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Sammendrag  
Vi studerer ved det Utdanningsvitenskapelige fakultet og spesialiserer oss innenfor 

kommunikasjon, design og læring. Utdanningsprogrammet innebærer å ta i bruk moderne 

kommunikasjons- og informasjonsteknologi for å legge til rette for effektiv læring. 

Studieprogrammet er rettet mot å bygge bro mellom teori og praksis og det er en tett 

tilknytning til arbeidslivet, med arbeidspraksis i to omganger i til sammen ti uker. Vi har i 

den forbindelse stiftet bekjentskap med NIFU og instituttets forskningsarbeid. Det er også 

gjennom slik bekjentskap at vi fikk mulighet til å utføre denne studien innenfor DragonBox-

prosjektet. 
  

For å kunne bidra til at et nytt digitalt læreverk benyttes formålstjenlig, og tilbyr tilsvarende 

læringsutbytte for alle elever på tvers av skoler, har vi rettet fokus mot klasserommet og 

lærerens spillerom ved læreverksimplementering. Studien skal belyse hvilke valg lærere tar i 

undervisningen, hvorvidt disse valgene sammenfaller med læreverkets pedagogiske 

intensjon, og hvordan autonomi, samarbeid og pedagogisk perspektiv manifesteres i disse 

undervisningsvalgene. Vi har handlet etter følgende forskningsspørsmål: 

• Hvilke pedagogiske perspektiver hevder lærerne selv å ha, kommer disse til syne i 

undervisningen og er de forenlige med den pedagogiske intensjonen til DragonBox 

Skole? 

 

• Hvordan spiller lærersamarbeid internt inn på organisering av undervisning? 

 

• Hva er forholdet mellom lærernes autonomi i undervisning, og samarbeid om 

organisering av denne undervisningen? 

 

• I hvilken grad har lærere autonomi i bruk av læreverket, og hvordan påvirker 

prosjektets lærerhåndbok lærernes opplevelse av autonomi i undervisningen? 
  

Vårt teoretiske perspektiv for denne studien sees i henhold til den tematiske avgrensningen 

vedrørende implementering av et digitalt læreverk i matematikk. Innenfor det institusjonelle 

rammeverket for læring som representeres i skole og formell utdanning, vies interaksjon og 

samarbeid mellom aktører og bruk av læringsressurser i og rundt klasserommet særlig 
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oppmerksomhet. For å teoretisk belyse hvordan lærere samarbeider om organisering av 

undervisning, og hvordan lærere individuelt benytter seg av det implementerte læreverket, 

har vi tatt utgangspunkt i sosiokulturell læringsteori med tilknyttede teorier om mediering, 

samarbeid og praksisfellesskap som viktige holdepunkter. Videre, står teorier om 

læringsmetaforer, autonomi og organisering av undervisning med bruk av teknologi, sentralt. 

Dette for å utforske hvordan læreres pedagogiske perspektiver kan komme til syne i deres 

undervisningspraksis, og hvordan dette samlet står i relasjon til den pedagogiske 

tilnærmingen som medfølger læreverket DragonBox Skole.  
  

Metode 

Utgangspunktet for vår studie har vært å utforske den enkelte lærers spillerom ved 

implementering av det digitale læreverket, DragonBox Skole. Forskningsspørsmålene ble 

utformet og benyttet for å finne svar på vår problemstilling som omhandler hvilke faktorer 

som påvirker hvordan lærere organiserer og gjennomfører undervisningen, ved innføring og 

bruk av det digitale læreverket. Gjennom observasjon ble tre slike faktorer tydeliggjort, og de 

utgjør våre tre tematiske kategorier for innordning av datamaterialet; pedagogisk perspektiv, 

samarbeid og autonomi. En innebygd multippel casestudie med bruk av både kvalitative og 

kvantitative metodeteknikker, ble benyttet for å innhente relevant data, herunder observasjon, 

intervjuer og spørreundersøkelse.   
  

Case og databeskrivelse 

Studien bygger både på lærerintervjuer i den enkelte klasse og observasjoner gjennomført på 

tre forskjellige tidspunkt i hver av klassene. På denne måten kombineres to kvalitative 

metoder i en multippel casestudie. I tillegg til observasjon og lærerintervjuer, inngår intervju 

med læreverksprodusent, skolevise gruppeintervjuer i tilknytning til skolene i casene, og 

spørreundersøkelse, som bakgrunnsinformasjon i studien. Samlet utgjør dette en innebygd 

metodisk fremgangsmåte. Bakgrunnsinformasjonen fungerer som et rammeverk rundt 

casestudien, og vil kunne benyttes som støtte for funn i casene, eller som nyanserende bidrag 

til funn. Bakgrunnsinformasjonen består av både kvantitative og kvalitative metoder for 

datainnsamling. Datamaterialet vårt ble innsamlet i perioden november 2016 til mars 2017. 
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Konklusjon 

Denne casestudien kan fungere som et talende eksempel på at nye læreverk kan 

implementeres på svært forskjellige måter ved ulike skoler. Det er interessant å se hvordan 

disse forskjellene kan knyttes til skolebakgrunn og -kontekst. Der én skole anses som en 

typisk IKT-skole, har ikke den andre skolen en slik satsing, og mønstrene for hvordan 

Dragonbox-læreverket blir benyttet i de to skolene, gjenspeiler på denne måten skolenes 

profiler. Vi oppfatter at IKT-skolen i større grad vektlegger de digitale flatene i læreverket, 

enn den analoge skolen, som til gjengjeld vektlegger den matematiske samtalen. På denne 

måten kan en si at den digitale situertheten som IKT-skolen befinner seg i, kan medføre et 

snevrere fokus i arbeidet med implementeringen av læreverket.  
  

Vi ser også hvordan motivasjon speiles i lærernes engasjement og undervisningspraksis. 

Kontaktlærerne i vår studie har gjennom hele prosjektperioden vært positivt innstilt til å ta i 

bruk DragonBox-læreverket, og gir uttrykk for at de besitter nødvendig kunnskap og 

ferdigheter til å gjennomføre undervisning i tråd med læreverket. Samtidig, ser vi at nærmere 

én tredjedel av de involverte lærerne i prosjektet, som har svart på NIFUs 

spørreundersøkelse, hevder at de ikke føler seg kompetente nok til å gjennomføre et 

undervisningsopplegg med DragonBox. Vi synes at dette er en for høy andel, og det kan godt 

tenkes at dette skyldes at lærerne ikke har fått en god nok innføring i læreverkets pedagogiske 

tilnærming. Dette viser oss, at for å minimere de ulikheter som vi har erfart i denne studien, 

vil en nødvendigvis måtte avsette tid til en grundig innføring og kontinuerlig oppfølging av 

læreren, og hvordan den enkelte lærer tar læreverket i bruk. Vi stiller oss igjen spørsmålet; er 

læreren med på laget? 
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Forord 
Likesom de siste to årene med utdanning, har det siste halvåret med masteravhandlingsarbeid 

vært intensivt og hurtig forbipasserende. I løpet av denne studietiden har vi vært del av et 

svært engasjert årskull av studenter med varierte fagbakgrunner. Fordi studiet har tilrettelagt 

for læring i fellesskap med rotfeste i et sosiokulturelt perspektiv, har vi deltatt i spennende 

praksisarbeid, prosjekter og oppgaver sammen med våre medstudenter. Uten dette knippet av 

flotte studenter, ville studiet ikke på langt nær vært så interessant, givende og artig som det 

har vært, og vi ville ikke ha sittet igjen med de nyanserte perspektivene og lærdommene som 

vi føler vi i dag innehar.   
 

Med mange gode samarbeidserfaringer gjennom hele studieløpet, har det dermed vært et 

naturlig valg å arbeide sammen, også om masteroppgaven! På mange måter har dette vært en 

styrke for arbeidet vårt. Vi har gjennomgående hatt en sparringspartner som er like interessert 

og dedikert i det faglige arbeidet som en selv. Vi har hele veien hatt to blikk, fire øyne og to 

sett med ører, rettet mot de samme utfordringene, temaene og objektene for analyse. Vi har 

motivert hverandre og positivt påvirket hverandres arbeidsmoral. Når vi har stått fast og 

frustrasjonen har meldt seg, har vi kunnet flytte fokus mot løst og fast, og hatt engasjerte 

diskusjoner om Danmarks bidrag i Eurovision Song Contest 2017 og hva Donald Trump har 

funnet på siden i går.  
 

For at vi har kommet oss helskinnet gjennom dette halvåret, er det en hel rekke mennesker vi 

gjerne vil takke. Først og fremst vil vi takke Cathrine Tømte, forskningsprofessor og vår 

praksisveileder ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 

(NIFU), for å ha introdusert oss for NIFUs forskningsprosjekt. Videre vil vi takke resten av 

prosjektgruppen vi har vært så heldige å få bli en liten del av. Fazilat Siddiq, Roger André 

Federici, Jørgen Sjaastad, Markus M. Bugge og Robin Ulriksen, dere har vært til stor hjelp 

gjennom gode samtaler, konstruktive tilbakemeldinger, råd og tips, og ikke minst ved å gi oss 

grønt lys til å benytte oss av prosjektets allerede innsamlede datamateriale. Mange takk! Det 

rettes også en stor takk til forskningsinstituttet NIFU for skriveplass, eksepsjonelt god 

gratislunsj, vaffelfredag og kaffemaskin for energipåfyll.  
 

Vår veileder, Anders Kluge, er faglig spesialisert innen IKT og læring, spill og 

interaksjonsdesign, og han har bidratt til oppgaven vår med sin kompetanse. Våre 
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fredagsmøter har lagt premisser for om vi har møtt helgefri med stress og bekymringer, eller 

senkede skuldre. Takk for verdifulle innspill, veiledning og støtte!  
 

Avslutningsvis, ønsker vi å takke mennene våre! Deres vedvarende tålmodighet og 

oppmuntring har gjort et intensivt og utfordrende utdanningsløp enklere å gjennomføre. Dere 

har tatt hånd om husdyr og husholdning, gitt oss en dytt når det behøves, vist forståelse og 

gitt oss rom for å håndtere stressboblen. Vi er heldige, vi! 

 

Nå kan late sommerdager med strikking og skjønnlitteratur bare komme… 
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1. Innledning 

Hva om ditt første møte med matematikk var gjennom en touch-skjerm? Bruk av teknologi og 

digitale læremidler i klasserommet er ikke et nytt fenomen. Stadig flere skoler profilerer seg 

selv som IKT-vennlige skoler som retter et fokus mot en utstrakt teknologibruk. Teknologi 

har i økende grad preget skolehverdagen, og i dag har de fleste elever i norsk grunnskole 

tilgang til digitale verktøy (Egeberg, Hultin & Berge, 2016). Det er likevel ikke nødvendigvis 

automatikk i at introduksjon av teknologibasert læring og bruk av digitale ressurser direkte 

medfører gunstige læringsutfall. De digitale ressursene bør tillegges en pedagogisk og 

didaktisk tyngde, for å således kunne fungere som digitale læremidler. Hvorvidt elever lærer 

mer eller mindre ved bruk av digitale læremidler er fremdeles et spørsmål som krever mer 

dyptgående undersøkelse. En kan da stille seg spørsmålet; Hva skal til for å kunne utnytte 

teknologi til å effektivisere undervisning og maksimere elevers læringsutbytte? 

