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Sammendrag 

Denne oppgaven handler om samarbeidslæring og sosial interaksjon i et nettbasert 

undervisningstilbud. Oppgaven er fundert i litteratur som hevder at sosial interaksjon er viktig 

for god samarbeidslæring. MatematikkMOOC er et nettbasert etter- og videreutdanningskurs i 

matematikkdidaktikk for lærere. Med utgangspunkt i videreutdanningstilbudet har jeg gjort en 

casestudie hvor jeg har sett nærmere på samarbeidslæring og hvilken innvirkning sosial 

interaksjon kan ha på samarbeidslæringsprosessen. I nettbasert undervisning benyttes 

informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Den teknologiske løsningen og det pedagogiske 

opplegget for et nettbasert undervisningstilbud påvirker samarbeidslæringsprosessen til 

studentene. Målet med dette studiet har vært å finne ut hvordan den teknologiske løsningen og 

det pedagogiske opplegget i MatematikkMOOC støtter samarbeidslæring og sosial 

interaksjon. Problemstillingen er knyttet til et dilemma. På den ene siden viser studier at sosial 

interaksjon blir tatt for gitt i nettbaserte undervisningstilbud. På den andre siden viser andre 

studier mangel på student-student interaksjon. Dette dilemmaet adresseres i denne oppgaven. 

Datamaterialet som er brukt i oppgaven har blitt samlet inn i løpet av en praksisperiode på 

fem uker, samt flere uker etter praksisperioden. Jeg har dermed deltatt på deler av testpiloten 

MatematikkMOOC. Noe av datamaterialet er blitt samlet inn etter praksisperioden. 

Kvalitative data og observasjon har blitt brukt som datainnsamlingsmetoder. Tematisk 

analyse har blitt benyttet til å belyse lærerstudentenes opplevelser og erfaringer av 

samarbeidslæringen og interaksjonen i MatematikkMOOC. Funnene fra oppgaven viser at det 

er blitt tatt hensyn til samarbeidslæring ved at det er implementert i det pedagogiske 

opplegget, derimot har det vært mangel på oppfølging. Teknologiløsningen muliggjør 

interaksjon, samtidig som den hindrer frivillig interaksjon i forbindelse med teknologiske 

utfordringer som lyd og bilde. Sammenlignet med ansikt-til-ansikt omgivelser, har det vært 

vanskeligere å interagere gjennom teknologien. Lærerstudentene har vært bundet av en mal 

og struktur til hvordan videomøtene skulle gjennomføres. Diskusjonsforumet er preget av lite 

aktivitet i forbindelse med omtrent 300 påmeldte lærerstudenter. Lærerstudentene ser på 

videomøtene og hverandre vurderingen som påtvungne oppgaver. Den store arbeidsmengden 

påvirker lærerstudentenes frivillige og aktive deltagelse i kurset.  
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1 Introduksjon 

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi blir stadig mer avansert og dette øker 

forventningene til pedagogisk databehandling også. Man har forventninger om at teknologi vil 

gjøre utdanning tilgjengelig for et stort antall mennesker uavhengig av bakgrunn og alder 

(Squires, 1999). Etter- og videreutdanning av lærere er et sentralt politisk satsingsområde som 

skal bidra til kvalitet i opplæringen gjennom videreutvikling av lærernes faglige, didaktiske 

og pedagogiske kompetanse. I tilknytning til dette er MOOC et aktuelt tilbud som har fått 

mye oppmerksomhet i det siste (NOU, 2014). MOOC står for Massive Open Online Course 

og har de senere årene vokst frem som en type nettbasert utdanningstilbud. Vår stadige 

teknologi-rike verden reiser nye muligheter og utfordringer for utdanning. Dette gjenspeiles 

også i at stadig flere utdanningsinstitusjoner har utviklet undervisningsprogrammer på nett, de 

siste ti årene (OECD, 2010). Flere akademiske institusjoner har endret seg og utviklet seg 

basert på forbrukernes behov og tilgjengelige ressurser i samfunnet. Det har samtidig oppstått 

flere utfordringer for akademikerne, slik som å avgjøre hvilke teknologiske verktøy som 

egner seg best til å gi sterk pedagogisk praksis (Baker et al, 2015). 

 

I denne oppgaven studeres et nettbasert undervisningstilbud, nærmere bestemt et Massive 

Open Online Course (MOOC) tiltenkt matematikklærere. Senter for IKT- i utdanning har i 

samarbeid med Høyskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Utdanningsdirektoratet og Universitetet i 

Tromsø (UiT) utviklet MOOC-tilbudet. MatematikkMOOC er en testpilot for etter og 

videreutdanning av matematikklærere mellom 1 – 7 trinn som vil ha fordypning i 

matematikkdidaktikk. Konkret undersøker jeg lærerstudentenes opplevelser av 

samarbeidslæring og sosial interaksjon i forbindelse med pedagogisk tilrettelegging, 

teknologiløsning, interaksjon medstudentene imellom og hvilken måter lærerstudentene og 

deres lærere, samt veiledere gir hverandre tilbakemeldinger. Hovedfokuset vil være på 

samarbeidslæring i et nettbasert undervisningstilbud.  Høyere utdanningsinstitusjoner bruker 

ofte en eller annen form for digital læringsplattform eller LMS (Fossland, Ramberg & 

Gjerdrum, 2013). Læringsplattformen Canvas er en slik LMS. For å undersøke hvordan 

lærerstudentene opplevde samarbeidslæringsprosessen i kurset vil jeg bruke empirisk data fra 

telefonintervju, observasjon av videomøter og observasjon av diskusjonsforumet gjennom 

tilgang til Canvas. Lærerstudentene kunne velge Matematikk 1 som er for de som har mindre 
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enn 30 studiepoeng i matematikk og ønsker undervisningskompetanse i matematikk for 

barneskolen (MatematikkMOOC, 2015). Og Matematikk 2 som er for de som allerede har 30 

studiepoeng i matematikk og som ønsket fordypning eller påbygging i faget. Jeg skal ta for 

meg Matematikk 2 men fordype meg i videreutdanningen. Det som skiller videreutdanningen 

fra etterutdanningen er at man får studiepoeng, veiledning, det koster penger og har et 

strukturert opplegg (MatematikkMOOC, 2015).  

 

Gjennom nettbasert undervisning uten samlinger skulle lærerstudentene få fordypning i 

Matematikkdidaktikk. Kurset var strukturert rundt seks ulike kurs inndelt i moduler og ulike 

tema med avgrenset varighet. Det var tre hovedtemaer som skulle dekkes med tilhørende 

oppgaver. Med andre ord bestod de seks kursene igjen av tre – fire moduler som er en 

oppdeling av innholdet slik at det ble lettere for de påmeldte å holde oversikt og planlegge 

arbeidsmengden. Lærerstudentene skulle gis et åpent tilbud for fordypning i matematikk 

uavhengig av lokal tilhørighet. Lærerstudentene fikk tilgang til læringsressurser som en rekke 

filmer, quiz, nettmøter og oppgaver. Dette skulle hjelpe lærerstudentene gjennom studie slik 

at faglig progresjon kunne opprettholdes (MatematikkMOOC, 2015).  Teknologiløsningen i 

kurset bestod av læringsplattformen Canvas, samt en Adobe Connect-type 

videokonferanseløsning hvor lærerstudentene og deres veiledere møttes på nett. For å delta på 

videomøtene måtte lærerstudentene finne riktig rom på Canvas.  

 

1.1 Dilemmaer i nettbasert undervisning 

Gjennom fordypning i litteratur fra fjernbasert undervisning er det spesielt en utbredt tanke 

rundt samarbeidslæring som er synlig; Tanken om at sosial interaksjon er et sentralt element i 

samarbeidslæring (Gilbert & Moore, 1998; Gunawardena, 1995; Gunawardena et al, 1997; 

Liaw & Huang, 2000; Ludvigsen & Mørch, 2009; Northrup, 2001 & Wagner, 1994, 1997. 

Målet for dette studiet er å finne ut hvordan den teknologiske løsningen og det pedagogiske 

opplegget i MatematikkMOOC legger til rette for sosial interaksjon i 

samarbeidslæringsprosessen. Inndelingen i de tre kategoriene for sosial interaksjon som 

kommer frem gjennom forskningsspørsmålene mine er hentet fra Kreijns et al (2003). Fokuset 

for oppgaven er valgt på bakgrunn av studier som viser at nettbasert undervisning er preget av 
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lite interaksjon mellom deltakerne, samt at man tar sosial interaksjon for gitt (Clark, 2000; 

Kreijns et al, 2003; Hrastinski, 2008; & Moore & Kearsley 2012). Hva som støtter eller 

hindrer samarbeidslæring i nettbasert undervisning er derfor et drivende aspekt for min 

masteroppgave. Kreijns et al (2003) sine fire kategorier for sosial interaksjon som er 1) 

samarbeidslæringsmetoder, 2) interaktivitet i nettbaserte CSCL miljøer, 3) lærerens og 

studentenes rolle og 4) sosial tilstedeværelse er brukt som et rammeverk for 

forskningsspørsmålene mine og vil bli brukt i diskusjonskapittelet. De fire kategoriene vil bli 

nærmere beskrevet i teorikapittelet.   

1.2 Problemstillingen 

Problemstillingen for casen har blitt utviklet gjennom en iterativ prosess hvor jeg har måttet 

gå tilbake til problemstillingen for å gjøre justeringer. Dette både for å tydeliggjøre oppgaven 

min, men også for å avgrense den. Utgangspunktet har hele tiden vært at jeg ville undersøke 

lærerstudentenes erfaringer i møte med kurset MatematikkMOOC og hvordan den 

teknologiske løsningen Canvas har påvirket deres læringsprosess. Deretter har teori og innsikt 

i casematerialet vært med på å forme den endelige problemstillingen; 

Hvordan opprettholder MatematikkMOOC sosial interaksjon og samarbeid mellom 

lærerstudentene?  

Jeg har utviklet tre forskningsspørsmål som har bidratt til et spisset fokus med inspirasjon fra 

Kreijns et al (2003); 

- Hvordan opplever lærerstudentene interaktivitet og gruppearbeid i 

MatematikkMOOC? 

- Hvordan opplever lærerstudentene veiledernes rolle i kurset?  

- Hvordan opplever lærerstudentene den sosiale tilstedeværelsen i kurset?   

For å svare på disse spørsmålene har jeg valgt å fokusere på lærerstudentenes 

tilbakemeldinger, det vil med andre ord si deres opplevelser av samarbeidslæringsprosessen 

og deres møte med teknologiløsningen. Begrepet lærerstudenten blir brukt for mattelærerne 

som tar MatematikkMOOC. 

 

 



4 

 

 

1.3 Struktur for oppgaven 

I det første kapittelet har jeg presentert temaet, bakgrunn og problemstilling for oppgaven. 

Med bakgrunn i litteraturen har jeg vist hvordan sosial interaksjon er viktig for nettbaserte 

undervisningsprogram og at det ofte i nettbasert undervisning er lite interaksjon mellom 

studentene. Med andre ord er dette et dilemma. I kapittel to vil jeg presentere teorigrunnlaget 

og gå dypere inn på Kreijns et al (2003) sine fire kategorier for å ikke ta sosial interaksjon for 

gitt i nettbaserte undervisningstilbud. I kapittel tre vil jeg gjøre rede for mine analysestrategier 

og metodiske valg. Analysen er delt opp i fem temaer som kom frem gjennom en tematisk 

analyse. I kapittel fire vil jeg gi en detaljert beskrivelse av MatematikkMOOC, den 

pedagogiske og teknologiske løsningen som er blitt benyttet. Beskrivelsen vil gi leseren et 

innblikk i hvordan MatematikkMOOC er organisert som et storskala pilotprosjekt. Kapittel 

fem er viet til datamaterialet og analysen av de tematiske kategoriene. I kapittel seks vil jeg 

diskutere funnene ved hjelp av det teoretiske rammeverket som er beskrevet i teorikapittelet. 

De tre kategoriene som er inspirert av Kreijns et al (2003) sine fire kategorier for sosial 

interaksjon vil bli brukt som struktur for kapittel seks. Deretter vil jeg besvare 

problemstillingen min i kapittel syv og oppsummere oppgaven. 
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2 Teori og tidligere forskning 

I dette kapittelet skal jeg presentere de aktuelle teoriene tilknyttet min casestudie. Kapittelet 

innledes med en presentasjon av synkron og asynkron e-læring. Deretter vil jeg gå dypere inn 

på viktige begreper i samarbeid og nettbasert undervisning, spesielt den nærmeste 

utviklingssonen (Zone of Proximal Development) og Scaffolding, to sentrale begreper i 

datastøttet samarbeidslæring (CSCL). Perspektivet på CSCL er samarbeidslæring på nett. Til 

slutt vil jeg presentere de fire kategoriene som Kreijns et al (2003) har foreslått for å styrke 

sosial interaksjon i slike omgivelser. 

 

2.1 Synkron og Asynkron E-læring 

E-læringsmiljøer blir stadig hyppigere brukt i undervisning og læring enn noen gang (Er et al, 

2009; Skylar, 2009). Synkrone og asynkrone læringsteknologier er de to mest brukte e-

læringstypene (Hrastinski, 2008; Er et al, 2009). Asynkron kommunikasjon kan defineres som 

at sender og mottaker ikke er tidssynkronisert. I et e-læringskurs vil det bety at studentene 

ikke møtes samtidig, slik som i et diskusjonsforum. Synkron kommunikasjon kan defineres 

som at man snakker sammen samtidig. I e-læring vil synkron bety at studentene møtes 

samtidig, som i en forelesning gjennom videokonferanse. Hrastinski (2008) hevder at både 

bedrifter og utdanningsinstitusjoner må forstå fordelene og ulempene med ulike e-

læringsteknikker og metoder for å benytte dem optimalt. Tidligere har e-læringsinitiativer 

vært avhengig av asynkron læring. Samtidig har utvikling av teknologi og nett ført til større 

interesse for synkron e-læring.  

 

Samarbeidsstøttende datasystemer er ofte kategorisert i henhold til tid/sted matrisen: 
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Figur 1: Tid/sted matrisen, hentet fra Baecker et al (1995) side 742. 

Denne matrisen kategoriserer asynkron og synkron læring med tid og sted. Den synkrone 

læringen skjer gjennom samtid, mens asynkron læring oppstår når man er på forskjellig steder 

til forskjellig tid. Synkrone verktøy støtter samspillet mellom gruppemedlemmene gjennom 

for eksempel videokonferanser. Mens asynkrone verktøy støtter individuelt arbeid som kan 

bidras i en gruppeprosess. Matrisen viser at aktiviteter kan skje samme tid, samme sted. For 

eksempel hvor deltagerne deler et bord. Aktiviteter kan skje samme tid, forskjellig sted. Det 

kan være studenter som har en «facetime» på skype hvor den ene er i Bergen og den andre i 

Oslo. Andre aktiviteter kan skje forskjellig tid, men samme sted slik som i skiftarbeid. Til 

slutt kan aktiviteter skje forskjellig tid, forskjellig sted som i for eksempel arbeid på wikipedia 

hvor flere aktører på forskjellige geografiske steder redigerer et tema over en lengre periode. 

 

Asynkron e-læring åpner for at man i større grad kan bestemme selv når man vil studere, for 

eksempel ved å se på videoforelesninger tilgjengeliggjort på nett. I en del asynkrone kurs kan 

det være et arbeidskrav som må leveres til bestemte frister, men utenom dette har man 

mulighet til å bruke læringsressurser i eget tempo. Asynkron e-læring skjer ofte gjennom 

medier som e-post og diskusjonsgrupper som kan støtte arbeidsrelasjonene mellom studenter 

og lærere, selv når deltakerne ikke kan være online samtidig (Hrastinski, 2008). Dette er et 

viktig aspekt ved fleksibel e-læring og virker veldig bra når man kjenner hverandre godt, 

mange tar nettbaserte kurs nettopp på grunn av at den tilbys med asynkrone verktøy, som gjør 

det mulig å kombinere utdanning med jobb, familie og andre forpliktelser.  
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Med asynkron e-læring er det mulig for studenter å logge seg inn på e-læringsmiljøet når og 

hvor de vil. Via teknologi og internett, kan de dele dokumenter med hverandre eller 

kommunisere gjennom meldinger (Hrastinski, 2008). Studentene har i asynkrone 

læringsmiljøer mulighet til å delta aktivt i egen læring, tilpasse sin eget ønsket tidsforbruk, 

interagere med sine medstudenter, gi tilbakemeldinger og reflektere rundt sine læringsmål og 

resultater, samt reflektere rundt sine innlegg som for eksempel i et diskusjonsforum (Er et al, 

2009). Asynkrone teknologier støtter læring gjennom refleksjon og samarbeid uavhengig av 

tid og sted (Skylar, 2009; Meloni, 2010).  

 

Ifølge Meloni (2010) er asynkron kommunikasjon og læring en av de mest populære 

læringstypene fordi de som regel er gratis og krever minimalt med maskinvarer, hvilket gjør 

det kostnadseffektivt. En av årsakene til populariteten er muligheten til å kommunisere som 

man vil. For eksempel i diskusjonsforum som kun krever registrering av konto og man slipper 

å betale penger for å registrere seg. Gjennom asynkron kommunikasjon har lærerne 

muligheten til å bruke mer tid og refleksjon på tilbakemeldingene. Teknologien blir mer 

studentspesifikk i forbindelse med at studentene kan bruke teknologien etter sine individuelle 

behov (Hrastinski, 2008; Meloni, 2010). I MOOC for eksempel, har studentene muligheten til 

å benytte seg av faglige ressurser når de selv ønsker. Lærerens rolle i asynkrone samarbeid 

omhandler å utvikle og legge til rette for studentenes læring (Diaz & Entonado, 2009). Dette 

kan oppnås gjennom asynkron samhandling, slik at studentene gis tid til kritisk tenkning 

omkring egen læring (Garrison & Kanuka, 2004). Asynkrone læringsteknologier har blitt 

definert som personlige læringsverktøy av Lorenzo & Ittelson (2005). Her kan lærerne få 

innsikt i hva studentene forstår og tilpasse fremtidige arbeidsoppgaver slik at studentene får 

enda høyere forståelse av det faglige innholdet (Hrastinski, 2008).  

 

Synkron e-læring på sin side støttes ofte av medier som videokonferanser, chatt og virtuelle 

verdener slik som Second Life og tilbyr andre muligheter til å støtte studentene i utviklingen 

av læringsmiljø enn asynkron e-læring (Hrastinski, 2008). Gjennom Second Life for 

eksempel, kan studentene interagere og kommunisere i samtid gjennom spennende 

omgivelser. Synkrone læringsaktiviteter kan være forelesninger, diskusjoner og 
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presentasjoner som skal skje på et bestemt tidspunkt med forventninger om at alle studentene 

skal være tilgjengelige til å delta på det aktuelle tidspunktet. Synkrone læringsmiljøer støtter 

læring og undervisning som en forlengelse av ansikt-til-ansikt samhandling, slik som for 

eksempel i videokonferanser. Samtidig tilbyr de flere måter å dele, samhandle og samarbeide 

på for studentene og lærerne (Er et al, 2009). En slik løsning er fleksibel fordi studentene har 

muligheten til å lære uavhengig av geografisk lokasjon. Virtuelle verdener og chatterom kan 

også inkluderes som synkrone læringsmiljøer hvis aktivitetene gjøres i samtid (Er et al, 2009). 

Virtuelle verdener som Second Life for eksempel tilbyr en plattform hvor studentene kan 

utføre sosiale læringsaktiviteter som rollespill, sosial interaksjon og samarbeid (Caruso et al, 

2014).  En viktig forutsetning her er at studentene må være engasjerte i læringsaktivitetene for 

å få noe igjen for å delta i disse miljøene (Er et al, 2009). Ifølge Hrastinski (2008) opplever 

studenter og lærere synkron e-læring som mer sosialt, fordi synkrone sesjoner støtter følelsen 

om deltakelse fremfor å være i isolasjon. Isolasjon kan overvinnes med vedvarende kontakt, 

særlig synkront og ved at man blir bevisst på seg selv som medlemmer av et større fellesskap, 

snarere enn som isolerte individer som kommuniserer gjennom en datamaskin. Ved bruk av 

synkron teknologi slipper studentene frustrasjon om å vente på svar på spørsmål de stiller. I 

ansikt-til-ansikt interaksjon ville samhandling mellom studentene bli annerledes, i forbindelse 

med at studentene ikke trenger å bruke teknologi for å kommunisere (Daft & Lengel, 1984; 

Daft et al, 1987).  

 

Hrastinski (2008) påpeker at e-læringssamfunn bør prøve å forstå når, hvordan og hvorfor 

man bruker de to forskjellige typene e-læring fremfor å undersøke hvem som er best. På en 

annen side er det brukerne av disse mediene som bestemmer hvordan disse skal brukes. I noen 

tilfeller for eksempel brukes e-post synkront når brukere er pålogget samtidig og besvarer sine 

e-post kontinuerlig. Dermed er forskjellen mellom asynkron og synkron e-læring mindre når 

man bruker et (asynkront eller synkront) verktøy på en annen måte enn tiltenkt. To studier 

viser at i både asynkrone og synkrone læringsmiljøer, er samarbeid med på å øke den samlede 

studentlæringen i nettbaserte læringsmiljøer (Er et al, 2009; Diaz & Entonado, 2009). En 

følelse av fellesskap er nødvendig for å opprettholde de pedagogiske erfaringene over tid og 

dette kan oppnås gjennom samarbeidslæring i fellesskap (Garrison & Kanuka, 2004).  
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2.2 Nettbasert undervisning 

Det finnes flere definisjoner på nettbasert undervisning og fjernbasert undervisning. Moore & 

Kearsley (2004) påstår at fjernundervisning kan forstås som undervisning og læring som skjer 

på tvers av geografiske områder og gjennom andre medier for kommunikasjon enn de som 

benyttes i det tradisjonelle klasserommet. Nettbasert undervisning kan forstås som en form for 

fjernundervisning hvor studenter og lærere møtes gjennom informasjons og 

kommunikasjonsteknologi på internett, hvor lærer og elever som oftest ikke er samlokalisert 

(Moore & Kearsley, 2004). Taylor (1999) deler opp fjernbasert undervisning i fem kategorier. 

Den første gjelder korrespondanse kurs som karakteriseres ved bruk av en enkel teknologi 

(brevskriving og postgang) og mangel på direkte student interaksjon med lærer som 

organiserer undervisningen. Andre karakteristikker er tung bruk av standard lærerbøker og 

bruk av en veileder som organiserer lærestoffet. Andre generasjons fjernbasert undervisning 

gjelder integrert bruk av flere, enveis medier som printer eller videokassetter som allerede er 

innspilt (Taylor, 1999). Tredje generasjons fjernundervisning omhandler toveis, synkron tele-

læring ved bruk av lyd eller videokonferanser. Den fjerde omhandler fleksibel læring basert 

på asynkron nettbasert læring kombinert med interaktive multimedia av synkron art. Til slutt 

belyser han den femte som gjelder intelligent fleksibel læring, noe som gir en høy grad av 

automatisering og studentkontroll til asynkron nettbasert læring og interaktive multimedia 

(Taylor, 1999). Nettbasert undervisning kan skape utdanningsmuligheter for studenter som 

ellers ikke hadde klart å fullføre en utdanning. Et økende antall studenter, lærere og 

institusjoner beveger seg mot nettbaserte utdanningstilbud (Allen & Seaman, 2010; Ward et 

al, 2010). Islam et al (2011) påpeker at nettbasert utdanning og e-læring er vellykket når 

studentene klarer å fullføre samtidig med å ha en fulltidsjobb. En annen fordel er at 

studentene slipper å møte opp på stedbaserte samlinger på høyskole eller universitet. 

Nettbasert undervisning kan inkludere kostnader, skreddersydde kurs og læringsmuligheter 

som er tilgjengelig som asynkron undervisning (Islam et al, 2011) og synkron undervisning 

(Mørch, Mifsud & Engen, 2016). Studenter er villige til å betale mer for denne 

bekvemmeligheten og har en tendens til å være eldre, i jobb og ellers engasjerte med livet 

utover det å være en student (Rabe-Hemp et al, 2009).  

 

Nettbasert utdanning kan også gi studentene mulighet til å ta en utdanning uten at det går 

utover deres liv med tanke på jobb og familie. Det kan for eksempel være konsulenter som tar 
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videreutdanning for å få en lønnsøkning, eller for å få dypere innsikt i arbeidets art og 

utførelse. Disse karakteristikkene gjelder ikke alle studenter, noen studenter som tar studier på 

nett er heltidsstudenter og er yngre, muligens arbeidsløse. Disse studentene blir oppfattet av 

Rabe-Hemp et al (2009) som vanlige studenter som syns nettbasert læring er mer 

bekvemmelig enn campus-basert undervisning. Kvaliteten på nettbasert læring har også blitt 

forsket mye på og vist seg å være sammenlignbar og til tider bedre enn i tradisjonelle ansikt-

til-ansikt læring (Allen & Seaman, 2010; Picciano, 2006). I både tradisjonelle og nettbaserte 

klasserom kan interaksjon og samarbeid identifiseres som viktige faktorer for suksess og økt 

læringsutbytte (Bonk & Zhang, 2006). Samtidig endres rollen til læreren i nettbaserte 

læringsmiljø. Lærerens rolle handler her mer om tilrettelegging, veiledning og motivasjon av 

studentene (Diaz & Entonado, 2009). Læreren kan også legge til rette for samarbeid og gi 

tilbakemeldinger på arbeidsoppgaver og spørsmål. For studentene kan nettbaserte 

læringsmiljøer tilby fleksibilitet og personlige læringsmuligheter (Lorenzo & Ittelson, 2005). 

Spesielt motiverte studenter kan for eksempel sitte på jobb etter arbeidstiden er over å følge 

med på en videokonferanse derifra. Studenter som studerer nettbasert har også mulighet til å 

uttrykke sine tanker uten å bli dømt eller oppleve å bli avbrutt (Er et al, 2009). Spesifikt 

gjelder dette asynkrone innlegg eller meldinger. Det finnes flere former for nettbaserte 

undervisningstilbud, og de mest populære i dag kalles for MOOC (Massive Open Online 

Courses), som kan være synkrone, asynkrone eller kombinerte tilbud. Mange av 

undervisningstilbudene er ofte innenfor høyere utdanning (Clark, 2013). Ifølge Moore & 

Kearsley (2012) har den raske og økende utviklingen i teknologi bidratt til et bredt spekter av 

kategoriseringer i læringskontekster. Fra rent nettbasert undervisning (synkron og/eller 

asynkron), til «blended» undervisning hvor man kombinerer nettbaserte samlinger med 

stedbaserte (Moore & Kearsley, 2012).  

 

Teknologien blir brukt som et verktøy for å bidra til økning av læringsutbytte og for å legge 

til rette for læring synkront og asynkront. Hvordan teknologien blir brukt påvirker den 

mellommenneskelige kommunikasjonen (Rice, 1992; Short et al, 1976). Fordelene med 

synkron teknologi er raske tilbakemeldinger og svar. Synkron teknologi gir studentene 

muligheten til å samhandle i samtid og dette kan øke sosial tilstedeværelse (Park & Bunk, 

2007). Noen av ulempene med synkron teknologi kan være at interaksjon skjer i relasjon med 

øvingsoppgaver. Det kan være vanskelig å reflektere og diskutere deltagerne imellom hvis det 
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skjer i samtid og deltagerne ikke er godt nok koordinert. Det er også et stort problem når det 

oppstår tekniske feil slik som lyd eller billedproblemer, for det kan det gå utover 

samhandlingen. Synkron teknologi krever også mer tid, et eksempel på dette er i en 

videokonferanse hvor man må vente til det tekniske er på plass (Park & Bunk, 2007). 

Asynkron teknologi på sin side har fordeler som tilgjengelighet hvor som helst og når som 

helst, kan bli brukt for kommunikasjon fra en til mange, man får mer tid til å reflektere samt 

muligheten til å dele flere perspektiver (Oztok et al, 2013). Ulempen med asynkron teknologi 

er at det kan tid før man får tilbakemeldinger, medfører som regel mindre sosial 

tilstedeværelse enn i synkron teknologi og studentene kan oppleve isolasjon (Oztok et al, 

2013). På en annen side kan begge teknologiene legge til rette for samlokalisert og geografisk 

avstandslæringsutbytte (Stahl et al, 2006). Den forståelsen vi har for begrepet teknologi vil 

påvirke hvordan vi forstår læring med støtte i teknologi. En slik forståelse av læring med bruk 

av verktøy har sitt utspring i en sosiokulturell læringsteori hvor læring knyttes til blant annet 

medierende handlinger.  