  

En måte å besvare dette på er å ta utgangspunkt i hvordan digitale læremidler faktisk benyttes 

i klasserommet. Her spiller læreren en svært sentral rolle (Gilje et al., 2016). Læreren er i 

siste instans gjerne den som velger ut og tilpasser teknologien som skal integreres i 

undervisning. Med dette medgår et stort ansvar for hvordan å pedagogisk innordne 

teknologien i fagstoffet på en hensiktsmessig måte. De øvrige instansene, slik som 

lærerkollegiet, skoleledelse og kommune bør alle spille på lag for å gjøre læreren god. 

Teknologi bør settes på agendaen som en felles satsing og denne fellessatsingen bør fylle et 

mandat om å utvikle fordelaktige pedagogiske praksiser, hvor teknologien besitter en viktig 

funksjon for læring. Vi stiller videre spørsmålet; Hva påvirker hvordan lærere organiserer og 

gjennomfører undervisning når et digitalt læreverk skal implementeres og brukes? 

  

I august 2016 ble det digitale læreverket DragonBox Skole implementert i flere førsteklasser 

rundt om i Skedsmo kommune. Her erstattes læreboken som primært læremiddel med en 

touch-skjerm, samtidig som en ny pedagogisk metode introduseres. Gjennom pilotering og 

forskning på bruk av læreverkets pedagogiske tilnærming og teknologi, skal læreverket 

utvikles gjennom samarbeid mellom involverte parter. Resultatet blir forhåpentligvis å bygge 

bro mellom teknologibruk og pedagogisk praksis, for å kunne nå frem til et bedre 

læringsutbytte. 
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1.1. Bakgrunn 

Hverdag, arbeid og utdanning blir i økende grad digitalisert og samfunnet stiller stadig nye 

krav til befolkningens kompetanse. Med Utdannings- og forskningsdepartementets reform, 

Kunnskapsløftet (2004), ble blant annet digital kompetanse innført som én av fem 

basisferdigheter i grunnskoleopplæringen. Digital kompetanse likestilles i dag med 

ferdigheter som å uttrykke seg muntlig og skriftlig og lese eller regne, men er likevel en 

kompetanse som bør integreres i alle fagområder. Det er avgjørende for å kunne holde tritt 

med et digitalisert kunnskapssamfunn (NOU 2015:8, 2015). Med ambisiøse målsetninger og 

en rask teknologisk utvikling, er det også spesielt viktig at det tilrettelegges for at 

klasserommet og læreren har de nødvendige forutsetningene som skal til for å kunne lære bort 

IKT-ferdigheter. Men hvor står vi hva gjelder digitalisering i skolen i dag? Kunnskapsløftet 

var et resultat av en årrekke med politisk fokus rettet mot bruk av IKT i skolen. Den norske 

befolkningen ser også ut til å følge med på teknologiutviklingen og Norge rangerer i henhold 

til The Global Information Technology Report høyt på listen over IKT-modne nasjoner 

(Baller, Dutta & Lanvin, 2016). Siden kunnskapsløftet ble innført, har den teknologiske 

utviklingen gått raskt og det må nå stilles nye krav til IKT i skolen.  
  

Ludvigsen-utvalgets rapport, fremlagt i 2015, etterlyste en nasjonal kunnskapsstrategi for 

prosessen om å fornye innholdet i skolen og tilpasse skolen etter blant annet fremtidens krav 

til digitale kompetanser (NOU 2015:8, 2015, s.87). Høsten 2016 ble det videre fremmet et 

representantforslag om å utforme en nasjonal strategi for digitalisering i skolen. Etter ønsker 

fra parter innen skole, kommune, stat og læringsteknologinæringen, etterlyses det her en 

“nasjonal satsing på utvikling av programvare for undervisning, en kompetanseutviklingsplan 

for lærere, en satsing på infrastruktur og forslag om en nasjonal innkjøpsordning for digitale 

læremidler” (Kunnskapsdepartementet, 2016, s.4). Læreres kompetanse er her et viktig tema 

som det etterlyses mer kunnskap om. Dette støtter også funn i OECD 2015. Her vises det til at 

det ikke forekommer merkbare forbedringer i elevprestasjoner blant land som har investert og 

satset på IKT i skolen. Tolkningen av slike funn kan innebære at vi ennå ikke er blitt gode 

nok til å tilpasse pedagogisk praksis etter teknologibruk, noe som i rapporten summeres til at 

“Technology can amplify great teaching, but great technology cannot replace poor teaching.” 

(OECD, 2015, s.3-4).  
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1.1.1. Lærers rolle i det digitale landskapet  
Tilgang på læringsteknologi er tilstede i den norske skolen, men hvordan kan bruken medføre 

en merverdi for elever? Ifølge Kluge og Dolonen (2014) er ikke elevenes samhandling med 

den digitale komponenten nok. De fremhever viktigheten av lærers rolle for en effektiv 

interaksjon. Lærer må fungere som tolk mellom læringsteknologien og skolens fagspesifikke 

språk, og støtte elevene i deres utforskning. Furberg (2016) fremhever også at læreren er helt 

avgjørende for om elevene klarer å omgjøre kunnskap fra læremiddelbruk til dypere 

fagspesifikk kunnskap. Elever behøver veiledning i hvordan å interagere med teknologi for å 

oppnå læringsutbytte, noe som fordrer at læreren besitter både fagkompetanse og kompetanse 

i metodisk bruk av digitale verktøy, for å kunne gi tilstrekkelig veiledning. 
  

Norge deltok i 2013 i en internasjonal studie om implementering og bruk av IKT og digital 

kompetanse i skolen. Her rapporteres det om lite bruk av IKT i skolefagene (Ottestad, 

Trondsen, Hatlevik & Rohatgi, 2014). Det fremgår av studien at en lav andel av norske lærere 

hyppig benytter digitale verktøy i undervisningen. Dette er et resultat som samsvarer med 

elevenes rapportering. Andelen norske lærere som ofte tar i bruk ulike digitale verktøy i 

undervisningen, ligger betydelig under det internasjonale gjennomsnittet (Ottestad et al., 

2014). Til tross for dette, viser norske lærere seg å være positive til bruk av IKT i skolen, men 

det kommer også frem at lærerne mener at IKT blir brukt i for liten grad. Lærerne som deltok 

i undersøkelsen rapporterte om at de ikke har deltatt på kurs, eller liknende, for å heve sin 

IKT-kompetanse de siste to årene (Ottestad et al., 2014). På mange måter kan vi se at det er 

en konflikt mellom uttalt ambisjonsnivå og praksis når det gjelder implementering av 

teknologi. IKT prioriteres i skolen, men digital kompetanseheving blant lærere vektlegges 

ikke tilstrekkelig, og står i et uproporsjonalt forhold til kompetansekrav som settes til elever.  
  

Senter for IKT i utdanningen presenterte april 2017 et retningsgivende rammeverk for 

lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse. Her fremheves den sentrale rollen 

lærerprofesjonen spiller for digitalisering av en skole med digitalt kompetente elever 

(Kelentrić, Helland & Arstorp, 2017). Når Regjeringen skal legge frem sitt satsingsforslag 

høsten 2017, vil en nasjonal plan for digitalisering i skolen også omfatte læreres digitale 

kompetanse og kompetanseheving (Kunnskapsdepartementet, 2016). Dette forslaget bør 

omfatte en beskrivelse av hvordan lærers rolle videre inn i fremtidens skole vil kunne se ut.  
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Lærernes kompetanse og profesjonalitet er avgjørende for å realisere innholdet i fremtidens 

skole. Lærerne har ansvaret for å planlegge hva opplæringen skal inneholde og hvordan den 

skal organiseres for at elevene skal kunne nå målene i læreplanverket (NOU 2015:8, 2015). 

Lærernes profesjonelle vurderinger bør bygge på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om 

hva som fremmer læring i fagene. På samme tid bør lærerne bruke sin kunnskap om 

elevgruppen og den enkelte elev når de planlegger, gjennomfører og vurderer undervisningen 

(NOU 2015:8, 2015). Læreren besitter altså en sentral rolle for hvordan elevers møte med 

teknologi kan resultere i gode læringsutfall. Da er det viktig at læreren ikke kun har 

fagkompetanse, men også innehar god nok digital og pedagogisk kompetanse til å kunne 

veilede elevene i det digitale landskapet.  
  

1.2. Forskning om implementering av IKT i utdanning 

Det har blitt gjort mye forskning på implementering av enkelte digitale læremidler i 

undervisningssammenheng, men da med et særlig fokus rettet mot effekt og læringsutbytte 

(Østerud, 2004; Otnes, 2009; Erstad, 2010; Hatlevik, Egeberg, Guðmundsdóttir, Loftsgarden 

& Loi, 2013; Krumsvik, Egelandsdal, Sarastuen, Jones & Eikeland, 2013). En fellesnevner i 

flere av de eksisterende studiene er at det etterlyses mer kunnskap om hvordan digitale 

læremidler skal tas i bruk i undervisningen og hva som påvirker undervisningspraksisen 

(OECD, 2015).  
  

1.2.1. Implementering av et digitalt læreverk i matematikk 

Læreverksprodusenten We Want To Know har utviklet et helhetlig adaptivt og spillbasert 

læreverk i matematikk, som både introduserer ny teknologi og pedagogisk tilnærming til 

tallforståelse. Læreverket dekker kompetansemål for første og andre trinn på barneskolen, og 

kalles DragonBox Skole. Det består av både digitalt og håndfast materiell med tilhørende 

metodeveiledning for bruk i undervisning. Her inngår interaktiv tavle og nettbrett (digitalt 

materiell) hvor blant annet spillapplikasjonen DragonBox Numbers benyttes. Dette er en 

integrert del av læreverket i tillegg til lærebøker og konkretiserende verktøy (håndfast 

materiell). Det pedagogiske perspektivet bak læreverket er rotfestet i en intuitiv tilnærming til 

tallforståelse som innebærer en grunnleggende kjennskap til hva tall er, hvordan de fungerer 

og hva de kan benyttes til. Læreverket skiller seg fra øvrige læreverk ved at det tilbyr 

dynamisk progresjon og interaktivitet. På samme tid sikres en digitalisering i 

matematikkfaget ved bruk av primære digitale plattformer (Se kapittel 5 for casebeskrivelse). 
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I samarbeid med Skedsmo kommune, forlaget H. Aschehaug & Co og Nordisk institutt for 

studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), er det blitt igangsatt et 

piloteringsprosjekt hvor læreverket implementeres ved 10 barneskoler i kommunen. 

Prosjektet ble påbegynt ved skolestart høsten 2016. Over 600 elever og 45 lærere skulle i 

løpet av dette skoleåret delta i piloteringsprosjektet. Læreverket skulle nå benyttes i all 

matematikkundervisning og ved oppstart fikk alle elevene utdelt hvert sitt nettbrett til 

selvstendig oppgaveløsning og utforskning. Nettbrettet er vesentlig i læringsaktivitetene som 

er designet for å fremme barnas tallforståelse. Innen sommeren 2017 skal 

samarbeidsprosjektet være avsluttet og det vil evalueres i henhold til videre bruk.  
  

Målet for bruk av DragonBox Skole som læreverk er å tilrettelegge for en fundamental og 

intuitiv tallforståelse som medvirker positivt til videre matematikklæring i skolen. Læreverket 

skal kunne bidra til at elevene opplever økt mestring og motivasjon, i tillegg til et større 

læringsutbytte i faget som følger med effektivisering ved bruk av digitale læremidler. Et 

annet mål er å utvikle et “engasjerende, enkelt og effektivt” læreverk, i tett samarbeid med de 

involverte lærerne, for å finne frem til et sluttprodukt som kan bli fremtidens læreverk i 

matematikk (WeWantToKnow, 2017). 
      

1.2.2. Et følgeforskningsprosjekt som rammeverk for studien 

For å kunne bidra til å sikre prosjektets måloppnåelse, har forskningsinstituttet NIFU fått 

mandat til å utføre en formativ følgeevaluering. Forskningsinstituttet NIFU er et 

samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt som utfører oppdragsforskning innen 

forskningsområder som spenner fra grunnopplæring og høyere utdanning til innovasjon og 

kompetanseutvikling i arbeidslivet. Hensikten med dette følgeforskningsprosjektet er å 

kartlegge hvordan alle involverte aktører opplever implementeringen og hvordan skolene har 

organisert uttestingen. Videre, vil det evalueres hvordan de involverte lærerne opplever og 

vurderer det digitale læremiddelet, samt hvorvidt de føler behov for loggdata til bruk i 

undervisningen (Vedlegg 1). NIFUs fremgangsmetode innebærer innsamling av både 

kvalitative og kvantitative data som gir grunnlag for videre analyser og rapportering. 

Intervjuer med relevante aktører og en spørreundersøkelse vil benyttes for å kunne oppfylle 

NIFUs mandat. Følgeevalueringen utføres i tett samarbeid med prosjektets øvrige aktører. 
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1.2.3. Prosjektgruppen 

For å sikre NIFUs mandat i samarbeidsprosjektet, er det satt ned en prosjektgruppe bestående 

av fem forskere med spesialisering innenfor IKT, realfagdidaktikk, digital kompetanse, 

innovasjonsprosesser og måling av innovasjon. I tillegg er vi, to masterstudenter i pedagogikk 

ved Universitetet i Oslo, blitt en del av prosjektgruppen. Vi studerer ved det 

Utdanningsvitenskapelige fakultet og spesialiserer oss innenfor kommunikasjon, design og 

læring. Utdanningsprogrammet innebærer å ta i bruk moderne kommunikasjons- og 

informasjonsteknologi for å legge til rette for effektiv læring. Det er rettet mot å bygge bro 

mellom teori og praksis og det er en tett tilknytning til arbeidslivet, med arbeidspraksis i to 

omganger i til sammen ti uker. Vi har i den forbindelse stiftet bekjentskap med NIFU og 

instituttets forskningsarbeid. Det er også gjennom slik bekjentskap at vi fikk mulighet til å 

utføre vår egen studie innenfor DragonBox-prosjektet, og vi har fått frie tøyler til å selv velge 

tema. Gjennom tilkoblingen til NIFU og DragonBox-prosjektet, har vi fått tilgang til 

omfattende datamateriale, innsikt i forskningsprosessen og et sterkt støtteapparat. 
  

1.3. En kombinasjonsstudie om lærers spillerom 

Vår studie kan sees i sammenheng med de prosesser som nå pågår angående kartlegging av 

skolens digitale tilstand og utforming av en helhetlig nasjonal strategi for digitalisering i den 

norske skolen. En slik nasjonal strategi skal kunne bidra til at flere skoler tar i bruk digitale 

læremidler. Når den norske skole nå også satser mer på digitalisering, vil forsknings- og 

utviklingsmiljøer forhåpentligvis våge å satse på læringsteknologi i enda større skala enn hva 

det gjøres i dag. Innenfor rammeverket av et allerede igangsatt forsknings- og 

utviklingsprosjekt, vil denne studien ta fatt i lærerrollen, for å søke og gi informasjon om 

faktorer som er viktig å ha mer kunnskap om, når undervisning skal omstruktureres og et nytt 

digitalt læreverk skal implementeres og benyttes. 
 

For å kunne bidra til at et nytt digitalt læreverk benyttes formålstjenlig, og tilbyr tilsvarende 

læringsutbytte for alle elever på tvers av skoler, retter vi fokus mot klasserommet og lærerens 

spillerom ved læreverksimplementering. Studien skal kunne kaste lys over hvilke valg lærere 

tar i undervisningen, hvorvidt disse valgene sammenfaller med læreverkets pedagogiske 

intensjon, og hvordan autonomi, samarbeid og pedagogisk perspektiv manifesteres i disse 

undervisningsvalgene. 
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Studien er en innebygd multippel casestudie, hvor både kvalitativ og kvantitativ data er 

innsamlet. Vi har fulgt matematikkundervisningen i to klasserom ved to ulike skoler, i 

Skedsmo kommune, og vi har intervjuet lærerne i de to klasserommene om deres tanker 

omkring bruk av nytt læreverk og implementeringen av det. Som et nyanserende rammeverk 

til denne casestudien, vil svar fra spørreundersøkelse og intervjuer av lærere fra NIFUs 

følgeevalueringsprosjekt benyttes.   

 

1.3.1. Problemstilling, forskningsspørsmål og avgrensninger   

Oppgavens problemstilling bygger på en antakelse om at dagens bruk av digitale læremidler i 

fagspesifikk undervisning ikke retter nok fokus på lærer og organisering av undervisning. 

Videre antar vi at et avgjørende element for elevenes utbytte ved bruk av digitale læremidler, 

er læreres involvering. Dette er et aspekt som til nå, i en ofte elevorientert forskning, ikke er 

vektlagt tilstrekkelig. Med stor variasjon i læreres kompetanse, handlingsrom, vilje og 

innstilling til å bruke teknologi i undervisning, vil det være enkelt å tenke seg at 

undervisningspraksisen, derunder undervisningskvaliteten og elevutbyttet, vil kunne variere 

fra klasse til klasse. 

Det rettes med det fokus mot lærere, og hvilke faktorer som kan påvirke læreres tilnærming 

til undervisningen hvor et digitalt læreverk skal tas i bruk. For å styre denne oppgaven og 

dens videre utforming har vi følgende problemstilling: 

 

Denne problemstillingen ble tatt med inn i observasjonene, som utgjør en del av oppgavens 

datagrunnlag. På basis av observasjon ble problemstillingen konkretisert i fire 

forskningsspørsmål som fungerer som en rettesnor for studien. De er med på å avgrense 

oppgavens problemstilling, og ser slik ut: 
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1. Hvilke pedagogiske perspektiver hevder lærerne selv å ha, kommer disse til syne i 

undervisningen og er de forenlige med den pedagogiske intensjonen til DragonBox 

Skole? 

 

2. Hvordan spiller lærersamarbeid internt inn på organisering av undervisning? 

 

3. Hva er forholdet mellom lærernes autonomi i undervisning, og samarbeid om 

organisering av denne undervisningen? 

 

4. I hvilken grad har lærere autonomi i bruk av læreverket, og hvordan påvirker 

prosjektets lærerhåndbok lærernes opplevelse av autonomi i undervisningen? 

 

Det første spørsmålet (1) er utformet for å belyse hvorvidt lærernes perspektiver kan komme i 

konflikt med innføring og bruk av et digitalt læreverk som DragonBox Skole. Med 

pedagogisk perspektiv menes læreres pedagogiske undervisningstilnærming. Dette omfatter 

læreres innstilling, evne og vilje til å tilpasse undervisning etter bruk av et digitalt læreverk. 

Hvorvidt læreverkets intensjon og tilnærming til tallforståelse er forstått og etterfølges av 

lærer, er også noe vi vil undersøke. 

Videre, vil spørsmålene (2 & 3) fokusere på lærernes samarbeid. Det legges vekt på både 

hvordan samarbeid påvirker undervisning generelt, men også på samspillet mellom samarbeid 

og autonomi. Med samarbeid forstås kollegial samhandling og koordinering om planlegging 

og gjennomføring av undervisningsopplegg. Vi forstår det som at aspekter ved samarbeid kan 

ha en innvirkning på lærerens autonomi i planlegging, koordinering og utspilling av et 

læreverk, og ønsker derfor å utforske denne sammenhengen.   

Til sist ser vi derfor på lærernes autonomi (4). Det finnes forskjellige forståelser av autonomi 

og det er valgt å ha en bred tilnærming til begrepet. Dette betyr at autonomi belyses i form av 

mulighet til å styre egen undervisning, planlegging og koordinering av undervisning og 

lærernes handlingsrom i tilknytning til prosjektets lærerhåndbok. 
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1.4. Oppgavens struktur  

For å kunne besvare vår problemstilling, vil vi i neste kapittel gjennomgå relevante studier 

omhandlende implementering og bruk av digitale læremidler i undervisning, og faktorer som 

spiller inn i en slik prosess. Deretter, vil vårt teoretiske kapittel redegjøre for et sosiokulturelt 

teoretisk rammeverk. Herunder vil tilknyttede teorier om mediering, samarbeid, 

praksisfellesskap, læringsmetaforer, autonomi og organisering av undervisning med bruk av 

teknologi, være viktige holdepunkter. Vi vil siden presentere vårt metodiske rammeverk og 

utvalgte caser, før vi fremlegger innsamlet data. Dette vil så diskuteres i lys av anvendt teori 

og vi utpeker avslutningsvis viktige funn. 
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2. Litteraturgjennomgang  

For å finne svar på hva som kan påvirke lærers organisering av undervisning når et digitalt 

læreverk i matematikk implementeres og benyttes, vil dette kapittelet ta for seg relevante 

studier som omhandler implementering av digitale læremidler i undervisning, læreres rolle og 

pedagogiske perspektiver, samt hvorvidt autonomi og samarbeid mellom lærere påvirker 

dette.  
  