2.3 Sosiokulturell tilnærming 

Sosiokulturell teori er en av flere teorier innen konstruktivismen. Hensikten med 

sosiokulturell teori er å forklare hvordan individuelle mentale prosesser er knyttet til sosiale, 

kulturelle, institusjonelle og historiske kontekst. Fokuset for det sosiokulturelle perspektivet 

er på rollen om deltakelse i sosiale samspill og kulturelle organiserte handlinger. Mye av 

rammeverket for sosiokulturell teori ble lagt frem av Lev Vygotsky (1978). I de senere årene 

har det vært flere utvidelser, presiseringer og avgrensninger av sosiokulturell teori (Chaiklin 

& Lave, 1993; Cole & Engestrom, 1994). Vygotsky (1978) har påpekt at det kognitive har sitt 

utspring i det sosiale, der språk og interaksjon blir ansett som en forutsetning for utvikling og 

tekning. Et eksempel på dette er medierende handlinger, som ifølge Vygotsky (1978) er 

forholdet mellom mennesker og deres handlinger, samt at disse består i bruken av verktøy. 

Medierende handlinger innebærer at teknologi og undervisning først og fremst blir mediert og 

styrket av et verktøy slik som i MatematikkMOOC med tanke på synkron og asynkron 

teknologi. Jeg har en sosiokulturell tilnærming til casen, hvor jeg undersøker 

samarbeidslæring som forutsetter språk og interaksjon med bruk av teknologi.  
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2.4 Datastøttet samarbeidslæring (CSCL)  

I Computer supported collaborative learning (CSCL) er man opptatt av å studere hvordan 

mennesker kan lære sammen ved hjelp av datamaskiner (Stahl et al, 2006). I dette feltet 

forskes det på hvordan teknologi kan tilrettelegge for deling og skape kunnskap samt 

ekspertise i interaksjon og gruppelæringsprosesser. Ifølge Ludvigsen & Mørch (2009) 

inkluderer CSCL hvordan individer lærer med konkrete verktøy, hvor små grupper 

samhandler og utvikler felles forståelse over tid. Videre ser CSCL på hvordan mulighetene for 

læring endrer seg, samtidig som at samfunnet vedtar nye modeller for utdanning. 

Hovedformålet med CSCL er å skape et miljø som støtter samarbeid mellom studenter og 

samtidig er et hjelpemiddel for deres læringsprosess (Kreijns et al, 2003). Dette er komplekst, 

da samspillet mellom læring og teknologi viser seg å være ganske innviklet. Fenomener som 

inkludering av samarbeid, datamaskinmediering og fjernundervisning er eksempler på dette 

(Stahl et al, 2006). Disse komplekse fenomenene fremmer spørsmålet om hvordan man skal 

studere dette. CSCL feltet har en lang historie hvor det har vært strid om feltets teori, metoder 

og definisjon. Stahl et al (2006) påpeker at det er viktig å se CSCL som et syn på hva som kan 

bli mulig med datamaskiner og samarbeid mellom individer med ulike kompetanser. Som en 

studie av de bestemte formene for læring, er CSCL-feltet særlig opptatt av utdanning. Feltet 

omfatter alle nivåer av formell utdanning slik som barnehager og skoler, samt uformell 

utdanning som museer.  

 

Det er to ulike retninger i CSCL hvor den ene omhandler samlokalisering, for eksempel to 

eller flere elever som sitter foran samme datamaskin og diskuterer ved å bruke et 

matematikkprogram. Den andre settingen er med deltagerne som er geografisk distribuerte 

(Stahl et al, 2006). I min oppgave fokuserer jeg på distribuert samarbeidslæring (Stahl et al, 

2006). Det vil si de to nederste kvadratene i tid/sted matrisen (se figur 1). Distribuert 

samarbeidslæring er en undervisningsmodell som gjør det mulig for lærer, studenter og 

innhold å være på forskjellige steder slik at undervisning og læring kan oppstå uavhengig av 

tid og sted. «The distributed learning model can be used in combination with traditional 



13 

 

classroom-based courses, with traditional distance learning courses, or it can be used to 

create wholly virtual classrooms» (Saltzberg & Polyson, 1995. S. 10). CSCL støtter ifølge 

Stahl et al (2006) samarbeid mellom studenter ved at læring i stor grad skjer gjennom 

samspill mellom studentene, man lærer ved å stille spørsmål og hjelpe hverandre. Samtidig 

lærer man gjennom å observere hverandre. Det kan imidlertid være vanskelig å stimulere og 

opprettholde produktiv studentinteraksjon kan være en stor utfordring. Det kreves dyktig 

planlegging, koordinering og gjennomføring av læreplan med tanke på pedagogikken i 

kombinasjon med teknologi. Hobaurg (1997) understreker at problematikken med sosial 

dynamikk blant gruppens medlemmer ofte er den viktigste årsaken til ineffektive 

gruppearbeid i fjernbaserte læringsmiljøer.  

 

Hallet & Cummings (1997) på sin side observerte i sin studie at det å legge ut de fleste 

oppgavene i et offentlig forum for en hel klasse hvor alle kan legge ut innlegg når de vil med 

en rekke «prompts» fra datamaskinen og oppmuntringer fra instruktøren ville være 

tilstrekkelig for at samhandling mellom elevene skulle skje naturlig. Men dette var ikke hva 

som skjedde. Kreijns et al (2003) gir uttrykk for at asynkrone distribuerte læringsomgivelser 

kan slå feil på to måter. Det første er antakelsen om at sosial interaksjon skjer automatisk bare 

fordi et miljø gjør dette teknologisk mulig. Den andre er tendensen til å begrense sosial 

interaksjon til pedagogiske tiltak rettet mot kognitive prosesser, mens sosiale tiltak rettet mot 

sosio- og emosjonelle prosesser blir ignorert eller glemt. Selv om disse fallgruvene ikke er 

entydig knyttet til CSCL, har disse miljøene gjort fallgruvene mer fremtredende enn i ansikt-

til-ansikt og synkrone læringsmiljøers tilfeller. Det er teknologien i CSCL (diskusjonsgrupper, 

chatt, virtuelle verdener osv) som endrer den mellommenneskelige kommunikasjonen. (Rice, 

1992; Short et al, 1976) og dermed også utviklingen av mellommenneskelige relasjoner og 

grupper (Culnan & Markus, 1987; Walther, 1996; Walthers, Anderson & Park, 1994). I tillegg 

er CSCL miljøer oftest benyttet til gjennomføring av øvingsoppgaver for læring og 

kunnskapsutvikling. Gruppemedlemmer er også ofte ukjente for hverandre og har derfor 

ingen felles historie sammen. Disse aspektene er vanligvis ikke til stede i ansikt-til-ansikt 

situasjoner (Kreijns et al, 2003). I undervisningsteknologi kan stillasbyggingsfunksjonen være 

innebygd i undervisningsteknologien slik som veiledningsvideoer eller automatiske 

tilbakemeldinger (Ludvigsen & Mørch, 2009). Stillasbygging og ZPD støtter opp mot CSCL 
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når det legges til rette for at kunnskapsbygging blir oppnådd gjennom interaksjon med andre 

(Hall et al, 1997). 

 

2.5 Begrepet om den nærmeste utviklingssonen 

(ZPD) 

Vygotskys teori om den nærmeste utviklingssonen (ZPD) er en av de viktigste og mest 

refererte begrepet i tilknytning til Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) feltet 

og flere har knyttet denne teorien opp mot CSCL (Koschmann, 1996; O’Malley, 1995). ZPD 

tar som utgangspunkt Vygotskys distinksjoner omkring internalisering og eksternalisering 

(Vygotsky, 1978) som sier noe om hvordan kunnskap utvikles i ens interaksjon med kulturelle 

og sosiale omgivelser (Vygotsky, 1978). Disse to begrepene understreker at interne aktiviteter 

ikke kan bli forstått separat fra eksterne aktiviteter, men at de begge utfyller hverandre. Det 

vil si, hvis kunnskap er internalisert, er den også eksternalisert og vice versa. Med andre ord, 

utvikler vi oss i samspill med omverdenen, men samtidig utvikler vi oss som 

enkeltmennesker. Kunnskapen blir en del av oss og internalisert (Vygotsky, 1978). 

Kunnskapen kan gjøres nytte av og brukes i samhandling med omverdenen, og da 

eksternaliseres den (Vygotsky, 1978). Dette er utgangspunktet for Vygotsky (1978) sin teori 

om ZPD, forklart slik "the distance between the actual developmental level as determined by 

independent problem solving and the level of potential development as determined through 

problem solving under adult guidance, or in collaboration with more capable peers" 

(Vygotsky, 1978. S. 86). Ut ifra definisjonen kan det forstås som at en mulighet for individets 

utvikling ligger i at interaksjon mellom medstudenter kan effektivisere utviklingen av ens 

høyere ordens ferdigheter og strategier. Vygotsky (1978) foreslo at lærere bruker 

samarbeidslæringsoppgaver hvor mindre kompetente studenter kan utvikle sine ferdigheter 

med hjelp fra dyktigere medstudenter. Når en student er i ZPD i en bestemt oppgave påpekte 

Vygotsky (1978) at passende assistanse ville gi studenten et «løft» til å løse oppgaven, som 

han/hun ellers ikke ville kunne klart alene. Neste gang vil studenten være i stand til å løse 

oppgaven på egenhånd.  
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ZPD har i senere år blitt nesten synonymt med begrepet Scaffolding (stilasbygging). Men 

Stilasbygging som begrep for læring og utvikling ble introdusert av Wood, Bruner & Ross 

(1976). Stilasbygging gjelder når en student med hjelp av en støttestruktur behersker en 

oppgave og denne støtten blir gradvis tatt bort slik at studenten er i stand til å fullføre samme 

oppgave på nytt, men på egenhånd (Wood et al, 1976).  Wood et al (1976) definerte begrepet 

Scaffolding som «Those elements of the task that are initially beyond the learner’s capacity, 

thus permitting him to concentrate upon and complete only those elements that are within his 

range og competence» (Wood et al, 1976. Side 90). Teoriene om samarbeidslæring, 

stilasbygging og veiledende læring er overlappende, men de har alle utspring i Vygotsky 

(1978) sine teorier. Copple & Bredekamp (2009) fremhever at stilasbygging er en viktig 

funksjon i effektiv undervisning og kan omfatte modellering av ferdigheter, hint eller signaler 

og tilpasning av fagmaterialet eller aktiviteten ettersom den lærende utvikler seg. Over de 

siste ti årene, har det blitt utviklet datateknologi med mål å engasjere og støtte studentenes 

læring (Furberg, 2009). Et felles trekk for mange av disse datateknologiene er at de er 

innebygde verktøy rettet mot å støtte spesifikke aspekter av studentenes læringsprosess 

(Furberg, 2009). I forskningslitteraturen har disse ifølge Furberg (2009) blitt referert til som 

stilas eller prompts (hint). Forskning på hint i nettbaserte læringsmiljøer viser både positive 

og negative sider. Sentrale funn har vært at studentene ofte overser hintene, eller at studentene 

ikke har benyttet seg av denne fordelen slik det har vært intendert (Furberg, 2009). Når 

studentene har brukt hintene som planlagt viser forskning en forbedring i læringsprosessen 

(Aleven et al, 2003; Clarebout & Elen, 2006).  

 

I en stilasbyggingsprosess kan den kompetente andre også være en bestemt teknologi. Et 

eksempel på dette er Kahoot, hvor man har muligheten til å automatisere de riktige svarene. 

Det er en mulighet å legge til veiledende videoer i quizene, diskusjonene og undersøkelsene i 

Kahoot. Spill aspektet i Kahoot kan også øke studentenes engasjement og motivere dem til å 

lære (Kapp, 2012). Et annet eksempel er EssayCritic hvor det ble forsket på elever som skulle 

skrive engelske essay, de skulle få tilbakemeldinger gitt fra dataprogrammet EssayCritic og 

fra sine medelever. Det var ingen signifikant forskjell mellom elevene som brukte EssayCritic 

og de som fikk tilbakemelding fra medelever og støtte av lærer, med hensyn til avsluttende 

karakter (Mørch & Engeness, 2015). EssayCritic kan forklares som en innholdskontroll, på 

tilsvarende måte som en stavekontroll i Microsoft Word. Gjennom digital teknologi som 
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EssayCritic åpnes det nye muligheter med tanke på at de får individuelle tilbakemeldinger i 

skriveprosessen. Dette hjelper elevene med å forstå oppgavens kriterier, det veileder og 

motiverer dem i skriveprosessen (Mørch & Engeness, 2015).  

 

Stilasbygging i en MOOC kan legges til rette for, ved muligheten til å se på veiledende 

videoer delt ut som fagressurser for å lære og bruke læringsplattformer eller 

videokonferanser. Silver (2011) påpeker at stilasbygging kan utføres ved enhver oppgave og 

at man bør vurdere fire retningslinjer for veiledende stilasbygging. Det er viktig at man 1) 

vurderer studentenes nåværende kunnskap og erfaring med det faglige innholdet. Man bør 2) 

forholde innhold til hva studentene allerede forstår eller kan utføre. Deretter bør man 3) bryte 

ned en større oppgave i små, mer håndterbare oppgaver med muligheter for tilbakemeldinger. 

Til slutt bør man 4) gi signaler, verbale uttrykk og hint for å støtte studentene (Silver, 2011). 

Silver (2011) retter de fire retningslinjene i utgangspunktet opp mot tradisjonelle klasserom, 

men disse kan også være relevante i virtuelle klasserom og nettbasert undervisning i forhold 

til tilbakemeldinger og støtte av studentene.  

 

2.6 Sosial interaksjon i samarbeidslæring 

Forskning viser at samarbeidslæring kan tilby muligheter til å utvikle sosiale 

kommunikasjonsferdigheter, positive holdninger til gruppemedlemmer og til læremidler. 

Studentene får muligheten til å bygge sosiale relasjoner og erfare gruppesamhold (Johnson & 

Johnson, 1989; 1999). Disse effektene kan forsterkes når samarbeidslæring blir brukt på 

strukturerte, komplekse øvingsoppgaver knyttet til en autentisk kontekst. Lignende forhold 

effektiviserer også den sosiale konstruksjonen av kunnskap (Jonassen, 1991, 1994) og 

muliggjør utvikling av kompetanse (Keen, 1992). Kirschner et al (1997) definerer kompetanse 

som evner som gjør elevene i stand til å gjenkjenne og finne nye utfordringer i deres domene 

av studier og fremtidig arbeid samt løse disse problemene (Kirschner et al, 1997). Det er 

mange variabler som påvirker samarbeidslæring, som for eksempel gruppestørrelse, 

gruppesammensetning, oppgavens oppbygging og undervisningsmetoden. Alle disse 

faktorene kan relateres til sosial interaksjon. Hooper & Hanafin (1991) for eksempel så i sine 

studier på hvilke effekten gruppesammensetning hadde på læring og fant ut at gruppens 
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samarbeid hadde større betydning enn gruppens sammensetning. Hiltz (1994) understreket 

betydningen av sosial interaksjon som sier at den sosiale prosessen med å utvikle felles 

forståelse gjennom samhandling er en naturlig måte for mennesker å lære. Tanken om at 

sosial interaksjon er et sentralt element i gruppelæring deles av flere pedagoger som har 

forsket på fjernbasert undervisning (Gilbert & Moore, 1998; Gunawardena, 1995; 

Gunawardena et al, 1997; Liaw & Huang, 2000; Northrup, 2001 & Wagner, 1994, 1997). 

Sosial interaksjon synes derfor å være nøkkelen til samarbeid. Det kan tolkes som at sosial 

interaksjon er en forutsetning for et reelt samarbeid (Garrison, 1993; Johnson et al, 1985; 

Soller et al, 1999). Moore & Kearsley (2012) påpeker at elev-elev interaksjon i undervisning 

som foregår over nett eller på tvers av geografisk avstand er en ny dimensjon for lærerne. De 

mener også at det er denne interaksjonen som forekommer minst (Moore & Kearsley 2012). 

Ifølge Kearsley (1995) må sosial interaksjon organiseres i CSCL miljøer hvis ikke er det 

utfordrende å få interaksjon til å være meningsfylt. I verste fall kan det hende at interaksjon 

ikke oppstår i det heletatt. Det er også vanskelig å få interaksjon til å oppstå i læringsmiljøer, 

med mindre man har tilrettelagt for det, det vil si legge det inn i det pedagogiske opplegget. 

Ifølge Kearsley (1995) og Rourke (2000a) har de fleste lærere lite kunnskap om hvordan de 

skal engasjere studenter til sosial interaksjon i nettbasert undervisning. Kreijns et al (2003) 

mener at de fleste lærerne bevisst og ubevisst tar sosial interaksjon forgitt og dette er en slags 

felle man ikke bør gå i. Tanken er at de tror siden ansikt-til-ansikts læringsgrupper interagerer 

lettere så vil distribuerte læringsgrupper komme til å følge samme mønster. Rourke (2000b) 

konkluderte i sin studie at sosial interaksjon ikke kan tas for gitt i videokonferanser akkurat 

som at det ikke kan tas for gitt i ansikt-til-ansikt settinger. Sosial interaksjon vil ikke skje bare 

fordi teknologien tillater dette, det må følges opp. CSCL miljøer tillater sosial interaksjon til 

et visst nivå, med mindre det er lagt opp til interaksjon i det pedagogiske opplegget (Rourke, 

2000b).  

 

Rourke (2000b) påpeker viktigheten av relasjonsbygging mellom studentene før de begynner 

på et eventuelt samarbeid. Dette for at studentene ikke skal ta andres ideer, kritikk og tanker 

personlig eller bli fornærmet. Hvis studentene ikke blir kjent med hverandre kan det hende at 

de tar ting personlig og dette kan påvirke samarbeidet negativt (Rourke, 2000b). Studentene 

må kunne stole på hverandre, føle varme og tilhørighet. Om disse faktorene er tilstede vil 

samarbeidet studentene imellom også bli verdifullt og de vil ønske å delta frivillig (Rourke, 
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2000b). Northrup (2001) mener at relasjonsbygging og en fellesskapsfølelse er viktige 

kriterier for å få til et godt samarbeid. Når det gjelder felleskap hevder Wegerif (1998) at 

følelsen av et fellesskap, hvor man blir behandlet sympatisk av sine medstudenter er et 

nødvendig første skritt for samarbeidslæring. Uten en fellesskapsfølelse vil deltagerne i 

gruppen være på egen hånd, defensive og uvillige til å ta risikoen som læring inneholder 

(Wegerif, 1998). Ut ifra dette kan samarbeidslæring tenkes på som en sosial dimensjon hvor 

det sosiale samspillet er knyttet til det sosioemosjonelle aspektet av gruppedannelse og 

gruppedynamikk. Forenklet er det relatert til prosesser som har å gjøre med kjennskap til 

hverandre, forpliktelser til sosiale relasjoner og utvikling av tillit samt tilhørighet i et slags 

nettbasert samfunn. Hvis gruppemedlemmene ikke er kjent med hverandre som i de fleste 

fjernundervisningstilbud vil det ifølge Kreijns et al (2003) bli en stor utfordring å skape en 

gruppedynamikk som er viktig for å utvikle et læringsfelleskap. Ifølge Clark (2000) er det en 

stor utfordring for moderne CSCL miljøer å skape tilfredsstillende muligheter for sosial 

interaksjon, utvikling av vennskap og fellesskap. Dette kan skyldes for mye fokus på den 

pedagogiske dimensjonen enten det er læringsutbytte eller den pedagogiske kvaliteten av 

interaksjon. Wegerif (1998) mener at man ofte ser bort ifra den sosiale dimensjonen som 

ligger til grunn for blant annet læringsutbytte. 

 

2.7 Fire kategorier for sosial interaksjon 

Kreijns et al (2003) foreslår fire kategorier for å forhindre at sosial interaksjon blir tatt for gitt 

og begrense sosial interaksjon til kognitive prosesser som å bygge et læringsfellesskap. De 

fire kategoriene er 1) samarbeidslæringsmetoder, 2) interaktivitet i nettbaserte CSCL miljøer, 

3) lærerens og studentenes rolle samt 4) sosial tilstedeværelse. Disse kategoriene kan 

overlappe med hverandre og er nødvendigvis ikke uavhengige. Kategoriene vil bli belyst i 

egne avsnitt.  

 

2.7.1 Samarbeidslæringsmetoder 

Den første kategorien gjelder samarbeidslæringsmetoder. Noen forskere bruker de samme 

tilnærmingene for samarbeidslæring på nett, som har vist seg å være vellykket i tradisjonelle 
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læringsgrupper. Hiltz (1998) foreslår å bruke samarbeidslæringsstrategier for å motvirke tap 

av sosiale relasjoner. I nettbaserte kurs kan det oppstå tap av følelsen om å være i et fellesskap 

og sosiale relasjoner. Flere samarbeidslæringsmetoder kan benyttes for å forhindre tapet av de 

sosiale relasjonene. Metodene kan støtte de sosiale prosessene i selve samarbeidslæringen. 

Soller et al (1999) fokuserer på scaffolding av kommunikasjonsferdigheter rettet mot å 

fremme epistemisk flyt i samarbeidslæring, ved å bruke predefinerte setninger slik som «kan 

du forklare hvordan» eller for «å rettferdiggjøre». Slike predefinerte setninger kan gjøre det 

enklere for studentene å vite hvordan de skal respondere og det kan effektivisere medstudent 

samhandling. Dette forutsetter at gruppen allerede har nådd stadiet om å bli en utøvende 

gruppe, det vil si at alle gruppemedlemmene kjenner hverandre og at det er samhold med 

tanke på å hjelpe hverandre. Stadiet utøvende gruppe er ifølge Kreijns et al (2003) imidlertid 

vanskelig å nå i distribuerte læringsgrupper til tross for moderne CSCL miljøer. Med andre 

ord er det vanskeligere å fremme gruppesamhold i CSCL fremfor å opprettholde den. I 

synkron kommunikasjon vil det være lettere å få en gruppe til å oppnå stadiet utøvende 

gruppe da kommunikasjon bli gjort i samtid. I asynkron kommunikasjon kan det oppstå en 

utfordring med tanke på tilstedeværelse i samtid (Hrastinski, 2008). 

  

2.7.2 Interaktivitet i nettbaserte CSCL miljøer 

Med interaktivitet menes i den grad teknologien er i stand til å etablere en toveis forbindelse 

mellom deltakere på tvers av tid og sted mediert av lyd, video, tekst og grafisk informasjon 

(Wagner, 1994). Gilbert & Moore (1998) bruker begrepet sosial interaksjon for den sosio-

emosjonelle og affektive utvekslingen mellom studenter i øvingsoppgaver for elev-elev og 

elev-innhold interaksjon. Gilbert & Moore (1998) trekker spesielt frem skillet mellom 

interaktivitet som primært er av sosial natur og interaktivitet som omfatter de viktige 

læremålene. Interaktivitet av sosial natur kan omfatte elev-elev interaksjon. Northrup (2001) 

foreslår et rammeverk av interaksjon med strategier og teknikker som er mulig å bruke til å 

legge til rette for pedagogisk og sosial interaktivitet. Dette rammeverket omfatter interaksjon 

med innhold, samarbeid, samtaler med andre studenter og støtte i forbindelse med 

utdanningsprosessen. Hun diskuterer først hvordan pedagogikken kan brukes til å fremme 

samhandling og deretter et web-basert verktøy som gjør det mulig å interagere. Verktøy som 

oppfyller funksjonene foreslått i rammeverket skal øke CSCL miljøets interaktivitet og nivået 
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av interaksjon. Hun påpeker deretter at det å skape interaktivitet i nettbaserte CSCL miljøer 

som inkluderer støtte for samarbeidslæring ikke nødvendigvis fører til sosial interaksjon. 

Oppbygging av et forum automatiserer ikke samhandling. Det er viktigere å følge opp 

gruppemedlemmene, lærerne og innholdet som er involvert i den sosiale samhandlingen og 

deres behov.  

 

Det å skape interaktivitet i CSCL miljøer er ifølge Northrup (2001) nødvendig siden sosial 

interaksjon er umulig uten den, men den er ikke tilstrekkelig. Interaktivitet kan skape 

pedagogiske teknikker som stimulerer samarbeid og utvikling av et læringsfellesskap. Det er 

stor forskjell mellom synkrone og asynkrone omgivelser i forhold til å legge til rette for 

interaktivitet. I Asynkrone omgivelser kan det være vanskeligere, fordi studentene har 

muligheten til å bestemme selv når de vil være aktive, dette kan resultere i treige 

tilbakemeldinger (Hrastinski, 2008). I synkrone omgivelser vil det være lettere for studentene 

møtes i samtid. De kan nesten kommunisere som om de er ansikt-til-ansikt, et eksempel på 

dette er skype hvor man kan se og snakke med hverandre samtidig. Dette kan resultere i 

interaksjon av sosial natur, fremfor om de viktige læringsmålene (Gilbert & Moore, 1998). I 

de synkrone omgivelsene kan det være lettere å få interaktivitet av sosial natur til å oppstå enn 

i de asynkrone omgivelsene, hvor man har mer tid på å reflektere over hva man skal legge ut 

(Er et al, 2009).  

 

2.7.3 Veiledernes og lærernes rolle 

Veilederne og lærerne kan spille en ny rolle i å stimulere sosial interaksjon mellom 

gruppemedlemmene i CSCL miljøer. Det er ifølge Kreijns et al (2003) tre faktorer som endrer 

lærernes rolle: 1) overgangen fra lærersentrert til elevsentrert læring, 2) individuell læring til 

gruppelæring og 3) sammenhengende læringsgrupper til asynkrone distribuerte 

læringsgrupper. De to første faktorene gjelder undervisningsparadigmer. Den siste gjelder økt 

bruk av CSCL miljøer og har fanget oppmerksomheten til mange fjernbaserte lærere (Kreijns 

et al, 2003). Simonson (1995) påpeker at det er viktig at lærerne streber etter "To make the 

experience of the distance learner as complete, satisfying, and acceptable as that of the local 

learner" (Simonson, 1995. Side 12). Når det gjelder interaksjon mellom studentene fremhever 
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Burge (1994) fire typer atferd som kreves i nettbasert samarbeidslæring. Det er 1) deltakelse, 

det vil si å gi hverandre ulike perspektiver. 2) Respons hvor studentene kan gi hverandre 

konstruktive tilbakemeldinger eller besvare spørsmål. 3) Affektive tilbakemeldinger som å 

være tålmodig eller komplimentere andre og sende 4) personlige meldinger. Hun presenterer 

også to typer lærer atferd, administrerende diskusjon som for eksempel å legge til rette for 

struktur og fokus på klassediskusjoner. Den andre gjelder bidrag som å gi rask og relevant 

teknisk hjelp, det å sende inn ting til rett tid og innholdsrelaterte tilbakemeldinger og 

meldinger til enkeltindivider. Clark (2000) foreslår at tilretteleggerne av undervisningen bør 

starte en diskusjon som studentene må fortsette på selv. Dette krever at lærerne må gi avkall 

på kontroll og unngå å dominere diskusjonene. Mange lærere synes det er vanskelig å gå fra å 

delta aktivt i klasserommet til å forholde seg mer tilbakeholdent og heller overvåke. I 

asynkrone læringsmiljøer har veilederne og lærerne større mulighet til å reflektere over 

tilbakemeldingene, men disse kan ta mer tid enn i synkrone læringsmiljøer hvor læreren eller 

veilederen er tilstede (Hrastinski, 2008). Derfor kan en blanding av både synkrone og 

asynkrone tilbakemeldinger være med på å øke studentlæringen (Er et al, 2009; Diaz & 

Entonado, 2009).  