2.1. Teknologibruk i matematikkfaget 

I studien Med Ark og App (Gilje et al., 2016) fremgår det at matematikk er det faget med 

høyest timeantall blant de ulike skolefagene i studien (engelsk, naturfag, samfunnsfag, 

matematikk). På samme tid viser det seg at matematikk er det faget hvor det benyttes minst 

IKT i undervisning (ICILS, 2013; Gilje et al., 2016). Monitor skole 2016 forsterker dette 

inntrykket, når de rapporterer at matematikk er det faget hvor det brukes minst digital 

teknologi (Egeberg, Hultin & Berge, 2016). Innen fagområdet ‘tall og algebra’ er andel av 

IKT-bruk begrenset til 36,9%, og representerer blant fire fagområder (tall og algebra, måling, 

geometri, statistikk og sannsynlighet), det området med minst bruk. Når lærere benytter IKT 

er det som regel i tilknytning til administrative oppgaver, planlegging og vurdering av 

undervisning. Likevel oppgir lærere at bruk av IKT i undervisning bidrar til motivasjon, 

variasjon, differensiering og mer utforskende undervisning (Egeberg et al., 2016). Det er få 

lærere som opplever at bruk av IKT er distraherende for elever og dette vises i en betydelig 

nedgang i læreres oppfattelse av IKT som distraksjon og tidstyv, fra 25,1 % i Monitor skole 

2013 til 13,5 % i 2016 (Egeberg et al., 2016).  
  

“Digitale ferdigheiter i matematikk inneber å bruke digitale verktøy til læring gjennom spel, 

utforsking, visualisering og presentasjon” (Utdanningsdirektoratet, 2013, s.2). Blant 

grunnleggende ferdigheter som å lese, regne og uttrykke seg muntlig og skriftlig, er digitale 

ferdigheter inkorporert i kompetansemålene for alle skolefag. Målet med digitale ferdigheter 

er ikke at IKT skal benyttes for enhver pris, men at bruk skal kunne bidra til økt forståelse, 

læringsutbytte og effektivisering av undervisningen. Det fordrer i første instans et visst nivå 

av undervisningstimer benyttet med IKT, hvis teknologien skal kunne utnyttes systematisk og 
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kompetansemålene i læreplanen skal nås (Egeberg et al., 2016). Videre, er det flere aspekter 

ved bruk av digitale læremidler som må tas i betraktning for å oppnå dette. 
  

2.2. Innføring av digitale læremidler i undervisning 

Det foreligger et voksende grunnlag av forskningstudier omhandlende implementering av 

digitale verktøy i undervisning og erfaringer tilknyttet dette (Otnes, 2009; Egeberg et al., 

2012; Krumsvik et al., 2013; Berrum, Halmrast, Helle & Lønvik, 2016; Gilje et al, 2016). 

Den eksisterende forskningslitteraturen viser til flere ulike aspekter som må tas i betraktning 

når digitale ressurser skal innføres i tradisjonell skoleundervisning. I rapporten “Erfaringer i 

skoler som opplever å ha lykkes med bruk av nettbrett og/eller pc i sin grunnleggende lese- 

og skriveopplæring” (Berrum, Halmrast, Helle & Lønvik, 2016), fremlagt av Rambøll, på 

oppdrag for Senter for IKT i utdanningen, er det pekt ut flere suksesskriterier ment for 

etterfølgelse ved implementering og bruk av nettbrett og PC ved opplæring i småskolen (1- 4. 

trinn). Her fremgår det at de mest sentrale forutsetningene for en vellykket implementering og 

bruk av digitale verktøy er tilknyttet skoleledelses og læreres rolle.  
  

Skoleledelse bør i første instans være godt involvert i satsingen og således styre planlegging 

av implementering. Det vil være sentralt i dette arbeidet å gi lærere nødvendig tid til 

opplæring i ny pedagogisk praksis, i tillegg til å la lærere prosessere informasjon i fellesskap. 

For å kunne oppnå en enhetlig praksis i den enkelte skole, noe som gagner både elevers 

skolehverdag og samarbeid mellom lærere, bør altså lærere også involveres i planleggingen 

(Berrum et al., 2016). Lærere bør få tid til refleksjon i fellesskap og samarbeide om å utvikle 

felles retningslinjer, arbeidsmetoder, arbeidsplaner og undervisningsopplegg som er tilpasset 

bruk av det digitale verktøyet. En slik enhetlig og målrettet pedagogisk plan med tilhørende 

metodikk og tydelige retningslinjer, bør være på plass før digitale verktøy tas i bruk i 

undervisningen. Videre, utpekes det i rapporten at motivasjon og holdninger blant lærerne er 

et særlig viktig utgangspunkt for en vellykket implementering og bruk av digitale verktøy. 

Lærere bør være motiverte for endringer og tilegnelse av ny kompetanse, for at 

implementeringen skal kunne bli vellykket (Berrum et al., 2016). 
  

Flere studier fremmer et argument om at en IKT-vennlig skoleledelse er avgjørende for 

læreres motivasjon, engasjement og undervisningspraksis (Tondeur, Coopert & Newhouse, 

2010; Hatlevik & Arnseth, 2012; Voogt, Knezek, Knezek & Brummelhui, 2013). Ifølge 

Kozma (2003) vil en klar ledelse føre med seg goder for både lærer og elev. Gjennom 
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tydelige målsettinger, god teknologisk infrastruktur og et arbeidsmiljø som bidrar til 

profesjonell utvikling og samarbeid, vil lærere kunne motiveres til å benytte IKT i 

undervisning og støtte hverandre i denne prosessen. En studie utført av Ottestad (2013) 

bygger også opp under dette argumentet, da skoleledelse viser seg å være essensiell for 

hvorvidt implementering av IKT i undervisning blir gjennomført, og til hvilken grad lærere 

føler engasjement for bruk av digitale verktøy i klasserommet. 
  

2.3. Lærers rolle ved digitalisering av undervisning   

Det er altså ikke kun teknologiske aspekter som påvirker hvorvidt implementering og bruk av 

teknologi i klasserommet lykkes. Læreren spiller en essensiell rolle i dette møtet, og lærerens 

rolle vil bli stadig viktigere fordi undervisning og teknologi vil måtte endres og formes for å 

utfylle hverandre (Linn & Eylon, 2011). Videre, forteller Linn og Eylon (2011) at bruk av 

teknologi i undervisning, fordrer et mer elevsentrert syn på læring og undervisning. Dette 

tillater teknologien å utspille sin rolle som verktøy for utvikling av sammensatte 

idéforståelser gjennom informasjonsinnhenting, problemløsning, refleksjon og samarbeid. 

Ved å bruke teknologi som verktøy for læring, vil læreres rolle endres i retning av veiledning 

og fasilitering av læring, fremfor demonstrering og informering (Linn & Eylon, 2011).   

  

Flere studier viser til at for å kunne forme undervisningen passelig etter teknologiutviklingen 

i samfunnet, kreves det riktig innstilling fra lærerhold. Monitor skole 2013 (Hatlevik, 

Egeberg, Gudmundsdòttir, Loftsgården & Loi) påpeker at lærers tro på egen kompetanse, 

ferdigheter, holdninger og strategier, er sentralt for implementering og bruk av IKT. Flere 

studier viser at implementering av innovative læringsverktøy og læreverk henger tett sammen 

med lærermotivasjon (Abrami, Poulsen & Chambers, 2004; Vermunt & Boshuizen, 2006; 

Cave & Mulloy, 2010; Schellenbach-Zell & Gräsel, 2011). Når et nytt læreverk introduseres, 

er lærers selvbestemte atferdsreguleringer en sterk indikator på grad av engasjement for 

læring og måloppnåelse, samt vilje til å bruke læreverket videre (Gorozidis & Papaioannou, 

2011). 
  

Espeland og Grønsdal (2010) har videre funnet at fokuset på implementering av teknologi, 

synes å avhenge av eget initiativ, interesse og ønsker om å benytte foreliggende muligheter. 

Læreres tro på egne evner og mestring er også avgjørende for hvordan de benytter teknologi. 

Evers, Brouwers og Tomics studie fra 2002, viser at lærere med sterk mestringstro er mer 

beredt til å eksperimentere med og implementere nye undervisningspraksiser. I henhold til 
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Gundem (1990) vil lærere som føler seg profesjonelt trygge og som vet hva som forventes av 

dem, i høyere grad lykkes med å innføre endringer i skolen. Av den grunn vil det også være 

opplagt at lærernes tro på egen profesjonskompetanse, motivasjon og holdninger er av 

betydning for hvordan elevene erfarer IKT-bruk og til hvilken grad teknologien har nytteverdi 

i undervisningen.  
  

2.3.1. Betydningen av læreres pedagogiske perspektiv 

Flere studier søker etter å forklare relasjonen mellom læreres pedagogiske perspektiv og 

læreres bruk av teknologi i undervisning. Slik det presenteres i Tondeur, van Braak, Ertmer 

og Ottenbreit-Leftwichs (2017) reviewartikkel, står ofte lærere fritt i posisjon til daglig å ta 

pedagogiske valg om hvorvidt og hvordan teknologi skal integreres i deres 

undervisningspraksis. Det er gjerne læreres personlige pedagogiske perspektiver på hva god 

undervisning og læring innebærer, som styrer disse valgene (Inan & Lowther, 2010; Deng, 

Chai, Tsai, & Lee, 2014).  
  

Læreres klasseromspraksis hevdes å være sterkt påvirket av deres pedagogiske perspektiver 

på hva som innebærer god læring (Kagan, 1992; Pajares, 1992; Richardson, 1996; Fives & 

Gill, 2015). Når lærere velger å bruke spesifikke digitale ressurser i undervisning, er dermed 

dette valget også tatt i tråd med deres pedagogiske perspektiver (Zhao & Frank, 2003; 

Hermans, Tondeur, van Braak, & Valcke, 2008; Lin, Wang & Lin, 2012; Ertmer, Ottenbreit-

Leftwich, & Tondeur, 2015). Dette fordi digitale læremidler slik som data og nettbrett, ikke 

fordrer én spesifikk pedagogisk fremgangsmetode (Lawless & Pellegrino, 2007). Det åpner 

snarere opp for et utvalg av tilnærminger til undervisning og læring som læreren er bevisst 

over og tar med i betraktning, når teknologibruken skal tilpasses andre variabler i anvendt 

pedagogisk praksis (Tondeur, Hermans, Valcke, & van Braak, 2008). Det kan derfor 

argumenteres for at integrering av teknologi i klasserommet ikke kan forstås med mindre 

læreres pedagogiske perspektiver tas med i betraktning (Tondeur et al., 2017). 
  

I henhold til Becker (2000), er gjerne lærere som legger opp sin undervisning etter et 

konstruktivistisk syn på læring, tilbøyelig til mer utstrakt å benytte teknologi i undervisning. 

Dessuten vil teknologibruken være mer elevsentrert, og lærerne legger opp til at elever kan 

benytte teknologien som verktøy for innhenting av informasjon, refleksjon og problemløsning 

(Berg, Benz, Lasley & Raisch, 1998; Furberg, 2011). I en studie av hvilke faktorer som 

påvirker instruksjonsbasert bruk av teknologi, fant Inan og Lowther (2010) at læreres 
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holdninger var den mest synlige faktoren som direkte påvirket lærerens integrering av data i 

undervisning. En kan likevel ikke se på læreres pedagogiske perspektiver i relasjon til 

teknologibruk og undervisning, fra et ensidig lærer- eller elevsentrert ståsted. Inan og 

Lowther (2010) fant nemlig også at faktorer slik som skoleledelsens støtte av teknologibruk 

og kompetanseheving, potensielt kunne påvirke læreres pedagogiske perspektiver med 

hensyn til teknologibruk i klasserommet. 
  

I artikkelen til Tondeur et al. (2016) summerer de resultater fra fjorten studier omhandlende 

læreres pedagogiske perspektiver i tilknytning til teknologibruk i klasserommet. Dette har 

resultert i et utvalg av representative synteser; (1) Teknologibruk kan føre til nytt, eller endret 

pedagogisk perspektiv, og lærere med konstruktivistiske læringssyn vil være mer tilbøyelig til 

å bruke teknologi i undervisning. (2) Læreres pedagogiske perspektiv og tro på tradisjonelle 

metoder kan hindre integrering av teknologi i undervisning. Tidspress vil kunne hindre lærere 

i å prøve ut nye metoder og verktøy. (3) Lærere er mer tilbøyelig til å tilpasse praksis og 

bruke programmer som passer inn i deres pedagogiske perspektiv, men lærernes pedagogiske 

perspektiver bør forstås som komplekse og sammensatte. (4) Etter implementering av 

teknologi, vil lærere med utgangspunkt i et lærersentrert perspektiv, endre og variere sitt 

perspektiv mot en elevsentrert tilnærming. (5) Skolekontekst må tas med i beregning for å 

forstå relasjonen mellom pedagogisk perspektiv og teknologibruk. Aspekter som 

policyplanlegging, teknologistøtte og kollegial støtte er viktige. Flere studier viser at 

kollegialt samarbeid bidrar til å endre læreres pedagogiske perspektiver til å bli mer 

elevsentrerte. 
  

DragonBox er et digitalt læreverk med en tilhørende pedagogisk tilnærming til 

matematikkfaget som flere lærere kan oppleve som relativt nytt i sin klasseromspraksis. 

Fremfor at læreren selv velger teknologi og hvordan den skal benyttes i egen undervisning, er 

det her skoleledelse og læreverksprodusent som legger føringer for dette valget. Læreren får 

med det begrenset frihet til selv å velge verktøy og metode. Richardson (1996) 

problematiserer dette når han forstår læreres pedagogiske perspektiver som stabile holdninger 

som er vanskelig å endre. Slike pedagogiske perspektiver er gjerne blitt utviklet over flere års 

erfaring og støttes av bred enighet i feltet (Ertmer, 2005). Det innebærer at lærerens 

pedagogiske perspektiv for hva som er god undervisning og læring, til en viss grad, vil 

gjennomsyre undervisningspraksis, uavhengig av læreverkets intensjon. Det er derfor viktig å 

tilrettelegge for at læreren er med på laget, ved å avsette tid til opplæring, tolkning, 
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refleksjon, diskusjon og samarbeid mellom lærere som hver for seg besitter ulike pedagogiske 

perspektiver (Berrum et al., 2016).     

2.4. Lærersamarbeid og autonomi 

I overkant av 60% av de deltakende lærerne kartlagt i Monitor-rapporten 2013 (Hatlevik et 

al., 2013) støtte seg til kolleger i møte med IKT i undervisning. Dette bekreftes i Monitor 

Skole 2016, hvor lærerne fremhever kollegaveiledning som en god støtte for egen 

kompetanseutvikling når det gjelder IKT-bruk (Egeberg, Hultin & Berge, 2016). Slik 

kollegaveiledning kan være både formell og uformell, enten det er uformell 

erfaringsutveksling i lunsjen, eller formaliserte og faste avdelingsmøter hvor erfaringer og 

meninger deles. Samtidig ser vi at måten lærerne samarbeider på, kan ha betydning for 

læreres kollektive og individuelle autonomi. 

2.4.1. Lærersamarbeid 

En systematisk gjennomgang av 83 ulike forskningsartikler indikerer at lærersamarbeid er 

positivt for læring i skolen (Vangrieken, Dochy, Raes, & Kyndt, 2015). Dette er en innstilling 

forskningsmiljøet i økende grad kan enes om (Voogt, Pieters, & Handelzalts, 2016). 

Litteraturgjennomgangen til Vangrieken et al. (2015) viser blant annet at det er lærerne selv 

som vil sitte igjen med størst utbytte av en omstrukturering med økt fokus på lærersamarbeid. 

Ikke bare viser forskningen forbedrede arbeidsresultater og bedre faglig utvikling blant 

elevene, men lærernes personlige trivsel og engasjement vil også øke. Det treårige 

forskningsprosjektet beskrevet av Egodawatte, McDougall og Stoilescu (2011), der 

implementeringen av en flat samarbeidsmodell ble studert, viser at økt lærersamarbeid gir 

positive effekter innenfor seks områder: måloppnåelse, studentsuksess, profesjonell utvikling, 

felles planlegging og læringsmuligheter, bedre kommunikasjon og forbedrede teknologiske 

ferdigheter. 
  

Selv om vi til nå har sett at skoleledelsen spiller en viktig rolle for vellykket bruk av IKT i 

undervisningen, trenger ikke involveringen være utelukkende positiv for lærersamarbeid i 

skolen. Dersom lærersamarbeid er et resultat av et lederstyrt initiativ (top-down), vil det være 

en risiko for at lærernes samarbeid blir overfladisk (Vangrieken et al., 2015). Dette kan sees i 

sammenheng med at formelt samarbeid i større grad utfordrer den individuelle autonomien, 

som lærere verdsetter så høyt. En observasjon gjort av Vangrieken et al. (2015) er at 
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individualisme, autonomi og uavhengighet er godt rotfestede verdier i utdanningssektoren. 

Dette kan være en begrensning for utnyttelse av lærersamarbeid og det kan være nødvendig 

med en holdningsendring.  
  

Selv om to klasser skal implementere samme læreverk, kan klasseromspraksis se betraktelig 

forskjellig ut, grunnet ulikt samarbeid mellom lærere. Læringsaktiviteter og -muligheter, ideer 

for matematisk samtale og således ulike læringsutfall er eksempler på faktorer som kan 

variere (Kilpatrick, 2003). Rennie (2001) forsket på hva som skjer blant lærere når et nytt 

pensum skal introduseres. Målet med hennes studie var å dokumentere på hvilke måter lærere 

implementerer teknologi i klasserommet, med hovedfokus på hvordan de samarbeider 

gjennom kunnskapsdeling og støtte til hverandre. Det ble tatt utgangspunkt i en case-studie 

bestående av to skoleklasser på ulike skoler (Rennie, 2001). Den ene skolen hadde god 

erfaring med teknologibruk i undervisning. Den andre var nybegynner på området, men med 

et nylig fokus på integrering av teknologi i klasserommet.  

 

Det teknologiske grunnlaget for skolene påvirket det faglige samarbeidet som fulgte. 

Samarbeidet ved den erfarne teknologiskolen kan kobles i studien til Littles (1990) begrep 

joint work, da lærerne hadde et felles ansvar for undervisningen og strukturerte utformingen 

av den i fellesskap. Til kontrast, samarbeidet lærerne ved den teknologinovise skolen mer 

ensidig. Her benytter Rennie (2001) Littles begrep aid and assistance. Kollegene ga 

hverandre hjelp og utvekslet ideer og kunnskap, men den primære ingeniøren bak 

undervisningsplanleggingen var den enkelte lærer. Dette ga resultater i lærers økte selvtillit 

og ferdigheter i møte med teknologien. Hovedkonklusjonen i studien var at god praksis er 

bundet i kontekst og dermed bør konteksten alltid ha plass i likningen som gir svar på 

hvordan en bør introdusere et nytt læreverk.   
  

Som Vangrieken et al. (2015) nevner, er lærersamarbeid et begrep som omfavner flere ulike 

former for samarbeid, fra det overfladiske til det mer dyptgående samarbeidet. I denne studien 

er det valgt å bruke lærersamarbeid som et paraplybegrep som omfatter flere tilnærminger, 

derunder kollegialt samarbeid, teamarbeid og praksisfellesskap. 
  

2.4.2. Kollegialt samarbeid 

Klein og Sorra (1996) har i sin forskning vist at innovasjonens overlevelsespotensiale øker 

om den forankres i kollektive behov, hvor den behandles og bearbeides i forpliktende 
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praksisfellesskap. Dette understøttes av Hargreaves (1996) som forteller at fellesskapsfølelse 

medvirker til at en i større grad er villig til å prøve ut nye ting, og igjen er mer positivt innstilt 

til utvikling. Retningslinjer som gis sentralt krever tolkning og tilpasning lokalt, og samarbeid 

er vesentlig i prosessen for å skape en felles forståelse ved hver enkelt skole.  
  

Samarbeidsformer mellom kolleger er undersøkt nærmere i Stevensons (2004) studie av 

barneskolelærere og teknologibruk i undervisning. De inkluderte lærerne mente at uformelt 

samarbeid var den mest effektive metoden for profesjonell utvikling, til motsetning fra 

organisert planlagt aktivitet. Til tross for at lærerne så sine kolleger som verdifulle ressurser 

for å best kunne utnytte teknologien, ønsket de å dra nytte av fordelen i uformelle settinger, 

og ikke utifra satte tider med pålagt samarbeid. En skole som gjennomsyres av en kollegial 

samarbeidskultur, opplever at lærerne er mindre sykemeldte, mindre stresset, elevenes 

resultater og trivsel øker, nyutdannede lærere opplever praksisovergangen enklere og graden 

av usikkerhet i yrkesutøvelsen reduseres (Rutter, Maughan, Mortimore, & Ouston, 1979). 

Men samarbeid er ikke alltid nok, noe som Briscoe og Peters (1997) konkluderte med i sin 

studie omhandlende endring i undervisningspraksis på barneskolen. Da den enkelte lærers 

individuelle forpliktelse er like viktig som kollegialt samarbeid for å skape et miljø som er 

mottakelig for endring. Altså må alle være med på laget.  
  