 

2.7.4 Sosial tilstedeværelse 

Den siste kategorien omhandler sosial tilstedeværelse. Sosial tilstedeværelsesteori 

klassifiserer ulike kommunikasjonsmedier langs et endimensjonalt kontinuum av sosial 

tilstedeværelse der graden av sosial tilstedeværelse er likestilt med graden av bevissthet om 

andre personers deltagelse i kommunikativ interaksjon (Sallnas et al, 2000). I henhold til 

sosial tilstedeværelsesteori er kommunikasjon effektivt dersom kommunikasjonsmediet har 

riktig sosial tilstedeværelse. På et kontinuum av sosial tilstedeværelse, er ansikt-til-ansikts 

medium ansett å ha den mest sosiale tilstedeværelsen, mens tekstbasert, asynkron 

kommunikasjon har lavest sosial tilstedeværelse (Sallnas et al, 2000). Flere pedagogiske 

forskere er enige om mangelen av sosial interaksjon fra et sosialt tilstedeværelsesteoretisk 

perspektiv (Gunawardena, 1995; Gunawardena et al, 1997; Rourke, 2000a). CSCL miljøer 

kan bygge sosiale relasjoner som er grunnlaget for å utvikle affektive strukturer innenfor 

gruppen. Men manglende sosial tilstedeværelse kan hindre følelsen av fellesskap i CSCL 

miljøer (Kreijns et al, 2003). Sosial interaksjon vil hindres ved lav tilstedeværelse.  
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Ifølge Gunawardena (1995) er utvikling av sosial tilstedeværelse og en følelse av fellesskap 

nøkkelen til å fremme samarbeidslæring og kunnskapsbygging. Basert på empiriske studier, 

mente Gunawardena (1995) at sosial tilstedeværelse og brukernes oppfatning av en 

samarbeidslæringsteknologi kan dyrkes gjennom etablering av bidragende læringsmiljøer, 

opptrening av deltakerne til å skape sosial tilstedeværelse og bygge et fellesskap gjennom for 

eksempel moderasjon. Tilrettelegging av synkron kommunikasjon kan stimulere til høyere 

opplevelse av andres tilstedeværelse i et ellers asynkront læringsmiljø. Moderasjon kan 

gjennomføres ved for eksempel bruk av en videokonferanse hvor moderatorene kjører 

retningen for diskusjonene, anerkjenner alle bidrag, oppsummerer ofte og vever ideer sammen 

(Gunawardena, 1995). Dette resulterer imidlertid til krav for lærerne hvor de må lære å 

tilpasse sine handlinger til samarbeidslæringsteknologien som blir brukt for å utvikle 

relevante interaksjonsferdigheter. Gunawardena (1995) påpeker at det er lærerens ferdigheter 

og teknikker, snarere enn samarbeidslæringsteknologien som vil påvirke studentenes 

oppfatning av interaksjon og sosial tilstedeværelse.  

 

Tu (2000) påpeker, på sin side at sosial tilstedeværelse er nødvendig for å forbedre og fremme 

nettbasert interaksjon. Hvis den sosiale tilstedeværelsen er lav vil ikke sosial læring eller 

interaksjon skje (Tu, 2000). Han lister opp en rekke faktorer som har blitt funnet å påvirke 

graden av opplevd sosial tilstedeværelse og kategoriserer dem i tre dimensjoner. Den sosiale 

konteksten som består av elementer som oppgaveorientering, personvern, fagemner og sosiale 

relasjoner. Online kommunikasjon som omfatter elementer som kommunikasjonsangst og 

datakompetanse. Den siste dimensjonen gjelder interaktivitet med vekt på potensialet for 

umiddelbar tilbakemelding. Disse tre dimensjonene bør vurderes hvis man undersøker CSCL 

som et læringsmiljø (Tu, 2000). Når det gjelder tilbakemeldinger kan de anses som en av de 

mest betydningsfulle enkeltfaktorene i studenters læring (Hattie & Timerpley, 2007; Shute, 

2008). Tilbakemelding blir også ekstra viktig som bidrag til emosjonell støtte og særlig for 

førsteårsstudenter som skal inn i et nytt utdanningsløp (Poulos & Mahoney, 2007). I synkron 

kommunikasjon vil det være lettere å oppnå stadiet utøvende gruppe hvor alle medlemmene i 

gruppen kjenner hverandre. Dette skyldes høy sosial tilstedeværelse (Sallnas et al, 2000). I 

asynkron kommunikasjon kan det være en stor utfordring å oppnå stadiet utøvende gruppe, 

dette kan skyldes lav sosial tilstedeværelse (Sallnas et al, 2010). I asynkron kommunikasjon 
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er det lav sosial tilstedeværelse fordi studentene som regel ikke kommuniserer i samtid. For å 

øke den sosiale tilstedeværelsen i et nettbasert kurs, er det tydelig at synkrone læringsmiljøer 

har et fortrinn (Hrastinski, 2008). Det er derfor viktig å integrere en synkron teknologi, for 

eksempel en virtuell verden eller en videokonferanseløsning med en hovedsakelig asynkron 

læringsomgivelse. 
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3 Metode 

Metode kan anses som en systematisk måte å undersøke virkeligheten på (Halvorsen, 1993). 

Det vil si et slags verktøy for å kunne forstå årsaker og andre forhold. Ifølge Halvorsen (1993) 

kan metode anses som et middel for å belyse ulike problemstillinger og for å komme fram til 

ny kunnskap og erkjennelse. Det ble stor usikkerhet rundt valg av tema for masteroppgaven. 

Dette som resultat av introduksjon til noen interessante prosjekter på EngageLab og en 

mengde prosjekter som var tilgjengelige på nett, supplert med et par prosjekter på 

praksisplassen NIFU. I løpet av praksisperioden bestemte jeg meg for å skrive om 

MatematikkMOOC. Denne masteroppgaven er en casestudie hvor jeg studerer et MOOC-

tilbud. Ifølge Yin (2003) favoriserer hvordan og hvorfor spørsmål ofte bruk av casestudier og 

kvalitativ metode, dette er i tråd med min problemstilling og forskningsspørsmål. Dessuten 

har casestudier en særegen plass i evalueringsforskning (Yin, 2003). Dette minner om 

MatematikkMOOC prosjektet, da det hovedsakelig omhandler evaluering av kurspiloteringen. 

Målet med dette studiet har vært å dele studentenes erfaringer og forståelse i forbindelse med 

piloten MatematikkMOOC. På bakgrunn av datakildene fra observasjon, intervju og 

skolebesøk vil jeg besvare problemstillingen min så godt som mulig. Observasjonsdataene ga 

meg muligheten til å se hvordan lærerstudentene interagerer gjennom forum og videomøter. 

Gjennom observasjonsdataene fikk jeg et innblikk i strukturen og formen til 

læringsplattformen Canvas. Intervjuenedataene ga meg muligheten til å forstå informantenes 

opplevelser av MatematikkMOOC.  

 

Dette kapittelet omfatter min metodiske tilnærming og temaene for analysekategoriene som er 

benyttet i dette masterprosjektet. Innledningsvis fremstår metodevalget, deretter vil jeg 

presentere hvordan dataene ble samlet inn og analysert. Avslutningsvis presenteres etiske 

hensyn og kvalitetsmessig vurdering av oppgaven. Hensikten er å gi leseren innsikt til de 

metodiske valgene og argumentene ved min oppgave 

 

3.1 Metodevalg 



25 

 

Det skilles ofte mellom kvalitativ og kvantitativ metode. Kvalitativ metode kjennetegnes ved 

bruk av en induktiv tilnærming, det vil si en logisk prosess hvor man får en umiddelbar 

forståelse. Kvantitativ metode er preget av litt større avstand og selektivitet enn kvalitativ 

metode som kan ha kjennetegn som sensitivitet, åpen interaksjon og nærhet (Halvorsen, 

1993). Det er en mulighet å kombinere begge metodene, da blir det en slags 

metodetriangulering. Dette kan øke troverdigheten ved at samme problemstilling kan bli 

belyst fra ulike innfallsvinkler (Halvorsen, 1993). Vi hadde ingen oversikt over fenomener, 

enheter, variabler og verdier som kunne påvirke problemstilling og resultat, derfor ble 

kvalitativ undersøkelse benyttet (Alvesson & Skoldberg, 2009). Kvalitativ metode egner seg 

godt, når man studerer et fenomen i en reel kontekst (Yin, 2003). Ifølge Alvesson & 

Skoldberg (2009) inneholder statistikk på sosiale fenomener ofte uklarheter og skjuler de 

sosiale normene som klassifikasjoner er basert på. Men statistikk kan likevel ha en viss verdi 

som bakgrunnsmateriale i kvalitativ forskning. En av styrkene ved kvalitative undersøkelser 

er dybde informasjon (Alvesson & Skoldberg, 2009), i tråd med min oppgave går jeg i 

dybden på hvordan lærerstudentene opplevde kurset i forbindelse med sosial interaksjon og 

samarbeidslæring. Gjennom å bruke kvalitativ metode kan man få større dybde i det man vil 

utforske, mens kvantitativ metode er bedre egnet for generalisering (Lund, 2012). I denne 

casestudien har jeg hovedsakelig benyttet meg av kvalitativ metode da jeg har tatt 

telefonintervjuer, observert gjennom en læringsplattform og noen videomøter, samt vært på 

skolebesøk. 

 

3.2 Metodetriangulering 

Hvis man kombinerer kvalitativ og kvantitativ metode, eller kombinerer flere metoder kan det 

kalles en metodetriangulering. Det å triangulere kan anses som en måte å forsikre seg på om 

man har gode nok bevis til å ytre valide påstander (Jamison, 2006).  

I følge Jacobsen (2005) kan triangulering fungere bra da fullstendig data er vanskelig å få 

gjennom bare en kilde. Av den grunn valgte jeg å samle inn empirisk data igjennom 

intervjuer, skolebesøk og observasjon. Observasjon ble gjort på læringsplattformen Canvas, 

mens intervjuene ble gjort gjennom telefon og skolebesøk. Det er meldt ifra til NSD om min 

deltagelse i disse datainnsamlingene gjennom et endringsskjema fra prosjektleder. 

MatematikkMOOC er et storskala prosjekt, som går over lengre tid og metodetriangulering 
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tilnærmingen omfatter ofte store forskningsprogrammer og krever ofte mer ressurser enn rene 

kvantitative eller kvalitative tilnærminger (Lund, 2012). Yin (2003) påpeker at man bør samle 

datamaterialet fra flere kilder i forbindelse med casestudier da enkelt-casestudier som regel 

fokuserer på helhetsforståelsen. 

 

3.3 Kvalitativt Casestudie 

En kvalitativ casestudie er ifølge Yin (2003) en tilnærming til forskning som forenkler 

utforskning av et fenomen i sin kontekst gjennom bruk av en rekke ulike datakilder. I denne 

casestudien er studieobjektet MatematikkMOOC. Dette studiet kan tolkes som en enkelt 

casestudie (Yin, 2003) da jeg forsker på en bestemt MOOC. En casestudie kan også tolkes 

som en forskningsstrategi som fokuserer på forståelse av dynamikken som presenteres innen 

enkle settinger, en slags undersøkelse av enkelttilfeller. Det kombineres som regel metoder 

som arkiver, intervjuer, spørreundersøkelser og observasjoner. Men det kan være en 

utfordring å identifisere årsakssammenhenger gjennom casestudier på grunn av mange 

fenomener som kan påvirke et gitt utfall (Eisenhardt, 1989). Derimot er en av styrkene ved 

casestudier at de er frittstående studier og kan brukes til å finne hypoteser om 

årsakssammenhenger som kan kastes lys over ved hjelp av statistiske metoder (Eisenhardt, 

1989). For selv om casestudier hovedsakelig tar for seg en enkel enhet, kan denne metoden 

brukes til å kaste lys over en rekke viktige fenomener. Så lenge beskrivelsen av et enkelt 

tilfelle blir gjort på en grundig og helhetlig måte. Casestudier kan dermed både være 

beskrivende og forklarende. Kvalitative casestudier kan gi forskeren muligheten til å utforske 

individer, organisasjoner, store og små intervensjoner, programmer og ikke minst samfunn 

(Yin, 2003). Det at man benytter flere metoder i en kvalitativ casestudie kan resultere i at flere 

fenomener blir avslørt og kan forstås (Yin, 2003). Denne studien kan også oppfattes som en 

beskrivende casestudie, ved at MatematikkMOOC beskrives i sin kontekst (Yin, 2003).  

 

3.4 Datainnsamling 

Datainnsamlingen i MatematikkMOOC-prosjektet var satt før mitt første møte med 

prosjektet. Gjennom praksisperioden min hos NIFU fikk jeg deltatt på flere av 

datainnsamlingene, andre ble valgt bort grunnet oppgavens omfang og tidspress. Flere av 
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datainnsamlingene var ikke aktuelle for min case, samt at jeg ikke hadde muligheten til å delta 

på alle. Veilederen min i praksisperioden har meldt ifra til oppdragsgiverne at jeg vil delta i 

deler av innsamlingen, deriblant telefonintervjuene, skolebesøket, observasjon i Canvas og 

skriving av masteroppgave i tilknytning til prosjektet. Studiet er meldt til personvernombudet 

for forskning, Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS (NSD). I endringsskjemaet om 

min deltagelse har det forekommet en feil i forbindelse med hvor mange studenter som skulle 

bli observert på videomøtene. Det ble meldt ifra om 5 – 7 studenter, men det har også vært 8 – 

12 studenter på videomøtene. Dernest har vi fått samtykke av alle studentene på videomøtene 

som er blitt observert. 

 

3.4.1 Intervju 

Definisjonen på et intervju er ifølge Kvale (2007) «An interchange of views between two 

persons conversing about a theme of common interest» (Kvale, 2007. Side 5). Intervju er et av 

de mest populære datainnsamlingsmetodene i kvalitativ forskning.  

Det finnes flere måter å holde et intervju på, dette påvirkes av intervjuerens mål med 

intervjuene. Kvalitative intervjuer gjennomføres for å skape en forståelse av subjektets syn 

(Kvale, 2007). I tilknytning til MatematikkMOOC vil det bety å forstå lærerstudentenes 

erfaringer og avdekke deres personlige opplevelser. Av den grunn var kvalitative 

forskningsintervju en relevant datainnsamlingsmetode. For i kvalitative intervju søkes 

kvalitativ kunnskap uttrykt gjennom normalt språk, det vil si at man ikke sikter etter 

kvantifisering. Intervjuet vil da ta sikte på nyanserte beretninger om ulike aspekter av 

intervjuobjektets verden, dette fungerer ifølge Kvale (2007) med ord og ikke med tall.  

Forskeren skal i intervju stille spørsmål og lytte til informantene fortelle om sine erfaringer, 

synspunkter og opplevelser. For et forskningsintervju er ifølge Kvale (2007) et intervju hvor 

kunnskap blir konstruert i samhandling mellom intervjueren og intervjuobjektet. Som 

intervjuer har man derfor posisjonen til å drive samtalen gjennom å bestemme temaet som 

skal utveksles. Men på en annen side er det også viktig at forskeren ikke bidrar med sine 

holdninger til spørsmålene under intervjuene (Kvale, 2007). Når en skal intervjue vil 

kunnskapen som har blitt produsert være avhengig av den sosiale relasjonen mellom 

intervjueren og intervjuobjektet. Dette påvirker også intervjuerens evne til å skape en scene 

hvor intervjuobjektet føler seg trygg nok til å snakke fritt om private hendelser for senere 
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offentlig bruk (Kvale, 2007). Intervjuspørsmålene til informantene skulle avdekke deres 

erfaringer og opplevelser av det pedagogiske opplegget og teknologiløsningen.   

 

 

 

 

3.4.1.1 Telefonintervju 

Det ble totalt gjennomført 9 av 10 telefonintervjuer, den siste lærerstudenten hadde ikke 

mulighet til å delta på disse. Telefonintervjuene varte mellom 15 – 20 minutter. Ved bruk av 

telefonintervjuer påpeker Befring (1998) at telefonintervjuer kan måle seg med ansikt-til-

ansikt intervju også i tilknytning til validitet og reliabilitet. Telefonintervjuer ble også benyttet 

da lærerstudentene hadde en hektisk periode med MatematikkMOOC og jobb (Kvale, 1997). 

Dessuten gjorde bruken av telefonintervju det mulig å intervjue informanter fra ulike 

kommuner i Norge. Det var også kostnadseffektivt da vi slapp å pendle langt (Kvale, 2007). Å 

få til en avtale med lærerstudentene viste seg å være svært tidskrevende. Først måtte vi få 

tilgang til deltagerne av MatematikkMOOC slik at vi kunne kartlegge hvilke lærerstudenter 

som var relevante å intervjue med tanke på om de deltok alene fra sin skole, eller med 

kollegaer, gruppeinndeling i kurset, skolebesøk og ikke minst kjønn. Det var vanskelig å få 

tak i rette vedkommende. En del av lærerstudentene reserverte seg også mot å delta i 

intervjuene.  

 

Lærerstudentene hadde fullført kurs to og begynt på kurs tre når vi tok telefonintervjuene. 

Gjennom intervjuene fikk vi belyst kompliserte fenomener og hendelser som eksisterer og 

allerede har skjedd. For eksempel at noen av kommunene hadde et eget nettverk for 

lærerstudentene hvor de kunne samarbeide. Ifølge Kvale (2007) er dette en av styrkene ved 

kvalitative intervjuer. Intervjuene ble utført på grunnlag av en intervjuguide som jeg og min 

medstudent fikk være med å utforme. Vi ble gitt noen punkter som skulle dekkes og vi 

omformulerte disse til spørsmål. Praksisveilederen min så over og la til noen spørsmål hun 

også. Dette var for å kvalitetssikre. Vi hadde derfor allerede tanker om hvilken områder som 

måtte dekkes gjennom våre spørsmål, men samtidig var vi åpne for nye områder (Kvale, 

1997). Da de ansatte ved NIFU har fått MatematikkMOOC prosjektet i oppdrag fra Senter for 

IKT, utdanningsdirektoratet, UiT og HiST var det viktig at vi inkluderte hva oppdragsgiverne 
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ønsket av informasjon også. Intervjuguiden ble derfor lagd med utgangspunkt i 

problemstillingen som gjaldt evaluering av hele MatematikkMOOC-tilbudet. Informantene 

ble valgt på bakgrunn av en informasjonsorientert utvelgelse, vi fikk tilgang til 

lærerstudentenes grupper, kommuner, skoler og veileder. Andre faktorer som spilte rolle 

under utvelgelsen var at vi måtte ha med informanter fra de to skolene som skulle besøkes i 

Januar. Deretter var det viktig at vi intervjuet informanter som deltok med kolleger fra samme 

skole, slik at vi fikk dekket hvordan de opplevde kurset i motsetning til lærerstudentene som 

deltok alene fra sin skole. Samtidig var det viktig å få intervjuet lærerstudenter som deltok fra 

samme skole, men var delt opp i ulike grupper på nett. Vi intervjuet også en lærerstudent som 

droppet ut av kurset sammen med en kollega. I tillegg tok vi høyde for geografisk spredning 

da lærerstudentene deltok fra flere kommuner. Den informasjonsorienterte utvelgelsen ble 

gjort for å sikre god ytre validitet (Lund, 2012).  

 

 

Under telefonintervjuene stilte praksisveilederen min spørsmålene mens jeg og min 

medstudent skrev referatene. Før hvert intervju ble lærerstudentene informert om hvorfor de 

ble intervjuet. De ble også opplyst om at studien var meldt ifra til NSD og om vi kunne få lov 

til å ta lydopptak. Lydopptak ble tatt slik at vi kunne kvalitetssikre sammendragene våre. 

Sammendragene ble også sett over av praksisveilederen vår. Det første spørsmålet som ble 

stilt var åpent og enkelt (Kvale, 1997). Utover i intervjuet ble det stilt dypere spørsmål og 

noen åpne slik at lærerstudentene kunne si alt de kom på innenfor spørsmålets rammer. Etter 

hvert intervju reflekterte vi rundt lærerstudentenes besvarelser, det dukket stadig vekk opp ny 

informasjon, samtidig var det flere aspekter og opplevelser som gikk gjentagende (Kvale, 

1997). Lærerstudentene fikk de samme spørsmålene, med unntak av lærerstudenten som 

hadde droppet ut sammen med sin kollega. Vi ble nødt til å tilpasse spørsmålene til denne 

informanten, det var for eksempel uaktuelt å spørre en som har droppet ut om hvordan kurset 

har vært så langt. Utover det ene tilpasningsunntaket ble den samme intervju-guiden brukt på 

informantene (Kvale, 1997). Andre faktorer som spilte rolle ved utvelgelse av informanter var 

at de skulle være i samme gruppe, det skulle være lærerstudenter som deltok alene fra sin 

skole eller sammen med andre fra sin skole, geografisk spredning med tanke på lærerstudenter 

fra ulike kommuner, vi skulle ha med en lærerstudent som droppet ut og et par av 

informantene skulle besøkes på sin skole senere og det spilte derfor også en viktig rolle.  
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3.4.1.2 Intervju skolebesøk 

Vi dro senere på skolebesøk til et par av informantene, jeg fikk delta på det ene skolebesøket 

hvor lærerstudenten deltok alene og fikk møtt lærerstudentens rektor og elever. På 

skolebesøket intervjuet vi både rektor, en del av elevene og lærerstudenten. Vi brukte samme 

spørreskjema som på telefonintervjuene på lærerstudenten slik at det var mulighet til å gå mer 

i dybden på en enda mer beskrivende måte (Kvale, 2007). Det vil si at lærerstudenten fikk 

noen tidligere stilte spørsmål og fikk muligheten til å gå enda dypere inn på noen av 

punktene. Rektor fikk spørsmål mer spesifikt rettet mot skolens satsning på teknologi, 

utfordringer med ansatte som tar videreutdanning og lignende. Dette for å få et innblikk i 

deres skoles verdier. Elevene fikk spørsmål relatert til deres opplevelser av 

undervisningsopplegg som ble påvirket av lærerstudentens deltagelse i MatematikkMOOC. 

Elevene ble stilt spørsmål rettet mot deres aldersgruppe, det vil si enkle spørsmål slik at vi 

kunne møte dem der de var (Kvale, 2007). Skolebesøket ble gjort for å få et dypere innblikk i 

lærerstudentens opplevelser og erfaringer i forbindelse med arbeidsplassen sin, 

MatematikkMOOC og hvordan innholdet i MatematikkMOOC har påvirket elevenes 

undervisning. Dessuten opplevde jeg skolebesøket som mer personlig enn telefonintervjuene 

(Kvale, 2007).  

Skolebesøkene ble gjort da lærerstudentene var på modul 4, det vil si den siste modulen. 

Gjennom intervju ansikt til ansikt fikk jeg sett hvordan lærerstudenten så ut og fikk lagt 

merke til sanseinntrykk (Kvale, 2007). Lærerstudenten fikk gått mer i dybden på flere 

aspekter. Vi har brukt et kodesystem for alle datainnsamlingene, slik at vi beskytter 

lærerstudentene og deres personvern. Alle lydfilene og dokumentene ligger i lukkede og 

beskyttede mapper, det er kun vi som deltar i prosjektet som har tilgang på disse (Derry et al 

2010). Når jeg deltok i telefonintervjuene hadde jeg ingen klare hypoteser og derfor ble 

kvalitativ metode brukt for å skaffe innsikt og forståelse (Alvesson & Skoldberg, 2009). På 

Bakgrunn av innspillene fra alle intervjuene sendte de ansatte ved NIFU ut 

spørreundersøkelsen til lærerstudentene. Med andre ord var intervjuene et hjelpemiddel til å 

få en oversikt over fenomener, enheter og verdier (Lund, 2012).  

3.4.2 Observasjon 

Ifølge Almås (1990) er observasjon en kvalitativ metode der innsamling og bearbeidelse av 

opplysninger er essensielt med sikte på å få frem intensjoner og mønstre i sosiale 
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sammenhenger. Gjennom observasjon var det lettere å få et innefra-perspektiv på 

videomøtene som er en del av arbeidskravene i MatematikkMOOC. Lærerstudentene hadde 

begynt på modul 4 da vi begynte på observasjon i Canvas. Jeg observerte gjennom en 

deltagende systematisk observasjon (Lund, 2012). Det vil si at det var forhåndsspesifisert 

både hva som skulle observeres og hvordan det observerte skulle registreres på 

observasjonsskjemaet vårt (Lund, 2012). Dessuten måtte jeg og de ansatte ved NIFU få 

tilgang til Canvas for å observere lærerstudentene i videomøtene (Lund, 2012). Deltagende 

observasjon innebærer også at forskeren deltar i en rekke aktiviteter over en lengre periode 

slik at han eller hun kan observere de kulturelle medlemmene i deres daglige liv og delta i 

deres aktiviteter for å få en bedre forståelse av deres atferd og aktiviteter (Kawulich, 2005). 

Jeg var derfor med på flere av videomøtene lærerstudentene hadde og observerte 

diskusjonsforumet over en lengre periode. Vi satt flere sammen på NIFU og observerte 

videomøtene, samtidig tok vi observasjonsnotater på skjemaet. Deretter delte vi dokumentet 

på Google Docs, slik at alle kunne sette inn sine notater. Dette også for å kvalitetssikre 

observasjonsnotatene. Alle forskerne i NIFU’s prosjektteam hadde lagd brukerprofiler i 

MatematikkMOOC, inkludert meg slik at vi kunne bli bedre kjent med innholdet og 

strukturen i Canvas. Å bruke diskusjonsforumet på Canvas aktivt var forventet av 

lærerstudentene i MatematikkMOOC, vi fikk derfor gjennom tilgangen også sett på aktivitet i 

diskusjonsforumet. Med tilgangen til læringsplattformen fikk vi også gjennomført deltagende 

observasjon i videomøtene, dette innebærer at forskeren eller deltakeren går inn i det systemet 

som skal studeres (Lund, 2012). I gruppemøtene vi observerte i Canvas informerte vi om at vi 

var tilstede selv om lærerstudentene kunne se dette i form av at vi logget inn på chatten. Vi 

viste ikke ansiktene våre slik som lærerstudentene og det var greit for dem. Men vi var 

deltagere i videomøtet (Wadel, 1991). Lærerstudentene skulle i sine videomøter med 

gruppene ha en ansvarlig som tok opptak av møtene. Deretter skulle opptaket legges ut på 

læringsplattformen, men etter videoopptaket tok slutt foregikk det fortsatt mye interaksjon. 

Derfor var det interessant å delta i et par av videomøtene slik at vi fikk med oss deler av 

interaksjon som foregår før og etter opptak i to ulike grupper.  

Vi var virtuelt til stede i forumet og videomøtene samt i selve læringsplattformen Canvas, 

selv om vi ikke var aktive i deltagelsen med tanke på samtalen og arbeidsoppgavene (Wadel, 

1991). En av fordelene ved observasjon er at man får muligheten til å få tilgang til 

«backstage» kulturen. Jeg fikk for eksempel tilgang til læringsplattformen og tilgang til 



32 

 

videomøtene som ga meg rikelig med data. Men det finnes også ulemper ved benyttelse av 

observasjon, slik om at man kan være for opptatt med å følge nøkkelinformanter (DeMunck 

& Sobo, 1998). Vi var for eksempel med på videomøtene til lærerstudentene som deltok i 

telefonintervjuene, det vil si at vi observerte nøkkelinformantene i sine grupper. Derimot var 

disse gruppene nokså forskjellige med tanke på atferd og handling. I observasjon av 

videomøtene fikk vi sett ansiktene til lærerstudentene, dermed kunne vi forsikre oss om at 

lærerstudentene var seg selv. Observasjonen vi gjorde kan minnes om Online observasjon i 

tilknytning til diskusjonsforumet og videomøtene. Online observasjon viser til tekstlige 

utvekslinger som kan være av både synkron interaksjon, det vil si kommunikasjon som gjøres 

i samtid som for eksempel når man snakker «chatter» på Skype og interaksjon gjennom 

asynkron kommunikasjon, det vil si at det ikke foregår i samtid slik som i et diskusjonsforum. 

MatematikkMOOC-kurset inneholder både asynkron og synkron kommunikasjon. 

Videomøtene foregår synkront hvor alle kan se hverandre mens de chatter og snakker, 

forumet og utveksling av mail foregår asynkront. Et av utfordringene ved observasjon er at de 

som blir observert kan endre atferd fordi de er klare over at de skal bli observert (Stafford & 

Stafford, 1993). Derimot har jeg ikke fått inntrykk av at videomøtene har blitt påvirket av vår 

observasjon, som resultat av at observasjonene var i samsvar med flere av påstandene til 

lærerstudentene i telefonintervjuene.  

 

3.4.2.1 Virtuell Etnografi 

Ifølge Hine (2000) er det vanskelig å beskrive en kultur uten å ha kunnskap om det som skjer 

i den. Gjennom tilgangen til MatematikMOOC fikk vi observert lærerstudentenes atferd og 

aktiviteter i Canvas og av den grunn kan denne casestudien oppfattes som en virtuell 

etnografisk studie. (Hine, 2000). Virtuell etnografi kan anses som en kvalitativ, tolkende 

undersøkelsesmetode som henter innsikt fra sosiale medier, diskusjonsforum og lignende. 