Hargreaves (1996) finner at lærere som arbeider innen en sterk uformell samarbeidskultur vil 

kunne ivareta sin autonomi samtidig som den kollektive autonomien utvikles. Derimot bidrar 

en kultur som er preget av påtvunget samarbeid, til at ivaretakelsen av den individuelle 

autonomien, trues og vanskeliggjøres. Den individuelle autonomien som en del av den sosiale 

konteksten er viktig for læreres motivasjon, noe Lam, Cheng og Choy (2010) har observert i 

sin studie av 182 lærere i Hong Kong. Lærere som opplever sterk kollegialitet, autonomi og å 

bli verdsatt for sin kompetanse, har høyere motivasjon og vilje til å implementere innovative 

utdanningsløsninger. Økt autonomi i undervisningspraksis korrelerer med økt profesjonalitet 

og selvstendighet for lærere, samtidig som jobbrelatert stress minimeres (Pearson & 

Moomaw, 2005). I forskningsprosjektet Skolen som arbeidsplass, opplever flere lærere en 

innskrenkning av sin autonomi, særlig i valg av arbeidsformer for egen undervisning 

(Skaalvik & Skaalvik, 2012). Da statistiske analyser viser at det er en klar sammenheng 

mellom grad av autonomi og lærernes engasjement i undervisningen, må skolen hegne om 

den profesjonelle læreren og dens autonomi. Autonomi trenger ikke gå på bekostning av en 

kollektiv kultur i skolene. Dette fordi profesjonelle lærere med høy autonomi krever en 
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kollektiv kultur hvor de ansatte har felles mål og verdier. Disse utgjør rammene for lærernes 

autonomi og tilhørighet og forenkler lærersamarbeid ved skolen (Skaalvik & Skaalvik, 2014). 

2.5. En oppsummering            
I dette kapittelet har vi gjennomgått relevante studier som omhandler innføring av digitale 

læremidler i undervisning, læreres rolle i dette og hvordan pedagogiske perspektiver spiller 

inn på teknologibruk i klasserommet. I tillegg til dette, har flere studier vist oss hvordan 

autonomi og samarbeid mellom lærere kan påvirke både implementering og IKT-bruk i 

undervisning. Ut i fra funn i disse studiene, kan vi dra linjer som vi tar med videre inn i vår 

studie, for å kunne belyse vår arbeidstittel  – er læreren med på laget når et digitalt læreverk 

skal implementeres? 

Vi ser at skolekontekst er avgjørende for relasjonen mellom læreres pedagogiske perspektiver 

og teknologibruk (Tondeur, Coopert & Newhouse, 2010; Hatlevik & Arnseth, 2012; Voogt, 

Knezek, Knezek & Brummelhui, 2013; Tondeur et al, 2017). Her spiller flere faktorer inn. 

Slike faktorer kan være skolens teknologiske infrastruktur og skoleledelses historikk for 

satsing på implementering av teknologi i klasserommet. Skolenes satsingsvilje og åpenhet til 

IKT er avgjørende for læreres motivasjon, engasjement, undervisningspraksis og ønske om å 

benytte teknologi videre i fremtidig undervisning. Til hvilken grad lærere er med på å utvikle 

retningslinjer for IKT-bruk er viktig (Ottestad, 2013). Det er også skolens rutiner for 

samarbeid mellom lærere om å bruke teknologi i undervisningen. Videre, ser vi hvordan 

læreres opplevde kompetanse, ferdighetsnivå, mestringstro, holdninger og strategier spiller en 

vesentlig rolle for viljen til å eksperimentere med og benytte digitale læremidler i 

undervisning (Abrami, Poulsen & Chambers, 2004; Van Eekelen, Vermunt, & Boshuizen, 

2006; Cave & Mulloy, 2010; Schellenbach-Zell & Gräsel, 2011).   
  

Alle de ovennevnte faktorene påvirker samlet læreres pedagogiske perspektiver og med det, 

deres innstilling til bruk av teknologi i klasserommet (Tondeur et al, 2016). Flere av de 

nevnte studiene har påpekt og utforsket denne sammenhengen og funnet at læreres 

pedagogiske perspektiver gjerne styrer valg omhandlende bruk av IKT for læring. Lærere 

med et konstruktivistisk læringssyn er ofte mer tilbøyelige til å ta i bruk teknologi (Becker, 

2000). Til tross for at pedagogiske perspektiver er stabile og sterkt rotfestet i grunnleggende 

holdninger og verdensoppfatninger, vil de kunne endres mot en sterkere elevorientering ved 

implementering og bruk av teknologi over tid (Richardson, 1996). Det er derfor viktig å 
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tilrettelegge for at læreren er med på laget ved å avsette tid til opplæring, tolkning, refleksjon, 

diskusjon og samarbeid mellom lærere som hver for seg besitter ulike pedagogiske 

perspektiver.  
  

Forskningen forteller oss at kollegialt samarbeid er til fordel for både elever, lærere og skolen 

som organisasjon (Vangrieken et al., 2015). Det viser seg at lærersamarbeid har positive 

effektutfall for måloppnåelse, studentsuksess, profesjonell utvikling, kommunikasjon, 

teknologiske ferdigheter, felles planlegging og læringsmuligheter. Skoler preget av påtvunget 

samarbeid kan gi utslag for lærernes autonomifølelse, mens skoler preget av kollegialt 

samarbeid vil kunne ivareta læreres autonomi på samme tid som den kollektive autonomien 

utvikles (Hargreaves, 1996). Å øke læreres autonomi i undervisningsplanlegging og 

undervisningspraksis, kan gi positive utslag for motivasjon, engasjement og den generelle 

yrkestrivselen (Pearson & Moomaw, 2005; Skaalvik & Skaalvik, 2014). Vi har sett at god 

praksis er kontekstbundet og dermed bør konteksten ikke overses når man forsøker å avdekke 

hvordan introduksjonen av et nytt digitalt læreverk kan lykkes.   
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3. Teoretisk rammeverk  

Vårt teoretiske perspektiv for denne studien sees i henhold til den tematiske avgrensningen 

vedrørende implementering av et digitalt læreverk i matematikkundervisning. Innenfor det 

institusjonelle rammeverket for læring som representeres i skole og formell utdanning, vies 

interaksjon og samarbeid mellom aktører og bruk av læringsressurser i og rundt klasserommet 

særlig oppmerksomhet. For å teoretisk belyse hvordan lærere samarbeider om organisering av 

undervisning, og hvordan lærere individuelt benytter seg av det implementerte læreverket, tar 

vi utgangspunkt i sosiokulturell læringsteori med tilknyttede teorier om mediering, samarbeid 

og praksisfellesskap som viktige holdepunkter. Videre, vil også læringsmetaforer, autonomi 

og organisering av undervisning med bruk av teknologi stå sentralt. Dette for å kunne 

utforske hvordan læreres pedagogiske perspektiver kan komme til syne i deres 

undervisningspraksis, og hvordan dette samlet står i relasjon til den pedagogiske 

tilnærmingen som medfølger læreverket DragonBox Skole.  
  

3.1. Et sosiokulturelt perspektiv på læring  

Et sosiokulturelt perspektiv på læring kjennetegnes av at handlinger, mentale prosesser og 

kunnskapsutvikling forstås som et produkt av deltakelse i sosiale praksiser (Vygotsky, 1986). 

En viktig hensikt med dette perspektivet er å redegjøre for hvordan enkeltindividets 

handlinger, mentale prosesser og kunnskapsutvikling er pragmatisk betinget gjennom en 

kulturell, historisk og institusjonell forankring (Wertcsh, 1991). Gjennom interaksjon med 

mennesker og ressurser får enkeltindividet innsyn og erfaring i språk, verdier, normer, kultur 

og praksis, som videre vil kunne tilegnes og internaliseres i den enkeltes verdensoppfatning 

(Vygotsky, 1978; Gee, 2008). Med et godt rotfeste i sosialkonstruktivistiske ideer om 

forholdet mellom individ og fellesskap, introduserte Vygotsky teorier på 1920-tallet som 

siden den gang har blitt videreutviklet som et sosiokulturelt perspektiv på læring (Wertcsh, 

1991).  
  

Det sosialkonstruktivistiske bakteppet ved dette læringsperspektivet, innebærer at læring 

forstås som en aktiv prosess hvor individet konstruerer egen kunnskap gjennom sosial 

interaksjon. Det er dermed gjerne handlinger og diskurser som er objekt for teoretisk analyse. 

Gjennom interaksjon med andre deltakere i et fellesskap, utvides individets rekkevidde for 
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læring ved at individets eksisterende kunnskapsbase suppleres ved hjelp av andre kompetente 

deltakere (Vygotsky, 1978). Dette forstås gjerne som den nærmeste utviklingssone (Zone of 

Proximal Development). Gjennom kommunikasjon og veiledning, både ved bruk av fysiske 

gjenstander og ideer, vil deltakere i et fellesskap kunne bidra med pedagogiske 

støttestrukturer (scaffolding) for hverandre (Wood, Bruner & Ross, 1976). På denne måten vil 

interaksjon og kommunikasjon kunne bidra til en kontinuerlig læringsprosess. Som deltaker i 

et fellesskap, deltar en i sosiale praksiser og innhenter informasjon, for så å reprodusere og 

tolke meningsinnhold, for overføring fra en situasjon til en annen. På samme tid, bidrar også 

hver enkelt deltaker til å (re-)forme fellesskapet hva angår språk, praksis, normer og verdier, i 

tillegg til å utvikle egne læringsutfall (Holland, Skinner, Lachiotte & Cain, 1998). 

Kunnskapsutvikling anses som en felles oppgave for deltakere i fellesskapet (Säljö, 2010), og 

våre handlinger bør dermed alltid forstås i lys av en bredere sosiokulturell kontekst.  
  

3.1.1 Mediert læring 

Et sosiokulturelt perspektiv på læring bærer særpreg av at læring ikke kun oppstår gjennom 

sosial interaksjon med mennesker, men også med gjenstander. Et sentralt poeng i denne 

teorien er da at læring er mediert (Vygotsky, 1978). Både fysiske og intellektuelle ressurser 

bidrar til læringsprosesser gjennom sosial interaksjon og håndtering med gjenstander i 

omverdenen. Læringsprosesser varierer kontekstuelt etter hvordan slike ressurser benyttes og 

interageres med i ulike sosiale praksiser.  
 

Vygotskys teorier fra 1920-tallet presenterte en antakelse om at individets handlinger og 

mentale prosesser ikke kunne ansees isolert (Wertsch, 1991). Det sosiale og materielle 

rammeverket omkring menneskers mentale prosesser og handlinger ble løftet frem som særlig 

sentralt for forståelse av menneskets psykologi, utvikling og erverving av kunnskap. Der 

behavioristene forstår sammenhengen mellom stimulus og respons som ren kausal, innfører 

Vygotsky en kulturelt, historisk og institusjonelt avhengig symbolbetydning som intellektuell 

entitet og bindende ledd mellom stimulus og respons i alle psykologiske prosesser (Vygotsky, 

1978). Med dette interagerer mennesker hverken direkte med, eller som en direkte følge av 

den konkrete omverdenen (Vygotsky, 1978; Gee, 2008). Menneskets symbolforståelse og 

bruk av fenomener og prosesser i omverdenen som meningsbærende representasjoner, kalles 

medierende artefakter.  De er menneskeskapte ressurser med tiltenkt funksjon om å forenkle 

utføring av praktiske oppgaver (Vygotsky, 1978; Säljö, 2001). 
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Medierende artefakter kan kategoriseres som både kognitive og fysiske redskaper som 

henholdsvis er internt rettet mot selvmestring, eller eksternt orientert mot endring i fysiske 

objekter (Vygotsky, 1978). Kognitive redskaper benyttes for å kunne løse psykologiske 

oppgaver og aktiviteter, slik som å sammenlikne, memorere, eller velge, og de kjennetegnes 

særlig av språk og symboler. Bruk av slike kognitive redskaper forutsetter ofte kjennskap til 

fysiske gjenstander og de sosiale praksiser i hvilket de er innlemmet. Gjennom medierende 

interaksjon med mennesker og redskaper, kan kunnskap tilegnes ved intern rekonstruering av 

eksterne operasjoner (Vygotsky, 1978). Slik intern rekonstruering, kalles internalisering, og 

kan som eksempel illustreres av å lære å telle ved bruk av fingre og hender. Som barn er 

mange blitt oppfordret til å telle fingre og hender for å lære seg tallene fra en til ti. Ved å 

benytte disse medierende artefaktene kan en utføre matematiske operasjoner som i 

utgangspunktet overgår ens kapasitet. Når en grunnleggende tallforståelse så blir internalisert 

gjennom utstrakt interaksjon og øvelse i praksis, behøver en ikke lenger å telle fysiske fingre 

for å kunne utføre enkle matematiske operasjoner. Språk og kultur med tilknyttede normer og 

verdier, er alle eksempler på kunnskap og forståelse som internaliseres gjennom interaksjon 

med medierende verktøy (Vygotsky, 1978; Gee, 2008). 
  

3.1.2. Språk som medierende verktøy for læring i samarbeid 

Ideen om mediering bygger altså på sosialt rotfestede og historisk utviklede aktiviteter som 

grunnlag for internalisering og læring. Vygostky (1978) anerkjente språket og dets semiotiske 

potensiale som det viktigste verktøyet for internalisering av kunnskap og utvikling av hva han 

kalte vitenskapelig konseptforståelse. Vitenskapelige konsepter baseres på semiotisk handling 

hvor et sentralt element er dekontekstualisering av medierende bruk av artefakter, verktøy og 

symboler. Her er fokus rettet mot mening og form som forholder seg konstant på tvers av 

talesituasjoner og kontekster. Tilegning av abstrakte definisjoner av objekter, lovmessigheter 

og årsaksforhold er eksempler på vitenskapelige konsepter. Slike konsepter tillater en å 

arbeide abstrakt med noe uten å ha erfaring med det fra tidligere. I motsetning til 

hverdagslige konseptforståelser som omhandler forholdet mellom lingvistiske enheter og det 

de representerer i virkeligheten, vil vitenskapelige konsepter dreie seg om hvordan ord og 

begreper er relatert til hverandre (Vygotsky, 1978). Vitenskapelige konsepter inngår i et 

individuelt system av konsepter som tilegnes ved instruksjon og opplæring gjennom sosial 

interaksjon (top-down-læring). De hverdagslige konseptene tilegnes gjennom praktisk 

utførelse og en gradvis tilegning av kunnskap som dreier seg om praktisk erfaring (down-top-

læring). 
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Språkutvikling og fagspesifikk læring går hånd i hånd, da læring i henhold til en 

sosiokulturell forståelse foregår i situasjoner hvor mennesker kommuniserer, utfordrer og 

utveksler ideer og meninger med hverandre (Bakhtin, 1986; Vygotsky, 1986; Krange og 

Ludvigsen, 2009). Gee (2008) karakteriserer bruk av ulike variasjoner av matematisk 

fagterminologi som et sentralt læringsverktøy innen matematikkfaget. Å tilegne seg en 

matematisk konseptforståelse fordrer et spesialisert vokabular. Slik som det å kunne lese, er 

det å lære seg matematikk rotfestet i det muntlige og skriftlige språket. Eksempelvis har 

ordene volum og linje en annen mening i matematikk enn i hverdagslige samtaler (Adams, 

2003). For å evne og være matematisk dyktig, må barn utvikle et språk som åpner for 

deltakelse i matematisk instruksjon og samtale i klasserommet, samtidig som språket har en 

overføringsverdi forbi klasserommets fire vegger. Det er derfor foreslått at barns 

vanskeligheter med matematikk kan stamme fra mangelfulle språklige prosesser, i motsetning 

til mangler i de kvantitative prosessene (LeFevre et al., 2010). 
  

Ved internalisering av kunnskap er kvaliteten i den mellommenneskelige interaksjonen derfor 

avgjørende. Dette kommer til syne i teoriene om den nærmeste utviklingssonen og 

scaffolding (Verenikina, 2010). Her spiller læreren en viktig rolle for å bidra til gode 

internaliseringsprosesser og for å tette det semantiske gapet mellom lærers og elevers ulike 

språklige beskrivelser og oppfatninger av de samme konseptene (Trant, 2007). Lærers rolle er 

også av betydning for å knytte sammen de to utviklingslinjene for konseptforståelse og skape 

tette bånd mellom praktisk erfaring (down-top) og teoretisk kunnskap (top-down). Ved å 

tilrettelegge for utstrakt praktisk utførelse (mengdetrening) og språklig bearbeiding av 

konseptene i tett tilknytning til praksisen, kan læreren enklere bidra til å tette dette gapet hos 

elevene.  
      

3.1.3. Teknologi som medierende verktøy for læring i skolen 

Typiske og tradisjonelle ressurser for mediering av læring i skolen, er hovedsakelig språket 

vårt, krittavlen og tekstboken, men digitale læremidler blir nødvendigvis stadig mer 

fremtredende. I lys av en sosiokulturell forståelse av at mennesker oppfatter verden gjennom 

interaksjon med intervenerende og medierende objekter, slik som ulike teknologiske 

innretninger, vil det også være fordelaktig at skolen følger den teknologiske utviklingen 

fortløpende. Säljö (2010) påpeker at den teknologiske utviklingen har omformet menneskers 

forståelse av hva læring er, så vel som å ha omformet samfunnsmessige strukturer og hver 
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enkelts tilgang til et kollektivt, sosialt minne med tilknyttede praksiser. En utstrakt og daglig 

bruk av smarttelefoner, nettbrett og bærbare dataer gir enkel tilgang til informasjon og andre 

mennesker, uavhengig av hvor de er. Bruk av nye artefakter bidrar dermed også til å 

transformere måten vi mennesker ter oss og interagerer i sosiale omgivelser (Jornet & Roth, 

2014).  
  

På samme måte som utbredelsen av tekster medførte en kulturell utvikling hvor menneskelige 

opplevelser kunne eksternaliseres på papir som bidrag til et kollektivt sosialt minne, opplever 

vi i dag at digital teknologi bidrar til tilsvarende endringer i hvordan mennesker får tilgang til, 

tolker og bruker informasjon. Dessuten bidrar digital teknologi til at stadig flere av 

menneskets kognitive funksjoner eksternaliseres. Dette medfører ringvirkninger for 

undervisningspraksiser i alle utdanningsinstitusjoner. Säljö (2010) argumenterer for at 

teknologi fremmer nye metaforer for forståelse av kunnskap og læring, og at dette er noe vi 

må være oss bevisst, for å best mulig kunne benytte teknologi som medierende verktøy i 

undervisning. Gjennom skolens historie, har vi gått fra å forstå læring som reproduksjon av 

informasjon til tolkning av informasjon, og deretter til en performativ og transformativ 

forståelse (Säljö, 2010). Digital teknologi fremprovoserer i dag en læringsmetafor der 

informasjon må innhentes fra vårt kollektive sosiale minne, begrenses og formålstjenlig 

transformeres for produktive praksiser i et fellesskap. Det en kan og mestrer, er dermed i 

økende grad en funksjon av de medierende verktøyene vi benytter innenfor de ulike 

praksisfellesskapene vi tilhører (Säljö, 2010).    
  

Ludvigsen (2000) argumenterer i tilsvarende linje, men han hevder at diskusjonen om 

implementering av teknologi som medierende verktøy i skolen, foregår på et for generelt nivå 

når det argumenteres for at IKT bør finne veien inn i klasserommet, nettopp fordi det endrer 

våre arbeids- og kommunikasjonsprosesser. Relasjonen mellom læring og IKT bør ikke 

handle om hvorvidt hver enkelt elev får tilgang til nettbrett på skolen, men heller dreie seg om 

hvilke former for teknologi som bidrar til å gjøre klasserommet til et godt læringsmiljø. Han 

beskriver tre ulike klasserom som arena for ulike læringsperspektiver med tilknyttede 

praksiser som det er viktig å ta hensyn til når teknologi skal implementeres i klasserommet; 

det tradisjonelle, det konstruktivistiske og klasserommet som læringsfellesskap.  
  

Det tradisjonelle klasserommet kjennetegnes ved en strukturering av aktiviteter som dreies 

tett opp mot lære- og arbeidsbøker. Typisk organisering av aktiviteter vil være at læreren først 
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stiller spørsmål, elevene svarer og lærer bekrefter, eller avkrefter svaret (Wells, 1993). 

Lærerens formidlingsevne og engasjement, vil være avgjørende for å skape motivasjon blant 

elevene, og elevenes opplevelser av faget er av mindre relevans, da det er læreren som 

besitter nøkkelen til å kode det lukkede symbolsystemet i kunnskapen som formidles 

(Ludvigsen, 2000). Teknologi som egner seg i et slikt klasserom er datastøttet instruksjon 

med klare mål og tilbakemeldinger, og læreren lener seg på detaljerte læreplaner som førende 

verktøy for undervisningen. Det tradisjonelle klasserommet skiller seg fra det 

konstruktivistiske. I det konstruktivistiske klasserommet er elevenes handlinger og aktiviteter 

viktig, og lærer retter fokus mot bearbeiding av begreper og perspektiver i problemløsning 

hvor hverdagslig praksis og teori bindes sammen. Øving i å bruke og samtale om begreper i 

mange ulike oppgaver er viktig for elevenes konseptforståelse. Ludvigsen (2000) forklarer at 

teknologi som passer med en konstruktivistisk klasseromspraksis er verktøy som tilbyr flere 

interaktive representasjoner, og som gir elevene direkte tilbakemeldinger på handlinger. 

Læreplanene er åpne og lærerne må avgjøre selv hva som skal vektlegges på basis av egen 

kunnskap.  
  