Miljøet i Canvas var ulik andre læringsplattformer jeg har brukt og det var derfor hjelpsomt å 

få tilgang til plattformen. Etnografen bør også interagere med aktørene i feltet for å få innsikt 

gjennom å se samt høre. Hine (2000) påpeker at internett kan forstås som både en kultur og et 

kulturelt artefakt, begge bør være med for å gi et mest mulig nyansert bilde. På en annen side 

spiller etnografens engasjement og erfaringer med teknologien en stor rolle (Hine, 2000). 
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Etnografens egen interaksjon med mediet og interaksjon med informantene er en stor del av 

etnografien (Hine, 2000).  

Ifølge Hine (2000) er etnografens inngrep med mediet en verdifull kilde til innsikt. Det ville 

for eksempel vært en stor utfordring å forstå lærerstudentenes frustrasjon over å ikke finne 

riktig videorom, uten å ha forsøkt dette selv. Jeg fikk en type førstehåndskunnskap om feltet 

og en større forståelse av kurset ved å være tilstede på diskusjonsforumet og videomøtene. En 

svakhet ved etnografisk metode er at man fraskriver seg muligheten til en objektiv 

fremstilling (Hine, 2000).  Her forekommer dilemmaet om forskerens rolle som deltager og 

observatør på samme tid. Man blir i større eller i mindre grad en del av informantenes 

fellesskap ved å prøve og oppnå virkelighetsnære data. På en annen side er det viktig at 

informantene ikke opplever noe negativ påvirkning av forskningen. Det er derfor etisk riktig i 

virtuelle etnografistudier for forskeren å gi seg til kjenne i feltet, da det er lettere å observere 

interaksjon uoppdaget enn i tilstedeværelse (Nesh, 2014). Lærerstudentene i 

MatematikkMOOC fikk beskjed av administrasjonen om at vi hadde fått tilgang i 

læringsplattformen for observasjon. Lærerstudentene samtykket til observasjon av deres 

videomøter. De fikk ikke sett mitt ansikt, og jeg la heller ikke igjen noen spor i 

diskusjonsforumet eller læringsplattformen. Når det gjelder diskusjonsforumet trengte jeg 

ikke å være tilstede hver gang en dialog oppstod, dette som resultat av asynkron 

kommunikasjon i forumet. Videomøtene ble lastet opp og lagt ved i læringsplattformen så jeg 

hadde tilgang på disse. Men etter og før endt videomøte observerte vi mye viktig interaksjon 

og det var derfor viktig å være tilstede i noen av videomøtene.  

 

3.4.3 NIFU datainnsamling 

Da jeg fikk delta på MatematikkMOOC prosjektet under praksisperioden var all 

datainnsamlingen satt. De ansatte ved NIFU hadde en plan over når og hvilken metode de 

skulle benytte for å samle inn data. Jeg måtte derfor velge hvilken metode som passet best for 

min problemstilling, i tillegg spilte tid og arbeidsmengde stor rolle for valg av metode. Både 

telefonintervjuene, skolebesøkene og den deltagende observasjonen var sentrale i utformingen 

av spørreundersøkelsen som ble utlevert av NIFU. Spørreundersøkelsen ble sendt ut sent i 

Februar og har dermed ikke blitt brukt i denne caseoppgaven. De ansatte ved NIFU hadde 
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også satt opp telefonintervjuer hvor jeg og min medstudent fikk delta på halvparten hver. Vi 

transkriberte intervjuene ord for ord, men vi utelot lydnivåer og lignende da det ikke var 

språket vi var ute retter. Telefonintervjuene ble også tatt opp slik at vi kunne kvalitetssikre 

disse med intervjusammendragene som ble laget (Derry et al, 2010). I Februar fikk jeg være 

med på et skolebesøk, de ansatte ved NIFU intervjuet også Utdanningsdirektoratet, IKT-

senteret, HiST og UiT. Jeg deltok også i to av Canvas observasjonene hvor vi hadde et eget 

observasjonsskjema med åpne punkter. Da jeg ikke hadde mulighet til å delta i alle 

datainnsamlingene har jeg også tatt i bruk noe foreliggende data som jeg fikk tilgang til 

gjennom NIFU i en lukket mappen. Tabellen under viser oversikt over hvilke 

datainnsamlinger NIFU skulle gjennomføre, samt hvilke jeg deltok i. Flere av 

datainnsamlingsteknikkene hadde jeg ikke mulighet til å delta på fordi de var gjort før 

praksisperioden min. Andre datainnsamlingsteknikker måtte bli utelatt grunnet avgrensning 

av masteroppgaven og tidspress med tanke på studiekrav vedsiden av praksisoppholdet. 

Datainnsamling 2015 2016 Min deltagelse 

Intervju av 

utdanningsdirektoratet/IKT-

senteret/HiST/UiT 

August Mars Ikke deltatt 

Intervju av studentene November  Deltatt 

Intervju av kommuner  Januar Ikke deltatt 

Intervjue fire studenter som 

skal besøkes senere  

November  Deltatt 

Skolebesøk  Januar Deltatt på et 

Spørreundersøkelse  Februar Ikke deltatt 

Dokumentanalyse Kontinuerlig Kontinuerlig Ikke deltatt 

Deltagelse MOOC August-Desember Januar-Februar Deltatt 

Loggdata Canvas Kontinuerlig Kontinuerlig Ikke deltatt 

Dialog med oppdragsgiver Kontinuerlig Kontinuerlig Ikke deltatt 

Midtveisrapportering  Ultimo Januar Deltatt noe 

Sluttrapport  August Får ikke deltatt  
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3.5 Klassifisering 

Rådataene for denne case studien består av utsagn fra telefonintervjuene og skolebesøk, samt 

observasjon i læringsplattformen Canvas og videomøtene. Generelt vil dette avsnittet 

inneholde hvordan det innsamlede datamaterialet er tolket og analysert. Lydopptak ble 

gjennomført under alle intervjuene slik at det var lettere å transkribere. Når det gjelder 

transkribering overførte vi alle utsagn fra telefonintervjuene i egne dokumenter for hver 

informant. Disse dokumentene ble kodet for å beskytte informantenes personvern og for å 

gjøre det lettere for oss å bruke i analysen. Jeg kunne velge mellom å transkribere alle 

detaljene som skjedde under datainnsamlingene, eller poengtere det vi oppfattet som de 

viktigste detaljene (Derry et al, 2010). For min del var ikke måten informantene snakket på så 

viktig med tanke på lydnivå for eksempel, derfor transkriberte vi ordrett alt informantene sa 

men utelukket lydnivå, pauser, pusting og lignende. Deretter så jeg gjennom datamaterialet 

flere ganger for å få en oversikt med tanke på struktur, koding og klassifisering.   

 

3.6 Tematisk Analyse 

I forbindelse med analysen er datamaterialet analysert gjennom en tematisk analyse (Lindseth 

& Nordberg, 2004). Det vil si at jeg først sorterte data etter innhold og på bakgrunn av dette 

utformet tema. Ifølge Lindseth og Nordberg (2004) kan man her stille analytiske spørsmål i 

arbeidet med å trekke frem viktige enheter fra teksten. Ved hjelp av de analytiske spørsmålene 

fikk jeg sortert datamaterialet slik at det var lettere å se hvilke temaer som ga mening å 

analysere (Lindseth & Nordberg, 2004). Intervjuguiden som ble brukt i telefonintervjuene var 

til stor hjelp og gjorde det lettere å kategorisere utsagnene til informantene etter tema. Med 

andre ord gjenspeiler noen av spørsmålene i intervjuguiden de aktuelle kategoriene. Når det 

gjelder oversikten jeg lagde av datamaterialet, var det ni kategorier som ble satt opp som 

resultat av informantenes uttalelser. Det var innholdet i kurset, veiledning, samarbeid med 

medstudenter, hverandre vurdering, brukervennligheten i Canvas, videomøter/konferanser, 

fleksibilitet i kurset, samarbeid og kommunikasjon uten fysiske samlinger og praktiske 

implikasjoner. Etter å ha lest gjennom informantenes ytringer på disse temaene, stilte jeg fem 

analytiske spørsmål til datamaterialet 
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- Hvordan opplever lærerstudentene den pedagogiske tilretteleggingen med tanke på 

samarbeidsteknologi?  

- Hva er lærernes og veiledernes rolle i denne formen for nettbasert undervisning? 

- Hvordan kommuniserer lærerstudentene med hverandre og hva snakker de om? 

- Hvordan gir lærerne og veilederne lærerstudentene tilbakemeldinger?  

- Hvordan samarbeider studentene med hverandre med tanke på ressursene og 

oppgavene som er tilgjengelige?  

 

Etter å ha stilt disse analytiske spørsmålene, reflekterte jeg rundt datamaterialet og prøvde å 

sette opp temaer som jeg kunne analysere. Dernest satte jeg opp temaene som kunne 

analyseres og prøvde å koble oppgavens teoretiske perspektiv opp mot temaene (Lindseth & 

Nordberg, 2004). Temaene er knyttet til de teoretiske perspektivene nettbasert undervisning, 

pedagogisk tilrettelegging med samarbeidsteknologi, den nærmeste utviklingssonen og 

datastøttet samarbeidslæring (CSCL). Analyse kategoriene jeg endte opp med var 1) 

Pedagogisk tilrettelegging med samarbeidsteknologi, 2) Lærernes og veiledernes deltagelse, 

3) student-student interaksjon samlingsbasert og nettbasert, 4) tilbakemeldinger fra veileder 

og lærer. Det siste temaet gjelder 5) medstudent tilbakemeldinger. Åtte av de ni informantene 

som ble intervjuet har blitt trukket frem i alle kategoriene ved at en av disse droppet ut og 

ikke kunne besvare alle spørsmålene. Kategoriseringen har vært til støtte med tanke på 

avgrensning av de transkriberte intervjuene og gitt meg mer oversikt over dataene som er 

innsamlet. Jeg baserer meg på allerede eksisterende teoretiske rammeverk i denne 

masteroppgaven, disse vil bli brukt i mitt møte med casen.  

 

3.7 Etiske hensyn 

Før hvert intervju ble informantene opplyst om deres personvern og at vi har meldt ifra til 

NSD om intervjuene. De fikk også en begrunnelse for intervjuene og hvorfor vi skulle ta 

intervjuene. Informantene kunne velge selv om de ville delta eller ikke, vi la ingen press på 

dem. Det var en del som ikke ville bli intervjuet, andre mente at de hadde for mye å gjøre 

mens informantene som ble intervjuet var glade for å hjelpe. Vi spurte også om det var i orden 

at vi tok lydopptak (Kvale, 1997). Lydopptakene ble gjort for å gjøre det enklere for oss å 
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bruke i analysen. Jeg har i dette casestudiet arbeidet for at informantene ikke skal få noen 

negative konsekvenser samtidig som jeg har arbeidet for god kvalitet (Jacobsen, 2005). Jeg 

har lest gjennom de forskningsetiske retningslinjene for samfunnsvitenskap, humaniora, juss 

og teologi for å forstå de etiske hensynene som man bør ta. Prosjektlederen i 

MatematikkMOOC som også var min praksisveileder har sendt lærerstudentene mail på 

frivillig deltagelse i intervjuene, spørreskjemaene og videomøtene i Canvas. Dataene vi 

samlet inn ble anonymisert (Everett og Furseth, 2004).  

 

 

 

3.8 Kvalitetsvurdering – Reliabilitet, validitet og 

generalisering 

Hvis forskning skal være pålitelig og anvendbart i praksis er det viktig at forskeren hele tiden 

er bevisst på faktorer som kan svekke de ulike typene validitet og reliabilitet i studiet. De 

ulike validitetene er avhengige av hverandre, det vil si at svikt på et område kan påvirke hele 

prosjektet (Kleven, 2002). Forskningsresultatenes troverdighet gjenspeiles i forskningens 

reliabilitet. Hvis det er fullstendig reliabilitet vil en annen forsker kunne bruke samme metode 

for å komme frem til samme resultat. Hovedsakelig gjelder dette hvordan synlighet i 

fremgangsmåten i studiet er og analyse av dataene (Thagaard, 2010). Dersom funnene fra 

analysen i dette studiet kan gjøres allmenngyldige kan en hevde at funnene er generaliserbare 

(Thagaard, 2010). Validitet omhandler oppgavens relevans og gyldighet med tanke på om 

man måler det man sier man skal måle (Kleven, 2008). Jeg har benyttet metode triangulering 

for å se troverdigheten i kunnskapen jeg presenterer (Yin, 2003). Dette innebærer å bruke 

flere metoder for å samle inn data. Ved å identifisere repeterende observasjoner eller 

tolkninger gjennom ulike ståsted kan forskeren styrke studiets troverdighet (Yin, 2003). Yin 

(2003) fremhever at ethvert funn i en casestudie vil anses som mer overbevisende dersom det 

er basert på flere kilder til informasjon. For å generalisere analysens funn kan det derfor 

tolkes som at forskningsarbeidet må ha høy grad av validitet og reliabilitet (Østbye et al, 

1997). Men formålet med oppgaven har ikke vært å generalisere, selv om det kan være mulig 

at noen av funnene i undersøkelsen kan være relevante i en større kontekst. All 

datainnsamling har blitt kvalitetssikret og anonymisert.  
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4 Presentasjon av Case 

I dette kapittelet vil beskrivelsen av MatematikkMOOC kurset presentes med fokus på 

videreutdanningen for kurs to som er tilfellet jeg undersøker i denne casestudien. 

Beskrivelsen av MatematikkMOOC skal bidra til å skape en kontekst for analysen. Neste 

kapittel (5) vil omhandle analyse og data. Strukturen for kapittel fem vil være de fem 

tematiske kategoriene som ble utviklet gjennom en tematisk analyse (se metodekapittel). 

Kapittel seks vil omhandle diskusjon av empirien i lys av de fire kategoriene for sosial 

interaksjon (se teorikapittel). Konklusjon på min problemstilling vil presenteres i kapittel syv.  

Nordisk Institutt for Forskning, Innovasjon og Utdanning (NIFU) har i oppdrag fra IKT-

senteret fått ansvar for å evaluere pilotprosjektet MatematikkMOOC. Evalueringen skal se på 

ulike sider ved utviklingen av MatematikkMOOC, og på grunnlag av dette vurdere om 

MOOC-modellen er et egnet virkemiddel for videreutdanning av Matematikklærere i stor 

skala. Jeg fikk gjennom praksisperioden min hos NIFU være med på deler av 

MatematikkMOOC-prosjektet. Å utvikle en kostnadseffektiv modell for storskala etter- og 

videreutdanning av lærere i grunnopplæringen er definert som samfunnsmålet til 

pilotprosjektet. MatematikkMOOC-tilbudet er gratis og rettet mot Matematikklærere som 

underviser fra 1. – 7 trinn med hovedfokus på mellomtrinnet. Fokuset på innholdet er 

Matematikkdidaktikk. Kurset uten studiepoeng er åpent for alle (MatematikkMOOC, 2015). 

På hjemmesiden til MatematikkMOOC reklameres det for «til forskjell fra «rene» MOOC» 

(MatematikkMOOC, 2015) da kurset inneholder aspekter som ikke kjennetegner en vanlig 

MOOC. Blant disse aspektene vil elevene få veiledning og vurdering underveis. Vurderingen 

i videreutdanningen skjer ved at studentene skal sende inn arbeid til mappevurdering etter 15 

og 30 studiepoeng med innhold fra de forskjellige kursdelene.  

Kurset vektlegger bruk av digitale verktøy, både i samarbeid, hverandre vurdering og i 

arbeidet med det faglige innholdet (MatematikkMOOC, 2015). Hverandre vurdering er en 

betegnelse for arbeidskravet som gjelder at medstudentene skal vurdere hverandres oppgaver. 

Studentene i MatematikkMOOC har blitt delt inn i grupper på omtrent 15. Målet til studie er å 

styrke den fagdidaktiske kompetanse i matte til et stort antall lærere. Gjennom dette kurset 

kan lærerstudentene være i bedre stand til å nå svake og sterke elever. Lærerstudentene får 

også muligheten til å gjøre en del didaktiske valg gjennom ulike oppdrag med elever i egen 
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jobbhverdag. Didaktikk betyr undervisningslære, det vil si at lærerstudentene får brukt den 

faglige kunnskapen i praksis på sin skole. Kursets hjemmeside reklamerer også for stor 

fleksibilitet i utdanningen (MatematikkMOOC, 2015). Ressurser som brukes er 

videokonferanser og hverandrevurdering for å følge opp lærerstudentene. Studiet er nettbasert 

og helt uten samlinger. Oppgavene og kursene ligger i læringsplattformen Canvas. Forelesere 

og medstudenter skal hovedsakelig kommunisere gjennom plattformen (MatematikkMOOC, 

2015). Matematikklærere fra store deler av Norge er representert i videreutdanningen. 

Lærerstudentene skal gjennom fire moduler, men det er 6 kurs. Kursene omhandler blant 

annet introduksjon til MatematikkMOOC, læring og undervisning i Matematikk med fokus på 

undervisningskunnskap og læringssamtaler, heltall til brøk, teknologi i Matematikk, vurdering 

for læring, tallregning til algebra og resonnering pluss argumentasjon i Matematikk. 

 

4.1 MatematikkMOOC 

Noen MOOC’er vektlegger tettere oppfølging og mer sosial interaksjon mellom deltakerne 

slik som i MatematikkMOOC’en, sett bort ifra at MOOC generelt er lagt til rette for 

individualiserte læringsprosesser (Fossland, 2015). Selv om MOOCen deler mange 

karakteristikker med nettbasert og fjernbaserte kurs, er de fortsatt noe forskjellige (Elaine et 

al, 2016). Nettbaserte kurs for eksempel blir oppfattet som kurs hvor noe eller alt innhold blir 

gitt gjennom nett. Det er som regel ikke lagt opp til ansikt-til-ansikt møter i disse (Elaine et al, 

2016). Samtidig skiller fjernbasert undervisning seg fra MOOC gjennom at en MOOC kan 

tolkes som et kurs eller studie som blir gjort tilgjengelig over nett gratis til et stort antall 

mennesker (Elaine et al, 2016). Fjernbasert undervisning oppfattes som et kurs hvor 

læringsinnhold er levert utelukkende via fjernundervisning (Elaine et al, 2016). 

MatematikkMOOC kan derfor til en viss grad oppfattes som fjernbasert kurs eller nettbasert 

undervisning. Etterutdanningen i kurset er gratis, det vil si at alt av fagstoff ligger ute på 

MatematikkMOOC’s hjemmeside. Andre kjennetegn til en MOOC er at deltagerne ikke er 

registrerte studenter på skolen eller institusjonen som avholder kurset, det er designet for åpen 

tilgang gjennom nett uten kostnader. Dessuten er det ikke typisk at man får kreditt for å 

gjennomføre en MOOC (Elaine et al, 2016). De fire elementene av MOOC - Massive, Open, 

Online og Course - varierer alle i sin tolkning og tilnærming (Jones et al, 2016). Noen MOOC 

er ikke enorme og legger opp til å ta inn en liten mengde studenter som for eksempel 100, 
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men likevel tiltrekker de hundretusener av individer (Jones et al, 2016). Med tanke på åpenhet 

er det ikke uhørt at det er begrensninger på hvor mange deltagere man kan ha på grunn av 

logistiske begrensninger og gode tidspunkt for studentpopulasjonen. Kursfunksjoner kan være 

begrenset hvis de er «blended» som vil si en blanding av nettbasert og stedbasert oppmøte. 

Andre begrensninger er kursene som er åpne for alle, men samtidig skal inkludere tradisjonell 

undervisning som på universitetet. Det kan kreves avgifter for kursene. I noen tilfeller må 

man betale for nødvendige lærebøker (Jones et al, 2016). Primært foregår MOOC’s på 

nettbaserte læringsmiljøer, men det hender av og til at studenter danner lokale studentgrupper 

for å styrke sin digitale læring. Det pedagogiske opplegget i en MOOC foregår kun på nett.  

MatematikkMOOC er et pilotprosjekt og som i andre nye undervisningsprogram vil man 

måtte regne med oppstartsproblemer eller «spedbarnssykdommer» i noen grad. For eksempel 

det å få kontroll på grupperommene, forumet, arbeidsmengden, faglitteraturen som det har 

oppstått noen endringer på. MatematikkMOOC som utviklingsprosjekt kan anses som 

utfordrende og komplekst da det også er mange ulike aktører involvert. Det at mange 

forskjellige institusjoner samarbeider i dette prosjektet på ulike nivåer kan føre til utfall som 

kommunikasjonsutfordringer, da institusjonene har egne organisasjonskulturer og kan ha 

ulike syn på fenomener. Det er samtidig viktig at aktørene får tid til dialog og 

relasjonsbygging slik at de kan møte hverandre halvveis og få en felles forståelse av 

prosjektet. Når det gjelder Canvas er det en fleksibel plattform som derfor kan oppleves som 

vanskelig å bruke med tanke på alle de forskjellige rommene man må trykke seg inn på. Det 

er for eksempel flere diskusjonsforumer i de forskjellige kursene, og en på hovedsiden. Men 

dette kan gjøres noe med på langsikt.  

4.2 Læringsplattformen Canvas 

Med tanke på studentenes forventninger til fleksibel tilrettelegging, samarbeid og 

samhandling i utdanning bruker mange institusjoner i høyere utdanning en eller annen form 

for digitale læringsplattformer. Læringsplattformene inneholder blant annet 

informasjonsformidling, kommunikasjon, publisering av fagstoff og nedlastning av fagstoff 

(Fossland, Ramberg & Gjerdrum, 2013). Læringsplattformene spiller derfor en viktig rolle, 

spesielt i kurs der hele utdanningsløpet foregår på nett. Canvas og andre læringsplattformer 

som Fronter og ItsLearning er viktige i nettbaserte studier i form av at store deler av 

kommunikasjon foregår gjennom tekst. En av årsakene til bruk av læringsplattformer er å 



42 

 

organisere kommunikasjon strukturert og tydelig (Munkvold et al, 2008). Læringsplattformen 

Canvas støtter både synkron kommunikasjon gjennom videomøter og asynkron 

kommunikasjon gjennom e-post og diskusjonsforumet. På diskusjonsforumet er det mulighet 

for diskusjoner, spørsmål og påvirkning av holdninger. I Canvas legges det opp til 

medstudentvurdering, hvor lærerstudentene vurderer hverandres oppgaver. Vurdering av 

hverandre skal skje gjennom en tildelt mal. Canvas har også blitt brukt på NTNU ved 

tilnærming til MOOC-konseptet (Fossland, 2015). Læringsplattformen har flere fordeler. For 

det første åpner den muligheten for å kunne håndtere store studentmasser og legger opp til 

variert undervisning som ivaretar ulike sider av studieopplevelsen. Dette innebærer for 

eksempel at videoer tas opp ukentlig, med den hensikt å oppsummere utviklingen i 

diskusjonene (Fossland, 2015). Andre muligheter er «lik» tegnet, samt besvarelser av 

kommentarer. En av ulempene med Canvas som læringsplattform er at det ikke gis oversikt 

over de andre deltakerne. Av den grunn kan det bli en utfordring når man håndterer et stort 

antall deltakere. I tilknytning til MatematikkMOOC skal alle lærerstudentene presentere seg i 

begynnelsen, dette kan skape en viss oversikt. 

4.2.1 Teknologiløsningen Canvas 

Kommunikasjon, pålogging til gruppemøtene, undervisningsøktene og forumet, samt alle 

læringsressursene i MatematikkMOOC får man tilgang til gjennom læringsplattformen 

Canvas. De faglige ressursene for MatematikkMOOC blir lagt ut etter temaene til de 6 

kursene som skal gjennomføres. Hvis man for eksempel trykker seg inn på kurs 2, så vil man 

finne alle relevante ressurser som videoleksjoner, diskusjonsforum for det spesifikke kurset 

man har trykket seg inn på og mer. Lærerstudentene logger seg inn i Canvas gjennom egen 

feidekonto. Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) er Kunnskapsdepartementets løsning for 

sikker identifisering i utdanningssektoren. Ved innlogging vil lærerstudentene få tilgang til 

nødvendige ressurser for å løse arbeidskravene i kurset, som for eksempel hverandre 

vurdering av oppgaver, aktivitet i forumet og videoinnspilling av diskusjoner hvor de 

diskuterer aktuelle tema. Samtidig for de også mulighet til å stille andre studenter spørsmål 

om nødvendig. Når lærerstudentene skal delta på videomøtene eller videoundervisning er 

teknologiløsningen i Canvas konstruert i Adobe Connect. Nedenfor presenteres skjermbilder 

av grensesnittet og hovedsiden i MatematikkMOOC;  
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Figur 2: Forsiden i læringsplattformen, her skal man velge hvilken kurs man skal inn på

Figur 3: Grensesnitt på læringsplattformen etter man har klikket seg inn på et kurs. Her har vi for eksempel kurs 2 

 

4.2.2 Canvas – Videomøter 
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Det pedagogiske opplegget for MatematikkMOOC er basert på nettbasert undervisning, hvor 

alt skjer gjennom nett. Undervisningsopplegget og teknologiløsningen er av den grunn formet 

med utgangspunkt i den nettbaserte metodikken. Det at undervisning foregår gjennom nett 

betyr at lærerstudentene blir nødt til å klikke seg inn på leksjoner gjennom videoer, 

illustrasjoner, tekstlige forklaringer og mer. Lærerstudentene løser deretter oppgaver i grupper 

hvor de skal ta opptak av sine diskusjoner og vurderinger av ulike aspekter. Hensikten med 

videoopptakene er å gi veilederne bedre forutsetning til å følge opp lærerstudentene. I 

videomøtene har lærerstudentene gjennom en introduksjon fått en mal for hvordan møtene 

skal gjennomføres. Alle skal snakke en etter en på rundgang, hvor en har ansvaret for å ta opp 

møtene og være den som styrer disse møtene også. Gruppelederen endres på rundgang. 

Veilederne skal være tilstede på noen av videomøtene og svare på spørsmål samt følge opp 

lærerstudentene. Med tanke på at lærerstudentene er påkrevd å sette seg inn i arbeidskravene 

på forhånd av videomøtene kan det antas at lærerstudentene får mulighet til å stille flere 

spørsmål og diskutere oppgavene sine. MatematikkMOOC skiller seg fra den tradisjonelle 

klasserommetodikken ved at det ikke er noen stedbaserte samlinger. Veilederne og 

lærerstudentene møtes virtuelt på Adobe Connect løsningen i Canvas, noe som muliggjør 

direktekommunikasjon og undervisning for flere studenter samtidig. Deltagerne i 

videomøtene må bruke mikrofon og kamera for å samhandle med hverandre. I tillegg har de 

en chattefunksjon hvor de for eksempel kan stille spørsmål underveis. Alle får et felles 

brukergrensesnitt der de kan se hverandre, skjermen deles opp i flere bokser etter hvert som 

flere studenter deltar. Interaksjon mellom elevene og innholdet skjer gjennom fagressursene 

som er lagt ut i læringsplattformen. Undervisningen i MatematikkMOOC skjer gjennom 

videokonferanser, videomøter og ressurser samt oppgaver som er lagt ut. Lærerstudentene 

sender også inn refleksjonsnotater hvor de reflekterer rundt sin egen praksis eller 

enkelthendelser fra skolehverdagen sin. Her skal de også ta i bruk teoriene fra det aktuelle 

kurset og drøfte praksisen sin. Lærerstudentene får også mulighet til å ta noen quiz med 

relevante spørsmål fra pensum. Lærerstudentene har en live oppsummering etter hver modul, 

det vil si at deltakerne får møte faglærer, veileder og andre deltakere på Adobe Connect samt 

en oppsummering av uken som har gått og mulighet til å stille spørsmål. Videre presenteres et 

skjermbilde fra grensesnittet på Adobe Connect videoløsningen; 
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Figur 4, grensesnitt på videomøter/konferanser. På høyre side kan en se deltagerne, hvem som er vert og hvem som prater. 

Nede til høyre kan man sette opp en avstemning, i midten nede kan en chatte om for eksempel lyd eller kamera ikke fungerer. 

På venstresiden kan man sette opp diskusjonspunktene som man skal gjennom. Når deltagerne logger seg på, vil den gråe 

skjermen dele seg opp slik at flere deltagere vil være synlige samtidig. 

 

4.2.3 Canvas – Faglige ressurser 

j Det faglige innholdet kommer hovedsakelig i form av videoer og tekstlige forklaringer som 

blir lagt ut i Canvas. Lærerstudentene må få tak i to hovedbøker, samt digitale kompendier til 

hvert kurs som er tilgjengelig i læringsplattformen. Alt av fagstoff, ressurser og relevant 

pensum utenom hovedbøkene, er lett tilgjengelig på læringsplattformen. Under hvert kurs og 

modul ligger det videoer og tekstlige forklaringer som gir en introduksjon og går dypere inn 

på bestemte emner for hver faglige tema. Modulene inneholder blant annet interaktive 

videoer, casefilmer fra klasserommet, veiledningsfilmer, egne diskusjonsforum og 

innleveringsoppgaver. Lærerstudentene får en anbefalt rekkefølge for å gjøre 

arbeidsoppgaver, slik at progresjon blir ivaretatt. Lærerstudentene skulle i tillegg få støtte av 

faglærere og veiledere etter hvert. Innledningsvis presenteres læringsmålene for kursene, samt 

en introduksjonsvideo om fagemnet. Videoene som er lagt ut går igjennom fagstoff med 

forklaringer og visualiseringer. Dessuten får lærerstudentene Quiz som de kan ta. På denne 
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måten kan lærerstudentene få kunnskap i de aktuelle temaene. Etter å ha sett videoene kan 

elevene løse oppgavene, de har også pensum som de må lese. Pensumet gjøres tilgjengelig på 

læringsplattformen, og er åpen for påmeldte studenter. Alle ressursene vil være tilgjengelige 

for lærerstudentene gjennom hele læringsforløpet slik at de kan bruke ressurser som er blitt 

presentert på et tidligere tidspunkt. I tillegg brukes interaktive videoer som kan engasjere 

lærerstudentene eller skape nysgjerrighet. Det faglige innholdet i MatematikkMOOC 

vektlegger også at elevene skal kommunisere med hverandre og delta aktivt med å løse 

matematiske utfordringer. Det er lagt vekt på at plattformens design skal støtte det 

pedagogiske designet. Rent teknisk støtter Canvas opp om studentenes samarbeid, læring og 

utvikling ved blant annet bruk av grupperom, videomøter, hverandre vurdering og 

oppmuntringer i form av utmerkelser. På diskusjonsforumet er det også mulighet til å gi 

hverandre kommentarer eller en «lik». 

 

Figur 5: Bilde av grensesnittet når man trykker seg inn på diskusjonsforum  

 

4.3 Det pedagogiske opplegget 

Det pedagogiske opplegget i MatematikkMOOC omfatter forelesningene på Adobe Connect, 

øvingsoppgaver, diskusjon av fagstoff på videomøtene med nettgruppene, samt hverandre 
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vurderingen som har blitt brukt i hvert kurs. Forelesningene har vært varierte og noen av 

foreleserne har benyttet seg av polls, spørsmål og quiz, samt andre funksjonaliteter. Mens 

andre har droppet andre funksjoner. Lærerstudentene skal også få oppfølging og veiledning 

fra veilederne i kurset.  

 

4.3.1 Hverandre vurdering 

I tillegg til at lærerstudentene skulle levere sine oppgaver hadde de et tilleggskrav hvor de 

skulle vurdere en medstudents innlevering, ut ifra gitte vurderingskriterier. Det vil si at 

lærerstudentene fikk en mal for hvordan de skulle gi hverandre en vurdering. Medstudentenes 

oppgavebesvarelser ble tildelt. Tildelingene finner sted etter oppgavefristens utløpt og 

lærerstudentene blir varslet gjennom en «å gjøre» påminnelse på kurs-siden. Medstudentene 

kunne være fra en annen studiegruppe enn det lærerstudentene hadde. De fikk i tillegg fire 

dager på å gjennomføre hverandre vurderingene. Dette for at alle skal få en tilbakemelding fra 

en medstudent på sitt arbeid. På en annen side gir dette en mulighet for å hente ideer og 

inspirasjon fra hverandre.  

 

4.3.2 Lærerstudentene 

Lærerstudentene i MatematikkMOOC er Matematikklærere på barneskoletrinn fra rundt om i 

Norge. Lærerstudentene er organisert fylkesvis og tilhører flere barneskoler fra forskjellige 

kommuner i hvert fylke. Det var 300 påmeldte deltagere i kurset. Innholdet i 

MatematikkMOOC baserer seg på Matematikkdidaktikk men legger samtidig opp til mye 

samarbeidslæring og bruk av teknologi. Noen av lærerstudentene deltar sammen med kolleger 

mens andre deltar alene fra sin skole. De ble også inndelt i grupper i MatematikkMOOC som 

de skulle gjennomføre videomøter og diverse andre oppgaver med. Lærerstudentene ble delt 

inn i grupper på rundt 10 stykker uavhengig av hvilken ordning de deltar i. Lærerstudentene 

deltar med ulike ordninger, stipendordningen og vikariatordningen hvor man får et par dager 

fri for å arbeide med fagstoffet i MatematikkMOOC. 
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4.3.3 Lærerne og veilederne I MatematikkMOOC 

Veilederne blir fulgt opp av faglige koordinatorer ved Universitetet i Tromsø (UiT) og 

Høyskolen i Sør-Trønderlag (HiST). Koordinatorene har også ledet det faglige 

utviklingsarbeidet i MatematikkMOOC. Det er totalt 21 veiledere, disse har ansvar for sine 

grupper. Antall grupper veilederne har ansvar for varierer mellom en og fire grupper. De 

involverte faglærerne har tett kommunikasjon seg imellom og deler kontor. Både UiT og 

HiST bruker sisteårs masterstudenter i små stillinger i gjennomføringen av 

MatematikkMOOC. UiT har to fagpersoner knyttet til hver gruppe, en veileder med ansvar 

for veiledning, hovedarbeidskrav, sensurering av eksamensmappen og de fleste videomøtene. 

Dernest er det en masterstudent som har ansvar for oppfølging av forumaktivitet og kvaliteten 

på hverandrevurdering. Ved HiST har masterstudentene samme rolle som faglærerne, det vil 

si veilederansvar for en gruppe. Antall veiledere er omtrent likt fordelt mellom lærerstedene, 

men UiT har hver faglærer ansvar for flere grupper enn det de har ved HiST. De faglige 

koordinatorene har kontakt med hverandre jevnlig, og det blir avholdt møter for alle 

veilederne på Adobe Connect hver 14 dag. Veilederne har også fått opplæring i bruk av 

læringsplattformen gjennom seminarer med Canvas og IKT-senteret.   
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5 Data og analyse 

Dette kapittelet presenterer funnene fra studien med fokus på lærerstudentenes erfaringer og 

opplevelser. Funnene vil bli presentert gjennom tre typer ekstrakter. Ekstrakter fra intervjuene 

(Intervjuekstrakt), ekstrakter fra diskusjonsforumet på canvas (Canvasekstrakt) og ekstrakter 

fra videomøtene (Videomøteekstrakt). Resultatene fra datainnsamlingene vil bli organisert 

gjennom fem temaer som er fremkommet gjennom en tematisk analyse (Se Metodekapittel). 

De tre første temaene vil bli belyst i egne avsnitt, mens fjerde og femte som omhandler 

tilbakemeldinger vil fremstå i et eget avsnitt. For hvert tema vil jeg begynne med en 

innledning til ekstraktene, dernest vil jeg oppsummere ekstraktene. 

 

5.1 Pedagogisk tilrettelegging med 

samarbeidsteknologi 

Dette temaet beskriver anvendelsen av den teknologiske løsningen Canvas og hvordan det har 

vært for lærerstudentene å kombinere teknologien med kurset og arbeidsliv. Avsnittet gjelder 

også diskusjonsforumet og videokonferansene, samt samarbeidslæringen lærerstudentene har 

hatt på nett. Supplert vil det også belyses om gruppemøtene på nett og hvordan det 

pedagogiske opplegget var tilrettelagt.  

 

Bruk av digital teknologi i undervisning påvirkes av flere faktorer slik som fag, 

studentstørrelse, digitale læringsplattformer og ikke minst utdanningsmodeller. Med 

utdanningsmodeller menes om utdanningstilbudet er campusbasert (Ordinert), kombinerte 

varianter med nettbaserte samlinger eller slik som MatematikkMOOC som er et rent 

nettbasert tilbud. En av lærerstudentene ga uttrykk for sin prosess med å komme inn i det, 

med tanke på bruken av læringsplattformen Canvas:  

 

Intervjuekstrakt 1. Nå har vi jo holdt på noen måneder, jeg tror kanskje at jeg 

begynner å komme inn i det. Noen har det greit, mens andre har strevet for å finne 



51 

 

fram de rette diskusjonene og hvor er det? og hvor står det? Jeg har strevet med det 

for å si det sånn. Jeg hadde min første samtale på Ikea, så du kan gjøre det hvor som 

helst. Det går egentlig greit, jeg har ikke hatt noen problemer. Så lenge man har nett 

går det greit (Informant 2). 

 

Her gir informanten uttrykk for at det blir lettere å bruke læringsplattformen med erfaring. 

Men at det er vanskelig å finne fram i starten. Det at man kan bruke læringsplattformen hvor 

som helst så lenge man har nett gjør det også lettere for lærerstudentene med tanke på 

tilgjengelighet. 

Et par andre informanter har gitt uttrykk for det samme når det gjelder at mestring av 

plattformen kommer av erfaring, som vises i de to neste intervjuekstraktene: 

 

Intervjuekstrakt 2. Det var veldig stressende i starten å finne frem, for eksempel 

hvordan å komme ordentlig inn i videorommet og ikke bare som gjest. Det var mye å 

finne frem i, men når man har skjønt hvordan systemet er ser jeg at det er mer og mer 

oversiktlig (Informant 7). 

 

Intervjuekstrakt 3. Når det nytt er det utfordrende og vanskelig. Har brukt en del tid 

på å finne frem, jeg tenker ikke på meg selv som en som er treg, tenker på de som er 

eldre og skal finne frem, da kan det blir vanskelig (Informant 8). 

 

Det hender at man møter noen utfordringer i oppstartsfasen ved bruk av ny teknologi, i dette 

tilfelle gjelder det den digitale læringsplattformer. Etter å ha brukt og prøvd ut 

læringsplattformen, kan det etterhvert bli vanedannende å vite hvor man skal trykke seg inn 

for å finne bestemte rom og ressurser. En av informantene har opplyst om at det ble lagt opp 

til at de kunne bli kjent med læringsplattformen i starten av kurset: 
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Intervjuekstrakt 4. Når vi ble kjent med det, og det fikk vi jo tid til i kurs 0, så synes 

jeg det var veldig greit (Informant 7).  

 

Når det gjelder selve kurset har en av informantene sammen med medstudenter gitt uttrykk 

for savn når det gjelder å få oversikt over datoene for arbeidskrav og andre arbeidsoppgaver i 

læringsplattformen:  

 

Intervjuekstrakt 5. vi har diskutert «litte grann» at vi kanskje burde fått datoene for 

de kommende kursene tidligere. Som som nå begynner vi å nærme oss ferdig med kurs 

2 og da kunne det vært greit å vite alle datoene for kurs 3 og 4 så man kan 

langtidsplanlegge både i forhold til å legge opp lokale læreplaner så man vet hva man 

skal jobbe med over 14 dager. Nå vet vi jo ikke om fristene. Så nå kom jo veilederen i 

går eller «forgårs» og sendte oss en mail om datoene for kurs 3, men de sa at det 

faktisk kunne komme endringer. Det skjønner jeg for så vidt at kan komme, når dette 

kurset er helt nytt. Og vi ser at det kanskje tar litt lengre tid og utfordringer. Men jeg 

syns at de kunne hatt datoer på ukenummer på hele studiet egentlig, så kunne man 

planlagt bedre på sikt. (Informant 3).  

 

Intervjuekstrakt 5 gir dermed uttrykk for at det å ha oversikt over datoene med tanke på 

arbeidsmengde kan oppfattes som en måte å oppnå kontroll på. Fleksibilitetsaspektet kan også 

påvirkes, når man ikke har kontroll på viktige datoer ved læringsforløpet. Dessuten blir det 

lettere for lærerstudentene å planlegge dagene sine og jobbe i sitt eget tempo med fagstoffet 

og arbeidskravene hvis de har peiling på arbeidsmengden som vil fremkomme. Når det 

gjelder arbeidsmengden har flere av informantene gitt uttrykk for sin tilfredsstillelse. 

Lærerstudentene deltar på ulike vilkår, da noen deltar med stipendordningen og andre med 

vikarordningen:  

 

Intervjuekstrakt 6. Stor arbeidsmengde. Kurs 1 var for mye, kurs 2 noe bedre. Tar tid 

å sette seg inn i plattformen. Mye å levere, mye å lese, og å møte på nettforum, det 

henger over deg hele tida. Kunne kanskje ha laget større oppgaver med litt lengre 

tidsfrister. Å koble til teori krever tid. Men det tar jeg mens jeg skriver oppgaven. Kurs 

2 har vært litt bedre, litt mindre jobb, nå har jeg sett at kurs 3 har kommet, ser greit 
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ut. Videoene er bra. Men det er mye med innlevering hver uke, ofte to-tre ting som skal 

være gjort i løpet av uka. 30 studiepoeng er mye! (Informant 8, stipendordningen). 

  

Intervjuekstrakt 7. Nei, så langt syns jeg det virker bra. Det er lagt opp litt sånn lett å 

følge modulene i hvert kurs og man kan jobbe litt jevnt og trutt hver uke. Jeg syns det 

er lagt opp med passende mengde sånn sett. Men jeg syns det er stressende med 

hverandre vurderingen. Utover det så syns jeg det er passende arbeid. Nei, jeg syns 

det virker greit. I starten var det litt mere enn hva jeg hadde følt, jeg fikk litt sånn oi 

det er ganske mye. Men jeg ser jo nå at hvis jeg bruker studiedagene godt så er det 

ikke mere enn det bør være (Informant 9, vikarordningen). 

 

Generelt kan man få inntrykk av at informantene som har tatt vikarordningen er mer positive 

til arbeidsmengden i kurset enn de som har valgt stipendordningen. Informantene som har 

valgt vikarordningen har gitt uttrykk for at arbeidsmengden er tung, men at det er passende 

hvis de bruker studiedagene sine riktig. Samtidig har lærerstudentene frister å forholde seg til 

stadig vekk. Hver uke har de flere arbeidsoppgaver som skal utføres. Lærerstudentene som 

deltar med kolleger sitter av og til med disse på skolen i et møterom for å få med seg 

videomøtene. Flere av informantene var fornøyde med at de hadde muligheten til å delta på 

videomøtene hvor som helst, så lenge de hadde tilgang til en datamaskin. På Canvas 

registrerte jeg at lærerstudentene gikk fra 296 medlemmer til 263. I beregningen utelot jeg 

faglærere, veiledere og observatører.   

 

Alle de ni lærerstudentene som ble intervjuet var positive til faginnholdet og syntes pensum 

var bra, relevant og praksisnært. Men syv av ni syntes det var en stor utfordring med engelsk 

faglitteratur, samt en som var frustrert over at pensum ble endret ved flere anledninger. Et par 

av informantene nevnte også at det var godt å ha pensum og relevante artikler tilgjengelig og 

åpent, slik som informant 1 og 3 i intervjuekstraktene under:  

 

Intervjuekstrakt 8. Altså informasjonen vi fikk var at dette var et nytt tilbud, så ting 

var ikke helt på plass og det visste vi jo. Men vi ble anbefalt å gå sammen med 

kollegaer og lese en del av pensum før kursstart. Pensumlisten kom ut nokså seint i 

sommer, og da leste jeg det jeg kunne og hadde tilgang til. Og så endret pensumlisten 

seg to ganger til etter det. Jeg tenkte at dette sikkert var en barnesykdom i og med at 

kurset var ny oppstartet, men jeg hadde lagt ned en del arbeid og ville gjøre unna en 
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del av lesingen i sommerferien. jeg har lest ganske mye litteratur. Jeg kjøpe inn alt og 

litt til da, siden det ble endret. Men jeg synes, siden det står at undervisningsspråket er 

på norsk, også er 2/3 av litteraturen på engelsk eller dansk. For meg var det relativt 

greit, men kollegaen min brukte fryktelig mye tid på å avkode spesielt det engelske 

fagspråket, så hun var veldig frustrert over det (Informant 1). 

 

Intervjuekstrakt 9. Pensum virker veldig bra og relevant, men det er klart spesielt den 

litteraturen som er på engelsk, den er ganske tung å fordøye. Veldig mange faguttrykk 

som gjør at det kan være krevende. Heldigvis så er pensum veldig mangt for hver bit, 

30 – 50 sider og det er på en måte overkommelig. Men hadde det vært 700 sider på 

Engelsk, da hadde jeg sett litt mørkere på det. Det har jo vært dette med 

faglitteraturen som er på Engelsk, den er sikkert ikke å finne på norsk foreløpig. Det 

er en ting, også var det vanskelig å få tak i litteraturen til å begynne med. Men jeg 

syns og at universitetet har vært veldig greie med at vi har fått mye artikler og sånt. 

Det er på en måte tilgjengelig uten at man må kjøpe en hel bok for å lese bare et 

kapittel (Informant 3) 

 

På basis av intervjuekstrakt 8 og 9 kan det forstås som de Matematiske fagtekstene på 

Engelsk har skapt utfordringer for flere av lærerstudentene. Den danske litteraturen har ikke 

vært like tung å fordøye som den Engelske og informantene har generelt vært positive til det 

faglige innholdet.  

 

5.1.1 Diskusjonsforumet 

Diskusjonsforum blir ofte brukt til å stille spørsmål, bistå til diskusjoner, samt til tipsgiving, 

inspirasjon og deling av kunnskap. Forum kan også være med på å bygge relasjoner og skape 

en slags sosial tilhørighet for deltagerne. Ved bruk av diskusjonsforumet i Canvas ga flere av 

lærerstudentene uttrykk for at det kunne vært brukt mer: 

 

Intervjuekstrakt 10. Jeg har ikke stilt spørsmål, jeg har ikke vært med på diskusjonene 

som ikke er obligatoriske. Jeg leser jo noe om det, men jeg syns det tar mye tid. Det er 

noe av oppgavene det tar mye tid å lese, og for meg som ikke er vant til å lese 

matematikk på engelsk tar det mye tid hvis jeg skal forstå ordentlig. Sånn at jeg har 
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ikke brukt det noe særlig, men kanskje noe andre, noe mer vet jeg ikke. Jeg har sett det 

har kommet noen spørsmål, så jeg prøver å klikke rundt for å se (Informant 5).  

 

Flere av lærerstudentene har påpekt at de ikke har vært så aktive på forumet, men mange av 

disse leser gjennom diskusjoner av og til. Det kan antas at flere av lærerstudentene har klikket 

seg inn på diskusjonene som angår de mest, med tanke på for eksempel oppgaveløsning, 

praktiske spørsmål og lignende.  

 

Andre informanter har påpekt at arbeidsmengden har stått i veien for tidsbruk på forum, man 

har for eksempel sett på en diskusjon eller skrevet et svar på et innlegg, men glemt å se 

tilbake på diskusjonen:  

 

Intervjuekstrakt 11. det er såpass mye i studiet med oppgaver og hyppige frister, så 

jeg legger merke til at man ikke tar seg tiden til å gå tilbake til diskusjoner og å legge 

nye innlegg, fordi man er allerede inne i hvert fall to nye ting. Det jeg tenker hadde 

vært interessant er å hatt litt tid til å gå tilbake og gjort diskusjoner ferdig. Det er rett 

og slett litt høyt tempo. Jeg synes den fungerer veldig bra (Informant 6).  

 

Samtidig påpekte andre informanter at forumet egentlig «fungerer bra»:  

 

Intervjuekstrakt 12. Det synes jeg egentlig fungerer bra. Det var jo et forum vi skulle 

lære å bruke, og skjønne at vi kunne bruke det på den måten. Men det synes jeg 

fungerer mer og mer, at vi ikke bare setter av tid til å diskutere den eksakte oppgaven 

til møtet, men også andre ting vil lurer på i forhold til pensum, undervisningsopplegg 

eller praktiske ting rundt studiet. Forumet, at vi kan møtes sånn, er veldig bra 

(Informant 7). 

 

Forumet ble brukt i forbindelse med arbeidskrav som skulle besvares, men noen av 

informantene har også brukt forumet til å stille spørsmål rettet mot praktiske spørsmål. De 

fleste av studentene deltok i forumet med slike spørsmål, men flere av informantene har kun 

sett gjennom diskusjoner på forum, men ikke deltatt selv. De fleste innleggene omhandler 

studieoppgaver, innleggene av frivillig karakter har hatt lav svarprosent. Flere av 

diskusjonene på diskusjonsforumet har null innlegg. I hvert av kursene er det egne 

diskusjonsforum. Et av arbeidskravene som skulle besvares på forum gjaldt Kahoot. 
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Lærerstudentene skulle skrive et innlegg i diskusjonsforumet, der de skulle bidra med sine 

refleksjoner om i hvilke sammenhenger og sekvenser Kahoot kunne benyttes i 

matematikktimene som et pedagogisk verktøy. Dette skulle også begrunnes. På 

diskusjonsforumet har lærerstudentene mulighet til å gi hverandre likes, besvare hverandres 

innlegg samt stille spørsmål eller dele erfaringer. Tre av lærerstudentene besvarte oppgaven 

om Kahoot! slik:  

 

Canvasekstrakt 1 

Lærerstudent Innhold Lik 

1 Kahoot har jeg brukt i matematikkundervisning, der jeg har laget spørsmål og lagt inn 

svaralternativ. De gangene jeg har gjort dette har det skapt engasjement hos elevene, men også 

mye støy og uro. Elevene har vært ivrige, de har fått samarbeidet i små grupper og jeg har 

bevisst lagt inn noe lang svartid på kahooten slik at det skal være rom for diskusjon. Kahoot 

brukt på denne måten kan være en mulighet til å skape variasjon i undervisningen, men også 

en måte å invitere elevene inn i bruk av IKT i klasserommet.  

En annen vinkling på bruk av Kahoot er å la elevene selv lage spørsmål og utfordre de på å 

finne gode (les utfordrende) oppgaver som smågrupper i klasen skal løse. Min erfaring er at 

elevene blir ivrige og engasjerte ved bruk av verktøy som Kahoot. Det å selv lage regnestykker 

og oppgaver kan gi en læringseffekt ift å løse/lese tekstoppgaver, noe jeg ser mange elever 

sliter med. Gjennom å selv formulere oppgaver kan de få trening i hvordan tekstoppgaver kan 

bygges opp. De får skrivetrening og trening i å bruke matematiske begrep og uttrykk  

 

 

10 

2 Så lurt å la elevene samarbeide om å lage spørsmål! Det vil jeg også prøve ut og i 

ungdomsskolen kan de fint lage hele quizen selv også. Ser for meg at flere kan bli aktive i 

undervisningen, samtidig som de lærer og har det moro. En «kindereggoppgave», dette!  

 

0 

3 Dette var en god ide! Jeg har hørt om lærere som lar elevene lage instruksjonsfilmer. Dette er 

en skikkelig utfordring til elever som da måtte sette seg inn i varierte løsninger og andre måter 

å tenke på. 

 

0 

 

Denne diskusjonen viser en form for kunnskapsbygging, hvor studentene bygger på eller tar 

til seg hverandres ideer og legger til nye poenger. Det første innlegget i denne diskusjonen 

fikk ti «likes» som tyder på at innlegget var godt mottatt og relevant. På en annen side viser 

«likes» til enighet. Utdraget fra diskusjonsforumet viser også at lærerstudentene bruker en 

kombinasjon av formell og uformell karakter på innleggene. Videre kom det flere innlegg fra 

andre lærerstudenter, noen problematiserte temaet som diskuteres med hvordan Kahoot fører 
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til konkurranseinstinkt blant elevene og at de sterkere elevene tar over og dominerer 

klasseøkten.  

 

Canvasekstrakt 2  

Lærerstudent Innhold Lik 

5 Min erfaring rundt bruk av Kahoot er minimal. Det jeg opplever er et enkelt program å 

sette seg inn i. Verktøyet kan brukes i alle fag og egner seg derfor også i matematikkfaget. 

Det kan brukes til oppstart av nytt emne men også som tekstverktøy ved uke/periodeslutt. 

Jeg har kjørt en Kahoot i klassen. Jeg opplever ivrige elever men samtidig mye støy og 

kaos. Et alt for lite antall Ipad gjør at gruppene blir store. Svake og sterke elever arbeider 

sammen. Jeg opplever at de sterke «tar over». Da svar skal gis på en gitt tid. 

Konkurranseinstinktet tar naturligvis over for mange. Det er liten diskusjon om hva gruppa 

skal svare, og liten refleksjon rundt svargivningen. Læringssamtalen er utfordrende da 

elevene er opptatte med å komme videre. Kahoot er et ok verktøy for variasjon i 

undervisningen. Jeg kommer til å bruke det igjen som kick off til innlæring av nye tema, 

men jeg kommer til å endre gjennomføringen. Færre elever og flere Ipad/Datamaskiner.  

 

0 

6 Ettersom min skole har få elever, og verken har It’s learning eller Fronter, ble Kahoot et 

nytt og interessant moment i min undervisning. Enig i at det har sine begrensninger i lay 

out, men for meg var dette et ekstra verktøy å putte i min «lærerkiste» 

 

0 

7  

Du har også mulighet til å sette sammen gruppene annerledes enn du gjorde sist. Du kan 

lage grupper ut fra mestringsnivå, da må alle prøve å svare. Jeg hadde grupper på to og to, 

det fungerer fint. 

 

0 

 

Her kommenterer flere av lærerstudentene innlegget i utdrag 1, den ene lærerstudenten 

kommer med forslag til mulige måter å oppdele klassen på for å unngå dominans av de 

sterkeste elevene. Den andre lærerstudenten er enig i at det er noen begrensninger med 

Kahoot i matematikktimene, men at det fortsatt er et interessant verktøy i undervisningen. 

Funnene fra utdrag 1 og 2 viser at lærerstudentene bygger en felles forståelse gjennom å dele 

erfaringer og tanker. På tross av dette er det lav antall diskusjoner, med få studenter på 

diskusjonsforumet. Flere av diskusjonene har null innlegg, diskusjonen med flest 

kommentarer var på 96 innlegg. Deretter har det vært 67 og lavere. I hvert kurs har det vært 

maksimum fem diskusjoner med flere innlegg. Dette kan anses som lavt i tilknytning til at det 

er 296 medlemmer (Lærerstudentene), pluss faglærere, veiledere og tilretteleggere i forumet.  

I kurs seks for eksempel (det siste kurset) var det 263 registrerte lærerstudenter på forumet.  
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Det var kun fire av ni diskusjoner med aktivitet på kurs seks, hvorav åtte innlegg var det 

høyeste på disse diskusjonene. Den lave aktiviteten på forumet kan skyldes mangel på tid, 

med tanke på kursomfanget og jobb vedsiden av. Dette er også synlig i ekstrakt 6 og 11. 

Andre informanter har påpekt at de ikke har stilt så mange spørsmål på diskusjonsforum, de 

velger heller å sende en mail til veilederne, medstudenter eller kolleger.  

 

5.1.2 Konferanseløsningen 

Videomøtene og videokonferansene i studiet har spilt en stor og viktig rolle både når det 

gjelder studiekrav, interaksjon og kommunikasjon innad i gruppene. Lærerstudentene hadde 

her mulighet til å se hverandres ansikt og lytte til hverandre. En av lærerstudentene som 

droppet ut fortalte at:  

 

Intervjuekstrakt 13. Kollegaen min kom litt lengre, hun opprettet en profil og prøvde 

seg på sånn videokonferanse med gruppen vi var satt opp i. Som hun sa at den første 

presentasjonen av lærerne og veilederne, altså de hadde også tekniske problemer, det 

var ikke alle som hadde lyd og sendingene hang og sånt noe. Men hun forsøkte da å ha 

denne videokonferansen med kollokviegruppen, og da var det mange som ikke fikk 

koblet seg på, de brukte mye tid på tekniske problemer. (Informant 1).  

 

Flere av informantene ga utrykk for at de eller andre i deres grupper hadde tekniske problemer 

når de skulle holde videomøtene, slik som i intervjuekstrakt 1. De plagdes for eksempel med 

lyd, kamera som ikke virket og hvilke grupperom de skulle klikke seg inn på. Dette gjaldt 

også veilederne og lærerne.:  

 

Intervjuekstrakt 13: Vi har hatt de videomøtene som vi må, men det er ikke noe sånn 

som vi sitter igjen med mye faglig fra. Noen har plagdes med lyd, noen har plages med 

bilde og noen har plagdes med å komme inn. Det har vært litt sånn. (Informant 2).  

 

Intervjuekstrakt 14: Eneste som har vært utfordrende er det her med videomøtene. Da 

er det er nesten alltid noen, alltid noe som gjør at vi får ekko. Sett bort fra det synes 

jeg plattformen fungerer bra. Vi kjører struktur med en møteleder som styrer møtet, 

også chatter vi samtidig. Det går enten til korrigeringer til ting vi sa som kom ut feil, 
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tilleggsinformasjon eller veldig ofte ”du har for lav lyd”, men veldig nytt sånn i tillegg 

til videokonferansen. Hadde vi ikke hatt chatfunksjonen hadde det vært en 

dysfunksjonell måte å kommunisere på (Informant 6). 

 

Informantene diskuterer her de synkrone kommunikasjonskanalene, videokonferanse og chatt. 

De er fornøyde med chattefunksjonen i videomøtene, da de har muligheten til å delta selv om 

de ikke har lyd. Men de har ofte problemer med lyden på videokonferansesystemet (skaper av 

og til ekko). Lærerstudentene fikk en struktur og rutine på hvordan videomøtene skulle 

gjennomføres. De skulle også ta opptak av disse og legge de ut i en mappe. Flere av 

informantene ga uttrykk for at videomøtene burde vært brukt annerledes og savnet å bruke 

den til fri diskusjon: 

 

Intervjuekstrakt 15. Å diskutere med andre er kjempeviktig. Da er vel tanken å bruke 

videorommet, men det blir ikke brukt. Videorommet kunne vært mer brukt som 

diskusjon. Det blir vanskelig med eksisterende struktur. vi skulle diskutert i 

videomøtene, nå blir alt så styrt og rutinepreget. Jeg gjør det jeg skal og må, ikke mer. 

Vi fra vår skole er i to ulike grupper i videorommene. I mitt er vi 9 personer. 

Problemer med lyd og bilde. Prøver mindre grupper, da går det bedre. Vi må være 

forsiktige med turtaking, når vi skal prate, men det er vanskelig å snakke sammen 

spontant. Sånn sett er det vanskelig. Hadde vært bedre å møttes. Vi bruker Chat en 

del. Det er ok. (Informant 8).  

 

På videomøtene er det vanskelig å holde diskusjon hvor flere snakker samtidig, da dette går 

utover lyden. Et par av informantene føler at den eksisterende strukturen på videomøtene 

hindrer diskusjonen. Andre informanter har påpekt at det ofte er to eller tre som står for 

mesteparten av refleksjonene mens andre deler erfaringer.  

 

Intervjuekstrakt 16. De nettmøtene syns jeg er litt sånn, vi får diskutert ting der men 

det blir litt sånn. En og en snakker og alle andre er muta. Det blir litt unaturlig, det er 

kanskje ikke der vi får diskutert mest. Vi har hatt flere som har hatt problemer med 

lyd, men det har kanskje litt med eget utstyr å gjøre. Det virker som systemet egentlig 

fungerer bra, man kommer inn og får gjort det man skal. Det er lyd mest ja, men de 

som ikke får lyd chatter jo vedsiden av for man må jo si ifra at man ikke får snakket. 
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For de fleste har det funka, så jeg tror det har litt mer med den enkelte å gjøre og ikke 

systemet. (Informant 9).  

 

Intervjuekstrakt 17. på videokonferansene så er det jo enklere å få diskutert litt med 

de andre. Men da blir det ofte 2 – 3 stykker som står for mesteparten av de 

refleksjonene som det er litt substans i. Det gikk på et par småting til å begynne med. 

Avhengig av om du holdt på med kurs 1 eller 2 og det var flere som logga seg på kurs 

1 sitt videorom og fant ikke hverandre. Litt sånne (Informant 2) 

 

Grunnet tekniske utfordringer som informantene ga uttrykk for i intervjuekstrakt 16 og 17 ved 

bruk av Adobeløsningen, valgte en av informantene sammen med sin gruppe på nett å bruke 

Messenger chatt istedenfor:  

 

Intervjuekstrakt 18. Vi har oppretta en gruppe så vi ikke er helt alene, de nettmøtene 

er litt sånn kunstig. Da chatter vi på Messenger, ikke Adobe for det tok så lang tid før 

man fikk svar og sånn. Så vi oppretta en gruppe på Messenger, vi fikk fortere kontakt 

der. (9) 

 

Et par av lærerstudentene har også gitt uttrykk for frustrasjon over at de som deltar med 

stipendordningen og vikarordningen er delt opp i samme grupper.:  

 

Intervjuekstrakt 19. det som jeg kanskje har tenkt litt på tidligere var dette her med å 

finne tidspunkt til videokonferanse som vi har. Det kunne være en utfordring, spesielt 

når det er en del som virker som om har, ikke frikjøp. Og da ønsker de å ha det på 

kveldstid, det er vanskelig for veilederne. Der hadde vi litt utfordringer, det førte til at 

vi klarte å finne et kompromiss med klokka 3 til 4 på ettermiddagen. Da ble det veldig 

tight, det kunne kanskje universitetet gått inn og styrt litt og sakt at for eksempel 

mandag har vi forbeholdt videokonferanse så det kunne alle lagt inn i timeplanen sin. 

Hadde de bare lagt ut faste tidspunkt. Når 10 voksne mennesker skal sitte på en 

videokonferanse og klare å bli enige om et tidspunkt i løpet av en uke er det noen som 

«retter opp øya», det kan fort bli litt sånn vanskelig. (Informant 3).  

 

Det er for eksempel naturlig for de som har valgt vikarordningen å ville ha videomøtene på 

dagtid hvor de har fri, mens de som deltar med stipendordningen gjerne ikke er ledig før 
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ettermiddag eller kveldstid. Dette kan skape konflikter, en mulighet kunne vært å ha 

deltagerne med de forskjellige ordningene i ulike grupper. Dette kunne ha forenklet 

lærerstudentenes utfordring med tanke på å finne felles møtepunkt på nett. En annen 

informant påpeker:  

 

Intervjuekstrakt 20. Det jeg ikke synes er greit er at i vår gruppe er det mange som 

ikke har fri slik at de legger møtene på kvelden, slik at det er flere møter jeg ikke kan 

være med på. De velger det tidspunktet flest kan, og det er greit, men jeg har meldt 

med på kurs på dagen, fordi jeg har permisjon og det passer ikke hver kveld. Mange 

har ikke fri, så ingen vil ha det på dagen. Det har vært slik, vi er jo 8 eller 9, litt flere, 

men for å være med veileder noen ganger og han har sagt at det er greit på kvelden. 

Så jeg føler ikke at det har vært noe alternativ egentlig. Det passer dårlig for meg. Det 

burde vært slik at de som har permisjon kunne vært på sin egen gruppe. Nå vet jeg jo 

at de jeg er på gruppe med er fra Oslo, men vi møtes jo ikke så det trenger jo ikke å 

være sånn. (Informant 5). 

 

Slik som i denne informantens gruppe, er det noen som har fri på kveldene mens andre ikke 

har det. Dette fører til at lærerstudentene ikke får deltatt i alle videomøtene og det blir ikke 

like fleksibelt for alle. 

 

For å gi et fyldigere bilde av videomøtene vil jeg vise til to eksempler av de utfylte 

observasjonsskjemaene og forløpet for møteøkten. Vi observerte grupper hvor vi hadde 

intervjuet noen av deltagerne fra før. Den første gruppens økt varte i 42 minutter. Det var 11 

studenter til stede, som er hele gruppen.  

 

Videomøteekstrakt 1 

 

Tidspunkt Aktivitet og hendelser (Oppsummert av prosjektteam på NIFU) 

 14:00 Ventet på siste gruppemedlem til 14:06, gruppelederen hadde lav lyd 

 14:06 Studentene begynner, en tar ansvar for runden hvor de blant annet går gjennom 

tilpasset opplæring og deler erfaringer fra sin klasse/skole 
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 14:13 En av studentene falt ut av videomøte og var tilbake igjen etter en kort stund 

 14:35 Gruppelederen ordnet lyden, pratet ikke så mye før nå. Tidligere nevnte hun bare 

navn på de som skulle ta ordet  

 14:37 Opptaket tok slutt, det oppsto utfordringer som at gruppelederen ikke fant linken til 

opptaket. Engasjementet til lærerstudentene økte, de lo, tøyset og oppførte seg mer 

“frie”. Tidligere satt de veldig seriøse og det virket som videomøtet var en 

påtvungen oppgave  

 14:42 Nesten alle gruppemedlemmene (11 stykker) logget ut, 4 var igjen. Vi logget ut 

 

Enkelte hadde dårlig lyd underveis, men de benyttet seg av chatten for å rette dette opp.. Av 

og til datt noen av studentene ut av videorommet. Gruppemedlemmene hadde en utfordring 

med å finne linken hvor opptaket skulle opplastes, dette skapte panikk innad i gruppene. 

Gruppen klarte til slutt å finne linken gjennom dialog med hverandre. Generelt var 

lærerstudentene avslappet og ventet med å starte til alle gruppemedlemmene var på plass. 

Ordstyreren hadde ansvaret for lydopptaket og at oppgavene ble besvart. De fulgte 

videomøtestrukturen slavisk, hvor de skulle snakke på rundgang om temaet. Det var mange 

gjentakelser og svar på basis av erfaringer. Etter de tre første gruppemedlemmene snakket på 

sin tur, hadde ikke de andre mye å tilføye. Det endte i kommentarer som «jeg er enig med 

dere, mye er sagt» eller «det meste er sagt». En av lærerstudentene kom med tips om hvordan 

man kunne fange opp hvem som trengte hjelp eller større utfordringer. Etter lydopptaket tok 

slutt skjedde det en stor endring i engasjementet blant lærerstudentene. De virket mer 

tilfredse, lo og holdt dialog om blant annet sine karakterer og erfaringer med 

MatematikkMOOC’en. Veilederen skulle egentlig være tilstede i dette gruppemøte, men 

dukket ikke opp.  

 

Den andre gruppen bestod av seks medlemmer, men det var flere som ikke var tilstede. 

Videomøtet til denne gruppen varte i 34 minutter.  

 

Videomøteekstrakt 2 

 

Tidspunkt Aktivitet og hendelser (Oppsummert av prosjektteam på NIFU) 

14.30 NIFU logger seg på, vi hadde fått oppgitt feil lenke til videorom fra NTNU. Finner det 
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gamle på egenhånd via LMSen.  

14.35 Den første deltakeren meldte seg på. Deretter den andre, diskusjonstema ble lagt ut.  

Diskusjonstema:  

 Hva er sammenhengen mellom generell tallforståelse og algebraisk tenkning.  

 Når kan det passe å introdusere for elevene algebraisk tenkning, som variabler, 

parenteser, ligninger osv.  

 Hvordan kan algebra introduseres når det jobbes med tallregning? 

NIFU legger inn melding i chatt-feltet: er det møte i dag, når starter det, kan vi delta, 

NIFU er et forskningsinstitutt som også har sendt ut spørreundersøkelsen. 

14.42 Nytt gruppemedlem melder seg på  

14.45 Nytt gruppemedlem melder seg på  

14.47 Seks gruppemedlemmer til stede to personer pålogget samme konto, en mann og en 

dame, de er pålogget med mannens konto og vi vet derfor ikke hva damen heter. 

Damen ved siden av sier lite, for det meste en-stavelser som bekrefter det mannen 

vedsiden av sier, sitter og tygger/spiser, mens mannen er veldig aktiv i samtalen 

14.49 Deltakerne utrykker kritikk; drøfter pensumlitteraturen (teori), e-boken i forbindelsen 

med kartlegging, den første artikkelen. Veiledning til algebra. Samtalen flyter lett 

mellom deltakerne, veldig uformell og avslappet tone.  

14.51 Seks deltakere til stede 

15.00 Møtet starter formelt, de sier sånn som Ja, da er klokka snart tre, skal vi begynne? 

Bekreftende tilsagn fra deltakerne. En trekker frem chat.meldingen fra NIFU: spør de 

andre om det er i orden for dem at NIFU er med – bekreftende. NIFU sier ‘takk ’ i 

chat-feltet.  

En av deltakerne opplyser de andre om at han nå slår på opptak-funskjonen. 

Gruppediskusjon starter. Møteleder innleder diskusjonen.  

Viser til Kunnskapsløftet og algebra.  

Modul 5, 1.  

15.03 En forlater kamera, tilbake igjen etter 2-3 minutter. 

15.16 Bilde til en av deltakerne ble borte. Deretter tilbake.  

Grupper går over til å diskutere spørsmål 2. ordstyrer leder over dit. Mange kaster ut 

forslag og refleksjoner og så plukkes dette opp av de andre, enten bekreftende ‘ja, ikke 

sant’, eller utdypende, ‘ja, men også….’ Han som ennå ikke har sagt noe er fortsatt 

taus. De to som er i samme vindu begynner å prate i munnen på hverandre og i munnen 

på en tredje. 

15.21 Nå begynner sistemann å si noe, på oppfordring fra de andre i gruppa. De henvender 

seg direkte til ham ved navn og ber han fortelle om sine tanker og erfaringer. Det han 
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sier mener de andre i gruppa er svar på tredje spørsmålet. Så fortsetter diskusjonen 

videre tilknyttet spørsmål tre. Slik har gruppen flyttet seg systematisk gjennom de tre 

spørsmålene, på en veldig avslappet måte, alle virker trygge på hverandre og tar opp 

erfaringer fra egen undervisning som de ønsker andres kommentarer på.  

15.34 Opptak ble avsluttet. Deltakerne avtaler ett nytt møte. Diskusjon om tid for nytt møte, 

før eller etter påske? Diskuterer lagringssted for dagens opptak, navngiving av fil osv.  

 

Likheter ved begge disse videomøtene er at begge gruppene hadde tekniske utfordringer og 

samhandlet i fellesskap. Lærerstudentene var flinke til å dele erfaringer og ideer som 

medstudentene kunne plukke opp å bruke i sin egen praksis. På videomøtet til gruppe to 

merket vi lite forskjell på samtaleflyt og adferd før, etter og under opptaket. Men her også var 

det dårlig lyd enkelte ganger og bildet til en av deltakerne ble stående å blinke. Denne 

lærerstudenten fikk beskjed om å logge seg ut og inn igjen, og var raskt tilbake med lyd og 

bilde som funket. De andre deltakerne lot ikke dette ta oppmerksomheten bort fra fagsamtalen 

og fortsatte. Det hendte at deltagerne pratet i munnen på hverandre ved forsinkelser i lyden. 

Lyden fungerer best når det er en som snakker av gangen. Dette var beskrevet i malen som 

tilretteleggerne av kurset ga lærerstudentene for hvordan videomøtene skulle gjennomføres.  

Deltakerne på videomøte en var mer systematisk og kronologisk når de diskuterte de ulike 

spørsmålene som skulle besvares. Deltakerne på videomøte to diskuterte mer fritt, det vil si at 

de ikke var så bundet av videomøtemalen. Ordstyrer på videomøte to var flink til å trekke inn 

de mer tause deltakerne, og de mer aktive gruppemedlemmene var også flinke til dette. 

Ordstyrer kan her oppfattes som i «lærerrollen». Tre av lærerstudentene var dominerende. 

Temaene ble diskutert teoretisk og ut ifra egne praksiserfaringer. Videomøte til gruppe to 

virket mindre «styrt» enn til gruppe en. Gruppe en samhandlet mer bundet av 

videomøtemalen og dette hindret fri diskusjon. Dette var også synlig i videomøte to, men i 

mindre grad.  

 

5.2 Lærernes og veiledernes deltagelse 

Dette temaet omhandler lærerne og veiledernes rolle i kurset i form av den pedagogiske 

tilretteleggingen. Bruk av digital teknologi i veiledning gir ingen garanti for at veiledningen 

blir bedre eller dårligere. Det er klart at den enkeltes behov, ønsker, veileders kunnskaper, 

ferdigheter og generelle kompetanse spiller inn. På en annen side er det klart at bruk av digital 
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teknologi kan øke tilgjengeligheten og mulighetene for ulike typer av veiledning. Det kan for 

eksempel gis gjennom podcast, tekst eller en kombinasjon. Ved spørsmål om lærerstudentene 

hadde hatt kontakt med veileder eller fått veiledning svarte flere at de ikke hadde hatt nok 

kontakt:  

 

Intervjuekstrakt 21. Nei, vi har sånne studiekonferanser og det skal vi ha i dag og. 

Men jeg kan ikke si at jeg har hatt veiledning i det heletatt enda, nei det har vært sånn 

at vi har lagt fram det vi skulle ha gjort også har vi stoppa. Også har vi hatt veileder 

med en gang og han hadde ingenting å tilføye. Jeg vet ikke om han var der mest for å 

se, altså jeg er litt spent på om man kan få tid til spørsmål og litt hjelp. Ellers så kan vi 

jo sende mail til veileder og få svar tilbake igjen, så ja jeg sendte meldinger og fikk 

fremvisning i en oppgave og litt svar, men det har ikke noe med det å gjøre. Man må 

jobbe veldig selvstendig og det er en av de tingene som er ganske krevende, det og 

ikke ha samlinger der du kan sitte face to face og prate (Informant 2).  

 

Informanten gir uttrykk for mye selvstendighet og har behov for innspill fra veilederne. 

Samtidig kan det forstås som at informanten ønsket veiledernes rolle å være mer deltagende.  

En annen informant hadde tatt kontakt med veileder i forbindelse med usikkerhet rundt en 

oppgave: 

 

Intervjuekstrakt 22. Jeg spurte han om en oppgave og fikk ikke noe ordentlig svar. 

Han kommenterte en oppgave jeg hadde lagt opp på Canvas, men ikke det jeg spurte 

om. Jeg er ikke sikker på om jeg har forstått det rett, siden jeg hadde gjort det litt 

annerledes enn de andre hadde. Så det er noen greier det er vanskelig å rette opp i. 

Det fører til at jeg skal ikke levere dette inn i eksamensmappen iallfall. jeg har hatt 

mailkorrespondanse.  Jeg sendte en mail og fikk svar en time etterpå eller noe sånt - 

det var jo helt utrolig! Jeg hadde liksom tenkt dagen etterpå, så det synes jeg funker 

greit. (Informant 4).  
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Denne informanten i likhet med forrige informant savnet flere innspill, tilbakemeldinger og 

mer deltagelse fra veilederne. Dette medførte også til usikkerhet rundt rollen til veilederne 

blant informantene. Samtidig ga informantene også uttrykk for tilfredsstillelse med tanke på 

raske besvarelser på spørsmål fra veilederne og at de er lett tilgjengelige med tanke på en mail 

unna. En av informantene påpekte at hun ikke hadde hatt noen ordentlig kontakt med veileder 

og forteller om en personlig hendelse som hun ikke fikk hjelp med å ordne:  

 

Intervjuekstrakt 23. Jeg hadde en forferdelig tragisk hendelse i familien midt oppi 

dette, og skulle levere en oppgave. Jeg var hos søsteren min og hun mistet sønnen sin. 

Vi skulle gjøre en oppgave jeg egentlig måtte gjøre på skolen, og jeg skulle være hos 

henne en uke. Også sendte jeg en mail til veileder og spurte om utsettelse, men han 

kunne ikke gjøre noe med det. Så det med å, hva gjør man med sånne ting? (Informant 

5).  

 

Informanten hadde behov for at noen skulle ta ansvar i denne situasjonen og vise sympati. Det 

kunne vært en ide å ha en ansvarlig veileder som kunne håndtert slike situasjoner. Når det 

gjelder lærerne har et par av informantene påpekt at de er flinke med å variere 

undervisningen. Samtidig er de nokså forskjellige med tanke på undervisningsmetoden:  

 

Intervjuekstrakt 24. ja nei, de ulike foreleserne bruker den på variert måte. Noen 

bruker all funksjonalitet som er mulig å putte inn i onlineforelesninger med plutselig 

polls, spørsmål og quiz, mens andre dropper det. Jeg synes det er bra variasjon, og for 

meg har Canvas fungert kjempebra. (Informant 6) 

 

Lærerens rolle er viktig med tanke på undervisningsaspektet, de skal sikre læring, faglig 

utvikling, motivere elevene og legge til rette for at studentene lærer det som er planlagt skal 

læres. Lærerens rolle som underviser i MatematikkMOOC og flere nettbaserte kurs er noe 

forandret med tanke på læringsomgivelsene. I MatematikkMOOC har faglærerne ansvar for 

de nettbaserte forelesningene, mens veilederne skal følge opp lærerstudentene. Et par av 
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informantene har gitt uttrykk for at de er fornøyde med forelesningene og at disse er varierte. 

Flere funksjoner blir benyttet med tanke på quiz og avstemninger.  

 

5.3 Student-student interaksjon samlingsbasert og 

nettbasert 

Det tredje temaet omhandler interaksjon studentene imellom, i nettbaserte kurs kan det være 

en stor utfordring å støtte sosial interaksjon. Innvirkningen av sosial interaksjon kan også 

smitte over på samarbeidslæringsprosessen til lærerstudentene med tanke på om man blir 

kjent med hverandre og får en god gruppekjemi. Når det gjelder kommunikasjon og 

interaksjon mellom studentene seg imellom har den variert noe. Noen av lærerstudentene 

deltar med kolleger fra sin skole, mens andre deltar alene. Noen av lærerstudentene er fordelt 

på ulike grupper i Canvas, det vil si at de ikke nødvendigvis er i samme gruppe med sine 

kolleger. Da studiet er nettbasert men noen deltar med sine kolleger har det vært forskjellig 

hvordan lærerstudentene har opplevd interaksjon. Kommunikasjon og interaksjon har hendt 

gjennom forum, videomøter, videokonferanser, mail og ansikt til ansikt for de som deltar med 

kolleger. Det betyr at interaksjon også har foregått synkront og asynkront. En av informantene 

gir uttrykk for dette i forbindelse med interaksjon med medstudenter:  

 

Intervjuekstrakt 25. Ja, vi får du kan si et møte en gang i ny og ne, på slutten av 

dagen kan vi diskutere ting. Men det er jo greit, veldig greit at vi er mange (mange fra 

samme skole som er med i kurset). Også har vi et nettverk her i Mo i Rana hvor alle 

her ifra Mo møtes, så vi har hatt et tidligere og skal ha et nytt møte på Onsdag og. Da 

treffes vi og diskuterer og får litt hjelp både fra hun som er der, hu er fra Mo men har 

et samarbeid med de i Tromsø da. gruppen har fungert veldig bra. Vi er jo fra 

forskjellige skoler, men vi er flere herifra som er på samme gruppe også er det noen 

andre skoler. Så vi har ikke noen møter utenom det. Vi har hatt de videomøtene som vi 

må, men det er ikke noe sånn som vi sitter igjen med mye faglig fra. (Informant 2).  
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Det er tydelig at informantene som har hatt mulighet for ansikt-til-ansikt interaksjon har 

benyttet seg av dette. Informant to har for eksempel benyttet seg av nettverket i sin kommune, 

mens andre har diskutert og reflektert med kolleger.  

 

Flere av informantene har påpekt at selv om gruppen på nett har fungert bra, så har man ikke 

hatt så mye kommunikasjon med hverandre utenom det som har vært pålagt. En annen 

informant påpeker at:  

 

Intervjuekstrakt 26. Næh, vi blir jo ikke så kjent annet enn at vi snakkes på video 

konferansene. Men, jeg kjente en av de som er der fra Rana, men jeg har truffet et par 

av de andre og på andre sammenhenger. Men det er ikke sånn at jeg kjenner de, men 

her på skolen så er det ikke foreløpig dukket noen tette relasjoner med.  Altså, det har 

vært variabelt, man merker jo allerede at gruppene er kanskje litt sånn todelt på, både 

på diskusjonsforumet som vi må svare på og på videokonferansen. Så er det noen som 

er flinke og prater og deler og reflekterer. Så er det noen som er ganske uforberedt, 

som kanskje ikke en gang har kommet så langt eller gjort det arbeidet som er forventa 

til den samtalen. Så det har kanskje vært litt overaskende og litt skuffende, at noen har 

valgt å si at de ikke har gjort det de skal gjøre. Overasker meg at voksne folk ikke har 

tid til å gjøre oppgavene sine. Det kan jo være at det er noen som har valgt en annen 

løsning eller ta pengene. Og sånn sett så merker jeg at det blir et tidspress, jeg har 

ikke følt at tidspresset har vært veldig brutalt. (Informant 3).  

 

Selv om lærerstudentene har vært delt i grupper på nett og skulle gjennomføre de pålagte 

videomøtene, har flere av informantene påpekt at de ikke nødvendigvis har blitt så kjent med 

hverandre på disse. Det er tydelig gjennom informantenes tilbakemeldinger, at det er fagprat 

lærerstudentene er fokusert på. Dette kan skyldes at informantene som har hatt mulighet til 

ansikt-til-ansikt interaksjon heller har benyttet seg av det, noen har for eksempel jobbet 

sammen på lærerværelset eller i et møterom fremfor å prioritere videomøtene. En av 

informantene ga uttrykk for misnøye rundt gruppeoppbyggingen, samt videomøtene på nett. 

Ved spørsmål om informanten brukte mye tid på lærerværelset med sine kolleger svarte han:  
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Intervjuekstrakt 27. Ja, vi fire snakker mye om studiet og bruker en del tid på å 

diskutere sammen. Vi møtes også innimellom med dét som fokus, at vi avtaler et rom 

og et klokkeslett. Det er veldig nyttig, og i mye større grad enn den såkalte 

kollokviegruppen vi har med totalt 11 stykker online. Onlinegruppen er for det første 

alt for stor. Vi er 11 studenter som skal kunne kommunisere, og når det blir så mange 

må man ha et så rigid strukturert system, at det blir ikke noe samtale, noe diskusjon. 

Det blir mer fokus på, man har jo de spørsmålene og momentene man skal omtale på 

disse møtene, og fokuset blir å dekke det, å løse oppgaven. For vår del er vi jo fire 

stykker fra vår skole, slik at det er mye mer naturlig at vi snakker sammen, enn å 

bruke onlinegruppen. Det blir jo litt egosentrisk, men for oss fungerer det mye bedre. 

Jeg har jo tenkt litt på det, for vi er 11 i gruppen, det er 4 fra vår skole og 2 fra 

naboskolen og 5 mer perifere. For neste runde med studiet ville jeg i hvert fall delt 

gruppen i 2. Når det er 11 studenter på en gruppe og man legger opp til at man kan 

begynne på et kurs to uker før det foregående kurset er ferdig, og det er krav til at 

videomøter må være gjennomført før man kan gå til neste kurs, så er det ikke optimalt 

hvordan det er til dags dato. De som er ivrigst og har best avtale i forhold til 

vikarordning, har kommet tidlig i gang med studiet og ønsker å få gjennomført 

videomøtene så raskt som mulig. Mens de som ikke er ferdig med det foregående 

kurset, må hoppe fram og tilbake på en lite hensiktsmessig måte for å møte gruppens 

krav til å gå videre (Informant 6). 

 

Denne informanten opplevde gruppene som for store og benyttet seg mer av ansikt-til-ansikt 

interaksjon enn nettmøtene. Selv om noen av informantene bruker å møte hverandre ansikt-

til-ansikt fremfor på nett, påpekte et par av informantene at de ikke hadde tatt kurset hvis det 

hadde vært stedbaserte samlinger. Andre lærerstudenter har påpekt at det hadde vært en 

utfordring å gjennomføre kurset uten sine kolleger. Flertallet av informantene har rettet fokus 

mot fagene og innholdet fremfor det sosiale. Den frivillige deltagelsen til lærerstudentene kan 

være et resultat av at de jobber vedsiden av og arbeidsmengden i kurset er stor. Dette påvirker 

også deres interaksjon og kommunikasjon. På videomøtene hadde lærerstudentene en formell 

tone, fra opptaket begynte til det tok slutt. Deretter hadde lærerstudentene en uformell tone 

hvor de snakket om mye forskjellig, blant annet karakterer, hva de skulle gjøre utover kvelden 
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og kursomfang. I diskusjonsforumet kan en se mer formell kommunikasjon som resultat av 

pålagte arbeidsoppgaver. Samtidig har flere av lærerstudentene brukt like funksjonen, samt 

brukt uformelle uttrykk som «lærerkiste». De formelle innleggene kan også skyldes at 

lærerstudentene har hatt mer tid til å reflektere over sine innlegg.  

 

5.4 Tilbakemeldinger fra veileder, lærer og 

medstudenter 

Tema fire og fem omhandler tilbakemeldinger, disse er slått sammen da lærerstudentene også 

gir hverandre tilbakemeldinger på oppgaver. Samtidig er tilbakemeldinger viktig fra både 

veiledere, lærere og medstudenter da disse kan være til oppmuntring, motivasjon og støtte, der 

målet er å fremme læring, utvikling av kunnskap og ferdigheter. MatematikkMOOC-kurset 

har satt stort fokus på hverandre vurdering, hvor lærerstudentene først skal levere sine 

oppgaver for så å rette og gi tilbakemeldinger på andres oppgaver. Syv av ni informanter har 

gitt uttrykk for misnøye når det gjelder hverandre vurderingen og føler at det blir for mye. 

Samtidig gir lærerstudentene uttrykk for at det er vanskelig å rette andres oppgaver. Selv om 

de har fått en mal, er de fortsatt usikre på sin kompetanse til å gjennomføre denne oppgaven:  

 

Intervjuekstrakt 28. Jeg har hørt at andre i studiet er veldig fornøyde med det, jeg 

mener at det ikke har så veldig mye forskjell og jeg ville heller hatt vurdering med 

gode råd fra en veileder. Også sitter jeg sjøl og ser på oppgaver og man vil gjerne gi 

positive kommentarer ikke sant, men hvordan ting blir er jeg ikke helt sikker på. Den 

eneste vurderingen jeg ikke har fått igjen er hovedarbeidskravet fra forrige kurs, så 

jeg vet ikke hvordan vurderinga fra veilederne er (Informant 2).  

 

En annen informant gir uttrykk for usikkerhet på sin egen oppgave. Dette medfører også 

usikkerhet rundt hvordan informanten skal rette andres oppgaver: 
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Intervjuekstrakt 29. Den forstår jeg ikke vitsen med. At jeg skal veilede andre, jojo, 

det kan jo få meg til å tenke og sånn. Men hvis jeg har misforstått litteraturen, så 

enten vil jeg påføre de andre min usikkerhet i forhold til det temaet eller si at det er 

kjempebra, også er det helt feil. Og der óg kommenterte han Magnus fra Tromsø at vi 

måtte skrive mer enn bare ”fint og flott”, men jeg føler ikke at vi har grunnlag til å 

skrive så mye mer utfyllende. Også tenker jeg at det er så sinnsykt mye arbeid i 

forhold til jobben og at det er innleveringer hver bidige uke. Det er på en måte bra at 

vi har ting å levere og må lese og sånn, men at det er såpass hyppig og at de går ut og 

sier at kurs to skal bli roligere, men unnskyld meg, men der er bare bullshit. Her var 

det enda mer oppgaver, det er oppgaver hver bidige uke. Vi hadde oppgave forrige 

uke, og har på onsdag og på søndag. Når vi skal ha hverandrevurdering i tillegg, blir 

det bare slik; checked, få det gjort, ferdig med den. Sånn tenker jeg og sånn tenker de 

andre jeg kjenner (Informant 4).  

 

Samtidig har andre informanter påpekt at noe av hverandre vurderingen har vært meningsfylt, 

men at de kunne fått enda bedre veiledning fra en lærer.  

 

Intervjuekstrakt 30. Sånn sett kunne man fått mye mer ut av en veiledning, men man 

får jo lest andres oppgaver. Jeg kunne nok ønsket meg veiledning fra en lærer også, 

fordi nå skal vi jo snart levere. Man har ikke fått noe sånt veldig på hvor man ligger, 

så sånn sett skulle jeg ønske at vi hadde fått mer veiledning fra en lærer for å kunne 

forbedre oppgaven mer (Informant 5).  

 

Informantene føler generelt at de ikke har kompetanse nok til å gi hverandre gode 

tilbakemeldinger da noen er usikre på om deres egne oppgaver er gode nok. De har fått noen 

kriterier de skal følge og skal samtidig være snille mot hverandre. Det har ført til litt 

«overfladiske» tilbakemeldinger som retting av referanser og lignende. Lærerstudentene som 

har vært usikre på sine egne oppgaver har spilt på den sikre siden ved å kommentere de 

formelle kravene fremfor de faglige i medstudentenes oppgaver. Flertallet av informantene 

har derfor ønsket tilbakemeldinger fra mer kompetente lærere eller veiledere. Flere av 

informantene ga uttrykk for at hverandre vurderingen ble for mye arbeid, noe som er 
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forståelig med tanke på at lærerstudentene tar kurset vedsiden av jobb. Samtidig kan det 

tenkes at tilretteleggerne av kurset har forventet at dette er en oppgave som lærerstudentene er 

kjent med, grunnet deres faglige bakgrunn. En av lærerstudentene tok også kontakt med 

veilederen i forbindelse med tilbakemeldinger, fordi veilederen kun kommenterte formen og 

formen lærerstudentene henviser på. Dette skyldes at veilederen ikke skal vurdere, det er 

sensorene som skal gi vurdering. Lærerstudentene har derfor vist frustrasjon over at de ikke 

får veiledning på om innholdet i deres oppgave er godt eller om de er på riktig vei i 

besvarelsene. 
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6 Diskusjon 

Gjennom analysen i kapittel 5 har jeg presentert fem kategorier av data: Pedagogisk 

tilrettelegging med samarbeidsteknologi, Lærernes og veiledernes deltagelse, student-student 

interaksjon samlingsbasert vs. nettbasert, tilbakemeldinger fra veileder og lærer, samt 

medstudent tilbakemeldinger. Empirien som fremkom i analysekapittelet vil i dette kapittelet 

bli diskutert i forhold til forskningsspørsmålene, som igjen var informert av Kreijns et al 

(2003) sine fire kategorier som er: 1) samarbeidslæringsmetoder, 2) interaktivitet i nettbaserte 

CSCL miljøer, 3) lærerens og studentenes rolle samt 4) sosial tilstedeværelse. Formålet med 

dette kapittelet er å diskutere funnene fra analysen ved å besvare forskningsspørsmålene og 

knytte disse til det teoretiske rammeverket i casen.   

 

6.1 Hvordan opplever lærerstudentene Interaktivitet 

og gruppearbeid i MatematikkMOOC? 

Tidligere forskning fremhever viktigheten av at studentene bygger bånd med hverandre og 

blir kjent før de skal samarbeide. Dette fordi samarbeid uten kjennskap til hverandre på 

forhånd kan resultere i at medlemmene tar ting personlig og blir defensive (Rourke, 2000b).  

studien min viser at lærerstudentene generelt ikke har blitt ordentlig kjent med hverandre i 

forkant av et samarbeidsforhold. En av informantene påpekte at han var mer aktiv i deltagelse 

med sine kolleger ansikt-til-ansikt fremfor deltagelsen i nettgruppene. Dette kan være et 

resultat av begrensede muligheter til å gjøre seg kjent med gruppemedlemmer over nett. 

Tidligere forskning viser at det er viktig at studentene stoler på hverandre og føler en form for 

tilhørighet. Ut ifra dette bør lærerstudentene få muligheten til å bli kjent med hverandre og 

bygge relasjoner. Hvis disse faktorene er til stede vil samarbeidet bli mer verdifullt for 

studentene og de vil ønske å delta frivillig og ikke føle seg tvunget til å delta (Rourke, 2000b).  

 

Northrup (2001) påpeker behovet for relasjonsbygging og en fellesskapsfølelse hvor man har 

felles mål. Dette behovet er synlig i mine funn hvor lærerstudentene har gått glipp av 

relasjonsbygging med medstudentene. Northrup (2001) utdyper viktigheten av å bli behandlet 

sympatisk av sine medstudenter. Dette er et første skritt for samarbeidslæring (Wegerif, 
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1998). Uten denne fellesskapsfølelsen vil deltagerne i gruppearbeidet oppleve at de må gjøre 

mye arbeid på egen hånd, være defensive og uvillige til å ta risikoen som samarbeidslæring 

inneholder (Wegerif, 1998). Resultatene fra analysen viser manglende tilknytning mellom 

lærerstudentene, flere av lærerstudentene har gitt uttrykk for at de ikke har opplevd 

fellesskapsfølelse slik som i (intervjuekstrakt 20). 

 

I vår gruppe er det mange som ikke har fri slik at de legger møtene på kvelden. Så jeg 

føler ikke at det har vært noe alternativ egentlig. Det passer dårlig for meg.   

 

Wegerif (1993) påpeker at samarbeidslæring er en prosess hvor man blir kjent med hverandre, 

er forpliktet til sosiale relasjoner og utvikler tillit samt tilhørighet i et slags nettbasert samfunn 

(Wegerif, 1998). Samarbeidslæring kan bli verdifull om deltagerne i en gruppe stoler på 

hverandre, føler varme og tilhørighet seg imellom (Rourke, 2000b). I videomøte til gruppe 1 

(Canvasekstrakt 1) var tilhørighetsaspektet synlig i forhold til at flertallet av medlemmene i 

gruppen hadde fått samme karakter på en oppgave. Derimot har lærerstudentene gitt uttrykk 

for misnøye på oppgaveløsning som har krevd samhandling på nett. Resultatene i analysen 

viser at flere av lærerstudentene har opplevd videomøtene og hverandre vurderingen som 

påtvungne arbeidsoppgaver. Dette kan komme av mistrivsel, mangel på varme og tilhørighet. 

Jeg ser også indikasjoner på at lærerstudentene ikke gjør mer enn de behøver. Ifølge Rourke 

(2000b) ville lærerstudentene ha gitt uttrykk for frivillig deltagelse om de hadde opplevd 

tilhørighet i nettgruppene. I samsvar med tidligere forskning er det påvist i denne studien at 

stadiet som utøvende gruppe i distribuerte læringsgrupper er vanskelig å oppnå (Kreijns et al, 

2003).  

 

 

6.1.1 Utøvende gruppe 

Stadiet utøvende gruppe forholder seg til fasen der gruppemedlemmene har blitt kjent med 

hverandre og skapt et samhold hvor de er fokusert på å hjelpe hverandre (Kreijns et al, 2003). 

Funnene fra analysen viser at lærerstudentene heller har ønsket hjelp og støtte fra veilederne 
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og faglærerne enn hverandre i tilknytning til hverandre vurderingen. Andre av 

lærerstudentene har valgt å være mindre aktive på videomøtene grunnet arbeidsmengden i 

kurset. Ifølge Hrastinski (2008) er det vanskeligere å oppnå stadiet utøvende gruppe i 

asynkrone omgivelser. Dette fordi alle gruppemedlemmene ikke er tilstede i samtid 

(Hrastinski, 2008). De synkrone omgivelsene i MatematikkMOOC har hindret stadiet som 

utøvende gruppe for lærerstudentene som har deltatt i videomøtene ufrivillig. I 

videomøteløsningen er det vanskeligere å kommunisere enn i ansikt-til-ansikt omgivelser. Når 

man sitter ansikt-til-ansikt har man muligheten til å snakke fritt, på videomøtene er det kun en 

som kan prate om gangen. Samtidig viser studien at lærerstudentene opplever teknologiske 

utfordringer på videomøtene, som at lyd og bilde ikke virker. Et eksempel på dette er i 

intervjuekstrakt 13 («Eneste som har vært utfordrende er det her med videomøtene. Da er det 

er nesten alltid noen, alltid noe som gjør at vi får ekko»).   

Og intervjuekstrakt 14 («Noen har plagdes med lyd, noen har plagdes med bilde og noen har 

plagdes med å komme inn. Det har vært litt sånn»)  

6.1.2 Faglig fokus vs. Sosialisering 

Tanken om at sosial interaksjon er et sentralt element i gruppelæring deles av flere pedagoger 

som har forsket på fjernbasert undervisning (Gilbert & Moore, 1998; Gunawardena, 1995; 

Gunawardena et al, 1997; Liaw & Huang, 2000; Northrup, 2001 & Wagner, 1994, 1997). 

Analysen fremhever at interaksjon i nettgruppene har omfattet den faglige dimensjonen og 

lærerstudentene har sett bort ifra den sosiale dimensjonen (Moore & Kearsley, 2012). Moore 

& Kearsley (2012) ga uttrykk for mangel på elev-elev interaksjon i nettbaserte kurs. Kearsley 

(1995) påpekte at det var vanskelig å få interaksjon til å oppstå i nettbaserte læringsmiljøer. I 

MatematikkMOOC har det blitt tatt hensyn til elev-elev interaksjon ved at 

studentinteraksjonen har vært implementert i det pedagogiske opplegget. I tråd med dette 

påpeker Moore & Kearsley (2012) at det er lettere å få til elev-elev interaksjon hvis man 

tilrettelegger for dette i det pedagogiske designet. Interaksjon mellom faglærer og 

lærerstudentene, veilederne og lærerstudentene skjer gjennom forelesninger og videomøter på 

Adobe Connect. Dernest skjer interaksjon asynkront gjennom diskusjonsforumet. Derimot 

viser funnene fra analysen at interaksjon og samhandlingen som er blitt tilrettelagt ikke er blitt 

fulgt opp i etterkant. Dette kan skyldes mangel på kunnskap om hvordan man skal engasjere 

studentene til sosial interaksjon (Kearsley, 1995; Rourke, 2000a). Et eksempel for mangel på 
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oppfølging er intervjuekstrakt 21 som sier «(Vi hatt veileder med en gang og han hadde 

ingenting å tilføye»)  

 

I nettbaserte kurs kan det ifølge tidligere forskning oppstå tap av sosiale relasjoner og tap av 

fellesskapsfølelsen (Hiltz, 1998). I MatematikkMOOC kan dette være et resultat av at kurset 

er et videreutdanningstilbud og lærerstudentene tar kuret vedsiden av jobb. For å forhindre tap 

av følelsen om å være i et fellesskap foreslo Soller et al (1999) en samarbeidslæringsmetode 

rettet mot å fremme epistemisk flyt i samarbeidslæring. Dette ved bruk av predefinerte 

setninger slik som «kan du forklare hvordan». Observasjon av videomøtet til gruppe en 

(Canvasekstrakt 1) viser at ordstyreren ikke hadde tatt nok ansvar på møtet. Lydnivået til 

ordstyreren var lav og den epistemiske flyten var ikke synlig, slik som i observasjonen av 

videomøtet til gruppe to (Canvasekstrakt 2) hvor ordstyrer og de aktive gruppemedlemmene 

trakk inn de mindre aktive. I teorikapittelet ble fire typer atferd som er kritisk for vellykket 

nettbasert samarbeidslæring fremtrukket. Burge (1994) presenterte disse. Det er 1) deltakelse, 

med tanke på å gi hverandre ulike perspektiver. 2) Respons hvor studentene kan gi hverandre 

konstruktive tilbakemeldinger eller besvare spørsmål. 3) Affektive tilbakemeldinger som å 

komplimentere andre og 4) sende personlige meldinger. I MatematikkMOOC er alle fire 

atferdene representert, deriblant er det lagt opp til deltakelse og lærerstudentene deler 

perspektiver med hverandre fra praksis på sin skole. Lærerstudentene gir hverandre 

tilbakemeldinger gjennom hverandre vurderingen, men analysen viser at lærerstudentene 

ønsket flere tilbakemeldinger fra mer kompetente enn sine medstudenter. På 

diskusjonsforumet har lærerstudentene kommentert og likt medstudenters innlegg, samtidig 

har flere fått komplementer for gode besvarelser. Det vil si at lærerstudentene i tillegg til 

vurdering av hverandre har gitt medstudenter tilbakemeldinger på diskusjonsforumet. Derimot 

viser funnene i analysen at lærerstudentene ikke var tilfreds med alle tilbakemeldingene og så 

på hverandre vurderingen som en ekstra oppgave, slik som i Intervjuekstrakt 7 

 («Jeg syns det er lagt opp med passende mengde sånn sett. Men jeg syns det er stressende 

med hverandre vurderingen. Utover det så syns jeg det er passende arbeid»)  

og Intervjuekstrakt 29 («Det er så sinnsykt mye arbeid i forhold til jobben og at det er 

innleveringer hver bidige uke. Når vi skal ha hverandre vurdering i tillegg, blir det bare slik; 

Checked»).  
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6.1.3 Muligheter og begrensninger med teknologiløsningen 

Teknologiløsningen i MatematikkMOOC har klart å etablere en toveis forbindelse mellom 

lærerstudentene på tvers av tid og sted mediert av lyd, video, tekst og grafisk informasjon. 

Lyd og bilde har behøvd forbedring. Analysen viser at lærerstudentene har opplevd 

teknologiløsningen som hinder for å diskutere fritt, noe som videre støttes av empirien.  

Videomøtene har i praksis vært for styrt i forhold til malen som skal følges. Malen er satt for 

at interaksjon skal være mulig. Hvis flere diskuterer eller prater samtidig påvirkes lyden og 

det blir ekko. Funnene fra analysen viser videre at MatematikkMOOC-kurset møter 

utfordringer i forbindelse med produktiv studentinteraksjon på nett. Dette er synlig på 

videomøteekstrakt 1, hvor gruppemedlemmene gjentar det samme eller er enige om temaet 

som diskuteres. Selv om det er lagt opp til interaksjon, mangler det oppfølging. 

MatematikkMOOC møter samme utfordring som de fleste andre nettbaserte tilbud. Stahl et al 

(2006) påpeker at det er en stor utfordring å oppnå produktiv studentinteraksjon, det kreves 

dyktig planlegging, koordinering og gjennomføring av læreplan med tanke på pedagogikken i 

kombinasjon med teknologi (Stahl et al, 2006). Dette er synlig i Intervjuekstrakt 17  

(«På videokonferanse så er det jo enklere å få diskutert litt med de andre. Men da blir det ofte 

2 – 3 stykker som står for mesteparten av de refleksjonene som det er litt substans i»).   

Empirien viser derfor at flere av lærerstudentene har savnet ansikt-til-ansikt kommunikasjon i 

forbindelse med diskusjon av fagstoff. Flere av lærerstudentene har påpekt at det er lettere å 

diskutere med kollegene i et møterom, fremfor på videomøtene. Ut ifra funnene i analysen 

skyldes det den eksisterende strukturen på videomøtene som har hindret den 

mellommenneskelige kommunikasjonen (Rice, 1992; Short et al, 1976). Lærerstudentene som 

deltok alene i kurset hadde kun videomøtene, e-post og diskusjonsforumet til å interagere med 

andre.  

 

 

Northrup (2001) påpekte at det å skape interaktivitet i nettbaserte CSCL miljøer som 

inkluderer støtte for samarbeidslæring ikke nødvendigvis fører til sosial interaksjon. Dette er 

også synlig i analysen hvor det er lagt opp til interaktivitet på diskusjonsforumet og 

videomøteløsningen, men lærerstudentene ikke har brukt disse frivillig. Lærerstudentene har 
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brukt videomøteløsningen og diskusjonsforumet kun til faglig diskusjon. Dette kan skyldes 

implementeringen av faglige diskusjoner i det pedagogiske opplegget i MatematikkMOOC. 

Arbeidsmengden i kurset har også påvirket hvor mye lærerstudentene har hatt tid til å gjøre. 

Det har for eksempel vært mangel på aktivitet i diskusjonsforumet, analysen viser at flere av 

lærerstudentene har sett gjennom innlegg uten å kommentere selv. Andre har ikke hatt tid til å 

følge med på innleggene. Dette ble også eksemplifisert i Canvasekstraktene fra forumet, hvor 

første innlegg hadde fått ti «lik» og innleggene etter hadde null «lik».  

 

Hrastinski (2008) påpeker at det er vanskelig å legge til rette for interaktivitet i 

diskusjonsforum. Som resultat av at lærerstudentene har hatt muligheten til å bestemme over 

sin egen aktivitet i de asynkrone omgivelsene, kan den store arbeidsmengden ha hatt 

innvirkning på deres deltagelse. På diskusjonsforumet har tilretteleggerne av 

MatematikkMOOC organisert noe aktivitet gjennom arbeidsoppgaver. Funnene fra analysen 

påviser derimot mangel på oppfølging av gruppemedlemmene, lærerne og innholdet som er 

involvert i den sosiale samlingen. Diskusjonsforumet tilbyr studentene en asynkron omgivelse 

som de kan bruke etter individuelle behov, derimot har tilretteleggerne sikret noe aktivitet 

gjennom arbeidsoppgavene. Resultatene fra analysen viser at lærerstudentene har fokusert 

mer på det pedagogiske aspektet fremfor det sosiale. Kreijns et al (2003) påpekte at 

gruppemedlemmer i nettbaserte læringsgrupper ofte er ukjente for hverandre og har ingen 

kjennskap til hverandre fra tidligere. Disse aspektene er vanligvis ikke tilstede i ansikt-til-

ansikt situasjoner. I MatematikkMOOC har flere av lærerstudentene deltatt med kolleger som 

de kjenner godt fra før. Derimot har flere av deltagerne også deltatt i MatematikkMOOC uten 

kolleger eller bekjente, disse har også opplevd mer selvstendig arbeid som i Intervjuekstrakt 

21 («Man må jobbe veldig selvstendig og det er en av de tingene som er ganske krevende, det 

og ikke ha samlinger der du kan sitte face to face og prate»). 

 

Dette har blitt oppfattet av informanten som krevende og kan forstås som en ulempe i 

nettbaserte undervisningstilbud. I MatematikkMOOC kan dette skyldes geografisk spredning 

med tanke på deltagerne i kurset som er spredd rundt om i Norge. Funnene i analysen viser 

også at lærerstudentene som har deltatt med kolleger har foretrukket å bruke disse aktivt. 

Ifølge Hrastinski (2008) kan isolasjon overvinnes med vedvarende kontakt, særlig synkront 
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og ved at man blir bevisst på seg selv som medlemmer av et større fellesskap, istedenfor som 

isolerte individer som kommuniserer gjennom en datamaskin. Det kan tolkes som 

informanten i intervjuekstrakt 21 (Se analysen) opplevde rollen som et isolert individ som 

kommuniserte gjennom datamaskinen. 

 

6.1.4 Distribuert samarbeidslæring 

Funnene mine støtter Stahl et al (2006) sin påstand om at det i distribuert samarbeidslæring er 

en stor utfordring å stimulere og opprettholde produktiv studentinteraksjon. Funnene fra 

denne studien viser det samme. I observasjon av videomøte til gruppe en (Videomøteekstrakt 

1) viste lærerstudentene lite engasjement i diskusjonen under besvarelsen av oppgaven. 

Engasjementet økte først etter videoopptaket tok slutt. Gruppe en fulgte videomøtemalen 

slavisk, mens gruppe to (Videomøteekstrakt 2) hadde en mer åpen diskusjon hvor de aktive 

lærerstudentene trakk inn de mindre aktive. Funnene mine viser at lærerstudentene ikke 

interagerte med hverandre fordi de ville, men heller fordi det var pålagt gjennom arbeidskrav. 

Flere av lærerstudentene utførte oppgavene som var obligatoriske, men ikke noe utover dette. 

Empirien viser at dette kan skyldes den store arbeidsmengden og det store kursomfanget i 

MatematikkMOOC. Fleksibilitetsaspektet har også blitt påvirket av den store arbeidsmengden 

med innleveringer hver uke. Kommunikasjon i MatematikkMOOC har vært støttet i 

forbindelse med synkron og asynkron teknologi. Lærerstudentene kommuniserte i hovedsak 

gjennom videomøtene, e-post og diskusjonsforumet. Ved ansikt-til-ansikt interaksjon viser 

tidligere forskning at samhandlingen mellom lærerstudentene ville vært annerledes, enn i de 

synkrone og asynkrone omgivelsene (Daft & Lengel 1984; Daft et al, 1987).  

 

På diskusjonsforumet viste innleggene synlig kritisk tenkning og felles forståelse, noe som 

fremkommer av samarbeidslæring (Garrison et al, 2001; Johnson & Johnson, 1999). 

Lærerstudentene ga hverandre «lik» som tyder på enighet og bygget på hverandres ideer, samt 

delte erfaringer om hvordan de utførte oppgaver på sin skole. Diskusjonen om Kahoot 

(Canvasekstrakt 1 og 2) viser kritisk tenkning og dypere læring hvor noen av lærerstudentene 

forklarer om utfordringer de har møtt ved bruk av Kahoot, mens andre foreslår løsninger på 

utfordringene. På videomøtene som ble observert var det synlig at lærerstudentene hadde 
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bygd sosiale relasjoner, men engasjementet var ikke høyt i tilknytning til oppgaveløsningen 

(Johnson & Johnson, 1989; 1999). Det sosiale samholdet til gruppe en (Videomøteekstrakt 1) 

var synlig etter opptaket tok slutt, mens gruppe to (Videomøteekstrakt 2) sitt samhold var 

synlig under hele opptaket. Det er mange variabler som påvirker samarbeidslæring på nett, 

slik som gruppestørrelser, gruppesammensetning, oppgaven som skal løses og 

undervisningsmetoden (Kirschner et al, 1997). 

 

Funnene mine viser at gruppestørrelsen har hatt betydning for produktiv studentinteraksjon, i 

videomøte til gruppe 1 (videomøteekstrakt 1) var det mye repetisjon i forhold til diskusjonen. 

I gruppe 2 sitt videomøte (videomøteekstrakt 2) var det færre medlemmer som resulterte i 

mindre gjentagelser, samt produktiv diskusjon. Lærerstudentene som deltar med stipend og 

vikar ordningen er delt opp i samme grupper. Dette har endt i konflikt om møtepunkt for 

videomøtene. Det vil være rasjonelt for lærerstudentene som tar vikarordningen å delta i 

videomøtene på dagtid i forbindelse med sine studiedager. Lærerstudentene som deltar med 

stipendordningen ønsker å holde videomøtene på kveldstid etter arbeidstiden deres er over. 

Analysen viser at et par av lærerstudentene har opplevd for stor gruppestørrelse og at dette 

hindrer diskusjon. Andre informanter var misfornøyde med tidspunktene for videomøtene, 

begrunnet med liten mulighet til å delta på disse. Dette kan skyldes medlemmer som deltar 

med ulike ordninger. Funnene mine viser derimot at andre grupper har klart å finne en 

mellomløsning tilpasset alle gruppemedlemmene. I lys av videomøtene kunne man se klare 

forskjeller mellom gruppen som hadde elleve deltagere og gruppen som hadde seks, gruppe 

en endte med å være enige om det meste eller skulle si det samme som noen andre allerede 

hadde sagt. I gruppe to var det mer faglig diskusjoner, ordstyrer og de aktive 

gruppemedlemmene var flinke til å trekke inn de mer innadvendte og det kan oppfattes som 

de fikk mer ut av videomøtet. Dette samsvarer med Hooper og Hanafin (1991) med tanke på 

at gruppens samarbeid har større betydning enn gruppens sammensetning.  

 

6.2 Hvordan opplever lærerstudentene veiledernes 

rolle i kurset? 
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Diaz & Entonado (2009) påpeker at lærerens rolle i nettbaserte kurs er forskjellig fra 

tradisjonelle klasser i forhold til at det kreves mer veiledning og tilrettelegging. Lærernes rolle 

i MatematikkMOOC har hovedsakelig gjeldt forelesningene på Adobe Connect. Veiledernes 

rolle derimot har vært uklar i kurset. Lærerstudentene har påpekt at de har hatt lite kontakt 

med veilederne, et par av lærerstudentene hadde tatt kontakt med veilederne i forbindelse med 

oppgaver og var ikke tilfreds med besvarelsene. Veilederne kommenterte for eksempel 

hvordan lærerstudentene refererte til kildene sine og de formelle kravene. Derimot fikk ikke 

lærerstudentene veiledning på det teoretiske. Lærerstudentene har gitt uttrykk for at 

veilederne har vært raske til å besvare henvendelser. De fleste henvendelsene har vært av 

praktisk art, i forbindelse med frister og lignende. Lærerstudentene har derfor ønsket 

tilbakemeldinger fra veilederne, fremfor medstudentene slik som i Intervjuekstrakt 28;  

(«Jeg ville heller hatt vurdering med gode råd fra en veileder»). 

 

Lærernes rolle i nettbasert undervisning endrer seg etter tre faktorer (Kreijns et al, 2003) og 

virker å være synlige i MatematikkMOOC. Den første faktoren gjelder 1) overgangen fra 

lærersentrert til elevsentrert læring (Kreijns et al, 2003). I MatematikkMOOC har 

lærerstudentene selv fått deler av ansvaret for undervisningen, i videomøtene endres ordstyrer 

i gruppene etter hvert møte, ordstyreren har ansvar for at gruppen gjennomgår de aktuelle 

temaene, samt opptak av videomøtet. Den andre gjelder 2) overgangen fra individuell læring 

til gruppelæring og den tredje gjelder 3) sammenhengende læringsgrupper til asynkrone 

distribuerte læringsgrupper (Kreijns et al, 2003). Faktor to og tre er synlige i 

MatematikkMOOC i tilknytning til at lærerstudentene ble delt opp i grupper på nett tidlig i 

oppstartsfasen av kurset. Disse nettgruppene har spilt en viktig rolle med tanke på diskusjon 

av faget og oppgaveløsning. Burge (1994) presenterte to typer lærer atferd i nettbaserte 

program. Den ene omhandler administrerende diskusjon som var synlig gjennom malen for 

videomøtene. Malen til videomøtet legger til rette for en struktur på diskusjonen, mens 

fokuset på diskusjonen omhandler faglige oppgaver. Den andre type læreratferd gjelder bidrag 

som raske og relevante tilbakemeldinger. Veilederne har gitt lærerstudentene raske 

tilbakemeldinger, men lærerstudentene har derimot gitt uttrykk for lite relevans ved det 

teoretiske. På diskusjonsforumet har veilederne og tilretteleggerne tatt ansvar for å starte flere 

diskusjoner, mens lærerstudentene har kommentert disse. Dette er i samsvar med prinsippene 

som Clark (2000) mener man legger i bunn, i en diskusjon. Derimot har ikke innleggene vært 
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like godt fulgt. Veilederne skulle delta på noen videomøter, men det var uklart hva slags rolle 

de skulle spille i møtene. En av informantene påpekte at veileder deltok på deres videomøte, 

uten å følge opp med kommentarer. Dernest forstod ikke lærerstudentene i gruppen hvorfor 

veilederen var tilstede. En blanding av både synkrone og asynkrone tilbakemeldinger kunne 

vært med på å øke studentlæringen (Er et al, 2009; Diaz & Entonado, 2009). Funnene fra 

analysen viste at lærerstudentene ønsket mer formell veiledning fra sine veiledere, fremfor 

medstudenter. Tilbakemeldinger er en av de mest betydningsfulle enkeltfaktorene i 

studentenes læring (Hattie & Timperley, 2007; Shute, 2008). Disse er viktige med tanke på 

emosjonell støtte (Poulos & Mahoney, 2007). Lærerstudentene som ga uttrykk for mye 

selvstendig arbeid, kan ha opplevd mangel på den emosjonelle støtten. Ifølge funnene fra 

analysen kunne veilederne bidratt mer for å gi lærerstudentene emosjonell støtte.  

 

Funnene fra studien viser at lærerstudentene på nettgruppene i MatematikkMOOC tar over 

rollen som veiledere. Funnene fra observasjon som ble gjort av videomøte to 

(videomøteekstrakt 2) viste at lærerstudentene støttet og hjalp hverandre. Lærerstudentene kan 

her oppfattes som stilasbyggere (Vygotsky, 1978; Wood et al, 1976). De faglige sterke 

lærerstudentene var flinke til å trekke inn de mer tause. Ordstyrer hadde ansvaret med tanke 

på gjennomgang av faglige temaer og styrte diskusjonstemaet som en lærer. Dette var også 

synlig på diskusjonsforumet hvor lærerstudentene delte sine erfaringer og opplevelser, samt 

ga hverandre tips. I forkant av videomøtene skulle lærerstudentene gjøre oppgaver som 

dernest skulle oppsummeres og diskuteres på videomøtene. Når lærerstudentene utførte 

arbeidsoppgavene på egenhånd i forkant av videomøtene var de i den faktiske 

utviklingssonen. Når lærerstudentene skulle gjennomgå og diskutere oppgavene på 

videomøtene var de i den potensielle utviklingssonen hvor lærerstudentene samarbeidet om å 

løse oppgavene (Vygotsky, 1978). Gruppeoppdelingen på nett kan forstås som en 

støttestruktur som skal gi lærerstudentene ressursene til å beherske nye oppgaver (Wood et al, 

1976). Fagressursene som er lagt ut på Canvas i form av veiledende videoer kan også fungere 

som stilasbyggere for at lærerstudentene skal beherske nye oppgaver (Wood et al, 1976).  
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6.3 Hvordan opplever lærerstudentene den sosiale 

tilstedeværelsen i kurset? 

Sallnas et al (2000) påpeker på et kontinuum av sosial tilstedeværelse at synkrone omgivelser 

har høyere sosial tilstedeværelse enn asynkrone omgivelser som har lavest sosial 

tilstedeværelse. Funnene mine viser at videomøtene hvor lærerstudentene møttes synkront har 

hatt høyere sosial tilstedeværelse enn i diskusjonsforumet som er en asynkron omgivelse. 

Som et resultat av manglende sosial tilstedeværelse er det lite sannsynlig at en følelse av 

fellesskap vil dukke opp (Kreijns et al, 2003). Selv om lærerstudentene har gitt uttrykk for 

tilfredshet med tanke på innhold og det faglige aspektet i kurset, mener Garrison & Kanuka 

(2004) at det er nødvendig med fellesskapsfølelsen for å opprettholde de pedagogiske 

erfaringene over tid. Funnene fra analysen viser at lærerstudentene har benyttet seg av ansikt-

til-ansikt kommunikasjon med kolleger som deltar i samme kurs, dette har høyest sosial 

tilstedeværelse (Sallnas et al, 2000).  Det vil si at ansikt-til-ansikt interaksjonen gir større 

mulighet for å styrke den sosiale tilstedeværelsen. Selv om flere av lærerstudentene har savnet 

ansikt-til-ansikt interaksjon, påpekte flere av lærerstudentene at de ikke hadde tatt kurset om 

det var samlingsbasert.  

 

Gunawardena (1995) mente at sosial tilstedeværelse kunne dyrkes gjennom etablering av 

bidragende læringsmiljøer, opplæring av deltakerne til å skape sosial tilstedeværelse og 

oppbygging av et fellesskap gjennom moderasjon. Dette kommer til synet i 

MatematikkMOOC gjennom hvordan ordstyreren på videomøtene styrer retningen for 

diskusjonene og anerkjenner bidrag for deretter å gå videre til neste deltager. Etter runden er 

over oppsummeres diskusjonen før lærerstudentene går videre på neste tema. Den synkrone 

kommunikasjonen stimulerer til høyere opplevelse av andres tilstedeværelse og dette styrker 

fellesskapsfølelsen (Gunwardena, 1995). I forbindelse med fellesskapsfølelsen påpeker 

Wegerif (1998) viktigheten med å bli behandlet sympatisk av sine medstudenter og at dette er 

et nødvendig første skritt for samarbeidslæring. Uten en fellesskapsfølelse vil deltagerne i 

gruppene være på egen hånd, defensive og uvillige til å ta risikoen som læring inneholder 

(Wegerif, 1998). Empirien viser at noen av studentene ga uttrykk for misnøye med tanke på 

tidspunktene som videomøtene ble fastsatt. Tiden passet ikke alle og resulterte i at 

lærerstudentene måtte droppe flere av videomøtene. I samsvar med Wegerif (1998) sin tanke 
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om å behandle hverandre sympatisk, burde gruppemedlemmene funnet en løsning som var 

tilpasset alle medlemmene. Dette kan være utfordrende med tanke på gruppene med mer enn 

8 medlemmer. Den sosiale tilstedeværelsen blir nødvendig for å forbedre og fremme 

nettbasert interaksjon som er en av de viktigste redskapene for sosial læring (Tu, 2000). Om 

lærerstudentene ikke hadde møtt hverandre synkront ville det blitt vanskeligere å fremme den 

sosiale tilstedeværelsen. Den sosiale tilstedeværelsen kan bli påvirket av den sosiale 

konteksten, som består av elementer som 1) oppgaveorientering, 2) personvern, 3) fagemner 

og 4) sosiale relasjoner (Tu, 2000). I forbindelse med funnene fra analysen ble 

lærerstudentenes sosiale tilstedeværelse påvirket av den store arbeidsmengden i kurset. Ved 

oppgaveorientering på videomøtene er det synlig at den sosiale interaksjonen øker etter den 

faglige diskusjonen er gjennomført.  

 

Teknologiløsningen i MatematikkMOOC har også innvirkning på den sosiale tilstedeværelsen 

i kurset (Tu, 2000). Gjennom diskusjonsforumet er det vanskeligere for lærerstudentene å 

kommunisere raskt.  Tu (2000) påpeker at interaktivitet med vekt på potensialet for 

umiddelbar tilbakemelding har stor innvirkning på den sosiale tilstedeværelsen. På 

videomøtene har lærerstudentene større mulighet for å få umiddelbar tilbakemelding, enn på 

diskusjonsforumet. Det at alle må møtes samme tid og samme sted legger til rette for høyere 

sosial deltagelse (Gunawardena, 1995). For å øke den sosiale tilstedeværelsen i et nettbasert 

kurs, er det tydelig at synkrone læringsmiljøer har et fortrinn (Hrastinski, 2008). Det er derfor 

viktig å integrere en synkron teknologi, for eksempel en videokonferanseløsning eller virtuell 

verden med en hovedsakelig asynkron læringsomgivelse. Empirien viser at behovet for 

synkron kommunikasjon er tydelig etterspurt av lærerstudentene for å skape tilstedeværelse 

og interaktivitet, samtidig som at det er disse kanalene som er mest kompliserte å bruke med 

tanke på tekniske utfordringer som lyd og bilde. Den synkrone løsningen i kurset påvirker 

fleksibilitetsaspektet, som resultat av at møtene er obligatoriske (Lorenzo & Ittelson, 2005). 

Dette gir en effekt for den sosiale tilstedeværelsen i forbindelse med hvor mye 

lærerstudentene ønsker å delta på frivillig i etterkant av det obligatoriske. MatematikkMOOC 

er fleksibelt i den forstand at studentene har muligheten til å ta kurset vedsiden av jobb og 

sitte hvor som helst så lenge de har tilgang til internett. Den sosiale tilstedeværelsen kan 

forstås som høy til en viss grad, gjennom obligatoriske oppmøter som på videomøtene og 

videokonferansene. 
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Funnene fra diskusjonsforumet (Canvasekstrakt 1 og 2) viser noe utforskning og systematisk 

refleksjon, hvor studentene bygger opp en felles forståelse gjennom å dele erfaringer og 

tanker. Derimot er det et lavt antall diskusjoner, med få studenter. Flere av diskusjonene 

mangler innlegg. I hvert kurs er det maks fem diskusjoner med flere innlegg, mens de 

resterende har korte diskusjoner med få eller ingen lærerstudenter involvert. Selv om forumet 

har 296 medlemmer, er det få som faktisk velger å bidra. Diskusjonen med flest svar var på 

96 innlegg, deretter hadde diskusjonene med flest innlegg 67 kommentar og lavere. 

Resultatene viser at det har vært lav sosial tilstedeværelse med tanke på bidragene på 

diskusjonsforumet (Sallnas et al, 2000).  
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7 Oppsummering og konklusjon 

MatematikkMOOC er et nytt konsept innenfor etter- og videreutdanningen i Norge. Den har 

karakteristikker slik som åpen tilgang uavhengig av sted og et stort antall deltagere. 

MatematikkMOOC skiller seg fra tradisjonelle (Amerikanske og Britiske) MOOC med 

implementeringen av veiledning og oppfølging, samt å legge til rette for samarbeidslæring 

gjennom distribuerte grupper. Formålet med oppgaven er å belyse hvilke følger 

implementering av samarbeidslæring på nett kan ha for studenters læring. Teori viser at sosial 

interaksjon har stor innvirkning på hvordan studenter opplever samarbeidslæring. Tidligere 

forskning viser at teknologiløsningen, det pedagogiske opplegget og arbeidsmengden i kurset 

vil ha stor betydning for hvordan lærerstudentene opplever samarbeidslæringen, den sosiale 

tilstedeværelsen og veiledernes rolle. Med dette dilemma som utgangspunkt, formulerte jeg 

følgende problemstilling: 

Hvordan opprettholder MatematikkMOOC sosial interaksjon og samarbeid mellom 

lærerstudentene?  

Problembestillingen og de tilknyttede forskningsspørsmålene er blitt besvart gjennom funnene 

fra analysen. Studiet tar utgangspunkt i en casestudie av kvalitative data. Mine resultater viser 

at det har blitt tatt høyde for interaksjon og samarbeidslæring i MatematikkMOOC. 

Samarbeidslæring er implementert i det pedagogiske opplegget og lærerstudentene har blitt 

delt opp i grupper på nett. Funn fra studien indikerer imidlertid mangel på oppfølging fra 

veilederne. Samarbeidslæringen har blitt påvirket av et stort kursomfang, teknologiløsningen 

og det pedagogiske opplegget. Slik som i de fleste andre nettbaserte undervisningstilbud 

indikerer analysen at sosial interaksjon er blitt tatt for gitt i MatematikkMOOC. I tråd med 

tidligere forskning på samarbeidslæring på nett, er det tydelig at sosial interaksjon er et 

sentralt element (Gilbert & Moore, 1998; Gunawardena, 1995; Gunawardena et al, 1997; 

Liaw & Huang, 2000; Ludvigsen & Mørch, 2009; Northrup, 2001 & Wagner, 1994, 1997). 

Funnene fra analysen indikerer at lærerstudentene og det pedagogiske opplegget har rettet 

fokus mot det pedagogiske aspektet, fremfor det sosiale aspektet som i de fleste nettbaserte 

undervisningstilbud. Den store arbeidsmengden i kurset har hindret flere av lærerstudentenes 

frivillige og aktive deltagelse. Dette har også hatt innvirkning på den sosiale tilstedeværelsen 

og fellesskapsbyggingen, som for eksempel i diskusjonsforumet hvor det var lite aktivitet. De 

synkrone omgivelsene i videomøtene har imidlertid støttet lærerstudentenes 
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fellesskapsbygging og hatt høyere sosial tilstedeværelse enn på diskusjonsforumet. Derimot 

har videomøteløsningen forhindret fri diskusjon i tilknytning til problemer med lyd og bilde, 

samt eksisterende prosedyre for gjennomførelsen av videomøtene. Strukturen i prosedyren 

innebærer blant annet at alle skal si noe etter tur på rundgang. Som resultat av dette var det 

mange som sa det samme og dette hindret produktiv diskusjon, spesielt i gruppene med 

mange medlemmer. Mine resultater antyder at samarbeidslæring på nett er et utfordrende 

fenomen og at det er flere faktorer som har innvirkning på samarbeidslæringsprosessen. 

Funnene i studien viser at teknologiløsning, det pedagogiske opplegget, relasjonsbygging, 

sosial interaksjon og sosial tilhørighet er avgjørende aspekter for hvordan studenter opplever 

samarbeidslæringen.  

 

MatematikkMOOC er et interessant nettbasertkonsept hvor interaksjon og samarbeidslæring 

mellom studentene er implementert i det pedagogiske opplegget. Faget og litteraturen har blitt 

opplevd som gode. Svakhetene ved kurset derimot er den store arbeidsmengden og at 

samarbeidslæringen er for styrt. Dette har gått utover lærerstudentenes frivillige arbeid og 

sosiale interaksjon med hverandre. Samtidig viser studien at lærerstudentene som hadde 

mulighet til ansikt-til-ansikt interaksjon brukte denne aktivt i form av møter. Et par av 

lærerstudentene påpekte at de satt med kolleger på videomøtene, dette styrket den sosiale 

interaksjonen mellom dem. Dernest viser studien at det har vært mangel på oppfølging som i 

diskusjonsforumet hvor det har vært lav aktivitet, samt usikkerhet rundt rollen til veilederne.     

 

7.1 Videre forskning og kritiske bemerkelser 

Jeg har i oppgaven fokusert på samarbeidslæring og hvordan sosial interaksjon er viktig i en 

samarbeidslæringsprosess. Fokuset på fenomenene har vært lærerstudentenes forståelser og 

opplevelser av disse. Jeg har utelatt opplevelsen til tilretteleggerne i kurset, veilederne, 

faglærerne og andre som har vært involvert. I denne casen presenterer jeg kun en side av 

saken, og det kan tenkes at veilederne for eksempel kan ha hatt andre opplevelser. Empirien er 

valgt selektivt, for å vise til og poengtere de mest sentrale funnene i oppgaven. Dette er en 

kvalitativ studie og funnene fra analysen kan ikke sies å være representative for alle 

lærerstudentene og veilederne i MatematikkMOOC. Dernest har jeg et lavt antall 
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respondenter. Jeg har analysert data fra ni lærerstudenter som ble intervjuet, samt observasjon 

av videomøtene og diskusjonsforumet. Med omtrent 300 deltagere i kurset, kan derfor ikke 

funnene i denne casen generaliseres utover denne casen. Hensikten har heller ikke vært å 

generalisere, men å gå inn i dybden på et sentralt tema omkring rollen til sosial interaksjon og 

samarbeidslæring i et nettbasert undervisningstilbud. For at slike tilbud skal være liv laga må 

de kunne stimulere de studentene som ikke er 100% motiverte for å fullføre på eget initiativ. 

Dette er nevnt i introduksjonen til oppgaven og i metodekapittelet.  

 

Ved videre forskning ville det vært interessant å inkludere spørreundersøkelsen som ble sendt 

ut til lærerstudentene sent i februar. Med besvarelsene på spørreundersøkelsen kunne det vært 

lettere å generalisere og operasjonalisere funnene, samt at funnene kunne blitt mer valide. Om 

jeg hadde hatt muligheten, ville jeg stilt lærerstudentene flere og dypere spørsmål rettet mot 

samarbeidslæring og interaksjon på nett i motsetning til samarbeidslæringen og interaksjon 

med kollegene ansikt-til-ansikt. Da intervjuguiden til telefonintervjuene ble utformet var jeg 

enda ikke klar over at jeg ville skrive masteroppgave om dette. Dette resulterte nok i mer 

generelle spørsmål om de ulike aspektene ved kurset, istedenfor flere spørsmål rettet mot 

temaet i min case. Samtidig med praksisperioden hadde vi flere studiekrav vedsiden av og 

dette medførte til at jeg ikke fikk brukt intervjuguiden optimalt rettet mot min case. Andre 

aspekter ved MatematikkMOOC som kunne vært interessante å utforske, er veilederne. 

Veilederne har en viktig rolle i nettbasert undervisning, men den er vanskelig å forstå i 

MatematikkMOOC. Det kunne for eksempel være å høre med veilederne om hva slags 

henvendelser de fikk og utfordringer de stod ovenfor i tilknytning til MatematikkMOOC.  

 

7.2 Andre anbefalinger 

Basert på studien fungerer mange sider ved MatematikkMOOC til å fungere bra, særlig 

faginnholdet og forelesningene. Men for at tilbudet skal bli enda bedre ønsker jeg å gi innspill 

til veien videre i kurset. Basert på mine funn foreslås følgende anbefalinger: 

- Minke arbeidsmengden i kurset. Flere av lærerstudentene ga uttrykk for at det ble mye 

arbeid med vurdering av hverandre, samt innleveringer omtrent hver uke. Dette går 
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også utover fleksibilitetsaspektet. Samtidig kan minking av arbeidsmengden resultere i 

mer frivillig deltagelse mellom lærerstudentene og mer tid til diskusjon og refleksjon. 

- Dele opp nettgruppene i henhold til hvilke ordninger lærerstudentene deltar i 

(Stipend/Vikarordningen). Det kan dermed bli lettere for lærerstudentene å finne et 

tidspunkt som alle kan delta på videomøtene. Med eksisterende struktur for 

videomøtene kan det være en ide å ha mindre gruppestørrelser. 

- Spesifisere veiledernes rolle gjennom jobb-beskrivelse. Det vil si gjøre rollen deres 

klar og tydelig så lærerstudentene forstår hva de skal gjøre. Lærerstudentene har 

påpekt at de ikke får tilbakemeldinger av veilederne på det faglige, men det formelle. 

Flere av lærerstudentene har henvendt seg til veilederne i forbindelse med sykdom 

eller hendelser som har resultert i at de har stilt spørsmål om forlengelser eller 

utsettelser. Veilederne hadde her ingen relevante svar på disse spørsmålene. På en 

annen side kunne det vært en god ide å bruke veilederne til å følge opp 

lærerstudentene med oppgaver, videomøtene og diskusjonsforumet.  

- Vurdere å tilrettelegge for ekstra oppfølging av lærerstudentene. Med tanke på 

diskusjonsforumet, videomøtene og det det engelske matematikkfagspråket.  

Med disse anbefalingene på plass kan kurset trolig bli enda bedre, både for lærerstudentene og 

tilretteleggerne av kurset.   
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Vedlegg 

Intervjuguide studenter i MatematikkMOOC  

Innledning: På oppdrag fra Senter for IKT i utdanningen, skal Nordisk institutt for studier av 

innovasjon, forskning og utdanning, NIFU, evaluere det pågående videreutdanningstilbudet i 

MatematikkMOOC.  

Selve evalueringen av tilbudet startet opp i juli 2015 og avsluttes i september 2016. Den skal 

se på ulike sider ved utviklingen og gjennomføringen av MatematikkMOOC, deriblant 

hvordan studentene selv opplever og erfarer tilbudet. I denne forbindelsen ønsker vi å 

intervjue noen av studentene før jul. Etter jul vil alle studenter bli invitert til en 

spørreundersøkelse, og vi vil besøke noen av skolene. En av forskerne deltar på kurset som 

”deltakende observatør”.  

Intervjuet vil ta omtrent 30 minutter. Vi vil utarbeide korte skriftlige notater basert på 

lydopptak.  

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det er kun prosjektleder og -

medarbeidere som har tilgang til dataene innhentet i studien. For å sikre konfidensialitet vil 

navneliste og koblingsnøkkel lagres adskilt fra øvrige data. Studien er meldt til 

Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 

Vi har lagt opp til et halvstrukturert intervju organisert rundt x temaer. 

 

Bakgrunn:  

 Hvor hørte du først om videreutdanningstilbudet/MatematikkMOOC? (via rektor, 

informasjonsmateriale på skolen, nettet, konferanser, kollega etc):  

 

 Hvorfor meldte du deg på/ søkte du om opptak til MatematikkMOOC?  

 

 Deltar du alene fra skolen/deltar du sammen med kollega(er)?  

 

 

Erfaringer og opplevelser så langt: 

Faglige vurderinger 

 

 Dere har vært gjennom Kurs 1 og nærmere dere slutten på Kurs 2. Hva tenker du om 

disse kursene?  

 

 Hva synes du om det faglige innholdet av kurset?  
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 Hva synes du om den utvalgte faglitteraturen (relevant? Forskningstung? Praksisnær? 

Høy kvalitet?)  

 

 Nådde kurset opp til dine forventninger?  

 

 Har du begynt å ta i bruk noe av det du har lært i egen klasseromspraksis? 

 

 Kursinndeling (ok omfang/ lengde? – kortere- lengre? Hvorfor?)  

 

 Hvor mye veiledning har du så langt hatt – og hvilke tanker har du gjort deg om 

slik/denne formen for veiledning?  

 

 Hvordan syns du gruppen din har fungert så langt? Lett å ta ordet? Bli hørt? Faglig 

relevante samtaler/ diskusjoner?  

 

 Har du blitt kjent med nye medstudenter? Bruker du gruppen eller forumet til å stille 

faglige spørsmål/finner svar på egne spørsmål? 

 

 Hva har du lært mest av?  

 

Vurderingsmåter 

 Har du noen formeninger om vurderingsmåtene til kurset?  

 

 Er det noe du mener bør endres vedrørende vurdering? 

 

 

Plattformens (Canvas) brukervennlighet 

 Hvordan er plattformen å bruke, finner du fram?  

 

 Hvordan er det å sende inn oppgaver, delta i gruppesamlinger/møter rent teknisk?  

 

 Hvordan har du kommunisert med de andre deltakerne? (epost, chat, video etc) 

 

 Savner du noe på plattformen? Vet du om det er noen funksjoner og muligheter du 

ikke benytter deg av?  

 

Fleksibilitet i gjennomføringen 

 Hvordan synes du det fungerer å arbeide på nett, uten fysiske samlinger?  

 

 Hvordan syns du tilretteleggingen av kurset har vært? Har det vært noen utfordringer?  
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 Hva syns du om progresjonskravene? (for mange, få, passe osv) 

 

Erfaringer med nettstudier 

 Har du studert over nett tidligere? Hvilket kurs? I hvilken sammenheng? Hvis ja: 

hvordan synes du dette kurset har vært sammenlignet med andre kurs?  

 

 Annet … hva mener du er viktigste erfaring for oss å ta med videre ? 
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Observasjonsskjema matematikkMOOC - 

Videomøte 

Utgangspunkt 

Dato og tidspunkt:  

Klasse: 

Antall studenter til stede:  

 

 

Timens forløp 

Tidspunkt Aktivitet og hendelser 

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

 

Betraktninger 

Tilkobling, lyd og bilde, teknisk flyt: 

 

Undervisningsopplegget og didaktiske grep: 

 

Studentenes engasjement: 

Veilederens rolle: 

Tidsbruk læringsaktiviteter vs. teknisk/organisering: 

Annet: 
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1  

  

 

Endringsskjema  
for endringer i forsknings- og studentprosjekt som medfører meldeplikt 
eller konsesjonsplikt  
(jf. personopplysningsloven og helseregisterloven med forskrifter)  

  

Endringsskjema sender per e-post personvernombudet@nsd.uib.no 

Til:  

 

1. PROSJEKT   

Navn på daglig ansvarlig:  
Cathrine Tømte  

Prosjektnummer:  
44185  

Evt. navn på student:  
Vera Louise Kristoffersen & Umar Saghir Khan  

  

2. BESKRIV ENDRING(ENE)   

Endring av daglig ansvarlig/veileder:  

  

Ved bytte av daglig ansvarlig må bekreftelse fra tidligere og ny daglig ansvarlig 
vedlegges. Dersom vedkommende har sluttet ved institusjonen, må bekreftelse 

fra representant på minimum instituttnivå vedlegges.  

Endring av dato for anonymisering av datamaterialet:  

  

  

  

Ved forlengelse på mer enn ett år utover det deltakerne er informert om, skal det 
fortrinnsvis gis ny informasjon til deltakerne.  

Gis det ny informasjon til utvalget? Ja: ____       Nei: ____        Hvis nei, begrunn:  

Endring av metode(r):  

  

  

  

Angi hvilke nye metoder som skal benyttes, f.eks. intervju, spørreskjema, 
observasjon, registerdata, osv.  

  

Endring av utvalg:  

  

  

Dersom det er snakk om små endringer i antall deltakere er endringsmelding 
som regel ikke nødvendig. Ta kontakt på telefon før du sender inn skjema 

dersom du er i tvil.  
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Annet:  
Inkludering av to masterstudenter i deler av datainnsamlingen.   

  

  

  

  

3. TILLEGGSOPPLYSNINGER  

 Ovennevnte to masterstudenter ønsker å skrive masteroppgaver i tilknytning til prosjektet. I praksis er det ønskelig at disse deltar i to typer datainnsamlinger:  
1) Telefonintervju med lærere som er studenter i MatematikkMOOC; masterstudentene deltar som observatør og lager referat som skal verifiseres av 

informant. . Til sammen er det tale om ti informanter. Samtykke vil innhentes via epostmelding der invitasjon til å delta i intervju sendes ut.  
2) Observasjon av gruppearbeid i sann tid over internett. Til sammen er det tale om tre grupper med lærere som er studenter, i hver gruppe er det mellom 

5-7 deltakere.   
Samtykke vil innhentes i forkant av gruppearbeidet, via infoskriv til potensielle informanter, og om igjen ved pålogging til gruppen, da ved oppstart av 
videomøtet. For eksempel vil NIFU-forskere og masterstudetner i chat-feltet melde inn sin tilstedeværelse og be om samtykke for å observere. .  

  

4. ANTALL VEDLEGG   

  
To: 1) oppdatert forespørsel om å delta i telefonintervju 2) oppdatert forespørsel om å få observere grupperom 
over internett.  

  

Legg ved eventuelle nye vedlegg  
(informasjonsskriv, intervjuguide, spørreskjema, 

tillatelser, og liknende.)  

  
 

 

Har du spørsmål i forbindelse med utfylling av skjemaet, ta gjerne kontakt med Personvernombudet hos NSD, telefon 55 58 81 80  
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