De to første klasserommene er individualistisk orientert mot læringsutvikling, mens 

klasserommet som læringsfellesskap retter seg mot kollektiv kunnskapsproduksjon. I henhold 

til Ludvigsen, er dette et klasserom læreren bør strekke seg etter å skape. Ved bruk av en 

rekke ulike arbeidsmetoder, skal elevene her produsere kunnskap som kan deles med ens 

klassekamerater. En hensiktsmessig bruk av teknologi i et slikt fellesskap, innebærer at 

elevene benytter flere ulike verktøy for informasjonsinnhenting slik at det kan deles 

informasjon mellom elevene. Dette vil kunne nyansere en felles utviklet konseptforståelse 

(Ludvigsen, 2000). Han presiserer videre at de tre klasserommene ikke er gjensidig 

utelukkende, men at klasseromspraksis kan bære preg av elementer fra de ulike typene. 

Likevel vil implementering av IKT, påvirkes av lærers antakelser, syn på læring og skolens 

virksomhet (Ludvigsen, 2000). Av den grunn mener han at de funksjoner teknologien har i 

pedagogiske situasjoner må diskuteres og enes om i kollegiet.  
  

3.2. Lærers pedagogiske perspektiv 

Som tidligere nevnt i litteraturgjennomgangen, viser det seg i flere studier at læreres 

pedagogiske perspektiver spiller en viktig rolle for hvorvidt og hvordan teknologi benyttes i 

klasserommet (Tondeur et al., 2016). Et slikt pedagogisk perspektiv kan defineres som 
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psykologiske forståelser, premisser, eller proposisjoner som oppfattes å bære en 

sannhetsverdi i henhold til kunnskap og læring (Richardson, 2003). Videre i dette 

underkapittelet vil vi se nærmere på læringsmetaforer og organisering av undervisning ved 

bruk av teknologi. 
  

3.2.1. Læringsmetaforer 

Matematikkprofessoren Anna Sfard (1998) inndeler læring i to metaforiske konseptområder 

for hvordan kulturelt å forstå og kommunisere om læring som begrep. Metaforene fungerer 

som en rettesnor for hvordan lærere, forskere og lærende forstår og handler i 

læringssituasjoner. En metaforisk begrepsutstrekning (konnotasjon) kan muliggjøre 

vitenskapelig tenkning gjennom overføring av betydning og sammenlikning. På samme tid, 

binder den også slik tenkning til tidligere erfaring og konseptforståelse. Sfard beskriver dette 

som at all vår konseptforståelse og tro har røtter i et begrenset antall grunnleggende 

tverrdisiplinære ideer som tillater tankebevegelser, fra ett domene til et annet, gjennom språk 

bruk (Sfard, 1998). Det metaforiske skillet trekkes mellom læring forstått i lys av akkvisisjon 

eller tilegnelse, og læring forstått i lys av deltakelse. Dette skillet skal videre kunne benyttes 

som et verktøy for analyse av læring som begrep og ulike perspektiver på læring. 
  

Konsepter kan forstås som grunnleggende kunnskapsenheter som tilegnes, kombineres og 

utvikles til rikere kognitive strukturer. Denne forståelsen går igjen i både Piaget og Vygotskys 

teorier hvor læringsprosesser og kunnskapsutvikling sees i lys av konseptutvikling mot ett 

endelig mål; tilegnelse av kunnskap. Flere læringsteorier tar altså utgangspunkt i at kunnskap 

kan tilegnes og tilknyttes enkeltindividet som eiendom. Dette står i stil med 

akkvisisjonsmetaforen. Forskere innen konstruktivistiske, interaksjonistiske og sosiokulturelle 

teorier har gjennom tidene presentert svært ulike mekanismer tilknyttet konseptutvikling. 

Sfard (1998) nevner passiv resepsjon av kunnskap og en motsettende aktiv 

læringskonstruksjon, sosial konstruksjon av kunnskap som erverves til individnivå ved 

internalisering, eller kontinuerlige læringsprosesser som selvreguleres ved interaksjon med 

mennesker og gjenstander. Uavhengig av teoretisk perspektiv, er en lærers rolle i 

undervisning og i elevers konseptutvikling her å forsyne, mediere eller fasilitere for repetisjon 

av spesifikk informasjon, og videre individuell tilegnelse av kunnskap.  
  

En terminologi om læring med økende grad av aktualitet i det moderne kunnskapssamfunnet, 

er også foreslått. Sfard forklarer deltakermetaforen som preget av aktiv deltakelse i en 
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kontinuerlig og situert læringsprosess, i motsetning til akkvisisjonsmetaforens fokus rettet 

mot kognitiv modning og utvikling (Sfard,1998). Slik deltakende læring, er kulturelt 

forankret og bærer preg av at den lærende kontinuerlig handler og kommuniserer for å bli 

medlem av et fellesskap som karakteriseres av spesifikke aktiviteter, normer og språk. 

Relasjonen mellom del og helhet og hvordan disse to påvirker og gjensidig former hverandre, 

står dermed sentralt. På denne måten vil forholdet mellom lærer og elev preges av at begge 

bidrar til å bygge et kunnskapsfellesskap, som henholdsvis ekspert og lærling. Gjennom en 

kontinuerlig diskurs og handling, vil begge parter kunne utfylle ulike funksjoner som former 

fellesskap og læringsprosess. 
  

Til nå er de to metaforene blitt karakterisert som svært sterke motsetninger som gjerne kan 

tolkes i lys av enten individualistiske eller sosiale perspektiver på læring. Sfard (1998) 

understreker derimot at en slik forståelse av det metaforiske skillet, hverken er fordelaktig 

eller mulig. Begge metaforer er viktige og bør benyttes i samspill, både for å utføre god 

forskning og undervisning. Blant annet vil akkvisisjonsmetaforen være viktig da den griper 

fatt om kunnskapsoverføring. Kunnskap anses her som noe materielt som 

kunnskapsinnehaveren kan bringe med seg fra én situasjon til en annen. Den legger med dette 

et grunnlag for repetisjon. Deltakermetaforen står sentralt da den retter fokus mot sosiale 

aspekter og sammensatt kompetanse som kreves i et fremtidig moderne kunnskapssamfunn. 

Sammen utfyller de hverandre.  
 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 3.1. Den metaforiske kartlegging (Gjengitt etter Sfard, 1998, s.7) 
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3.2.2. Organisering av undervisning ved bruk av teknologi  
Når et digitalt læreverk skal tas i bruk i tradisjonell klasseromsundervisning, vil en 

kombinasjon av ulike tilnærminger til læring benyttes. En slik kombinert tilnærming til læring 

betegnes som “blended learning”, på norsk blandet læring, og preges av fysisk 

tilstedeværelse i et klasserom med utstrakt interaksjon ansikt til ansikt, så vel som aktiv bruk 

av nettbaserte digitale medier (Friesen, 2012). Hvordan denne kombinasjonen av 

læringstilnærminger utspiller seg på en mest effektiv og gunstig måte, er omdiskutert (Ellis, 

Pardo & Han, 2016). Da teknologien er i stadig endring, kreves en kontinuerlig oppdatering 

av teknologibruken i henhold til pedagogiske formål og organisering av undervisning. Denne 

stadige og nødvendige oppdateringen kan utgjøre en utfordring og vanskeliggjøre forholdene 

for læring med en blandet læringsstil (Koehler & Mishra 2009). En annen mulig 

påvirkningskraft for hvorvidt kombinasjonen av læringstilnærminger fører til effektive 

læringsutfall, er læreren. Læreres pedagogiske valg, innstilling, perspektiver og motivasjon 

vil kunne påvirke teknologiintegrering i klasserommet (Bebell, Russel & O’Dwyer, 2004; 

Hennessy, Ruthven & Brindley, 2005).  
  

Lærernes ferdigheter og kompetanse påvirker både tilrettelegging av undervisning og elevers 

læring. Like fullt viser det seg at elever er avhengig av støtte fra lærere om IKT skal fremme 

faglig utbytte (Hatlevik et al., 2013). Om lærerne skal kunne fungere som en viktig 

støttespiller, er det nødvendig at læreres digitale kompetanse og nødvendige ferdigheter 

utvikles. Krumsvik (2007) forstår begrepet digital kompetanse som kunnskaper, ferdigheter, 

kreativitet og holdninger alle behøver for å kunne bruke digitale medier for læring og 

mestring i informasjonssamfunnet. Forskning viser betydningen av digitalt kompetente lærere 

for elevers faglige utbytte i møte med IKT (Østerud, 2009; Erstad, 2010). Vi forstår lærernes 

digitale kompetanse som vesentlig for en vellykket implementering, da håndtering og 

forståelse av de digitale komponentene er en forutsetning for å ta læreverket i bruk.  
  

Med inntog av ny teknologi i klasserommet, oppstår nye utfordringer for lærernes 

undervisning. Tradisjonelle pedagogiske teknologier karakteriserer gjerne etter sin 

spesifikkhet, stabilitet og funksjon. En blyant har vært stabil i sin hensikt og er direkte relatert 

til funksjonen, altså å skrive. Til kontrast er digitale teknologier multifunksjonelle, ikke-

transparente og i stadig utvikling, og stiller med det nye krav til læreren. Å undervise med 

teknologi krever en forståelse av at ulike teknologier har ulikt potensiale, begrensninger og 

tilbøyeligheter (Koehler & Mishra, 2009). Dette beror på læreres evne til å kunne navigere i 
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teknologilandskapet og finne digitale teknologier som kan effektivisere veien til det 

overordnede læringsmålet. Et annet aspekt som ifølge Koehler og Mishra (2009) kan 

komplisere møtet mellom teknologi og læring, er sosiale og kontekstuelle faktorer. Det kan 

være store variasjoner i lærernes erfaringer med bruk av digitale teknologier for undervisning 

og læring, som naturlig nok vil påvirke viljen og evnen til å bruke teknologi i undervisning.  
  

I møte med disse utfordringene, hvordan kan lærere på en god måte integrere teknologi i sin 

undervisning? Koehler og Mishra (2009) foreslår en tilnærming som ser undervisning som en 

interaksjon mellom hva lærere vet og hvordan de benytter det de kan i 

klasseromskontekstene. Det finnes ikke én perfekt måte å integrere teknologi i skolefag, 

derfor bør integrasjon snarere designes, eller struktureres, for å dekke spesifikke fagområder. 

Tre komponenter ligger til grunn for god undervisning med teknologi: faginnhold, 

pedagogikk og teknologi, samt forholdet mellom disse (Koehler & Mishra, 2009, s. 62). Disse 

komponentene utgjør kjernen av TPACK-rammeverket, som skissert i figuren under.  
  

 

  

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2 TPACK-rammeverket (Koehler & Mishra, 2009, s. 63) 
  

Modellen (Figur 3.2) viser de tre hovedkomponentene ved læreres kunnskap, samtidig som 

den viser hvordan disse kunnskapene overlapper hverandre. Det er ikke tilstrekkelig med 

kunnskap om konseptene individuelt, men teknologisk pedagogisk fagkunnskap krever en 

forståelse av interaksjonene mellom fagkunnskap, pedagogikk og teknologi. Den stiplede 

linjen illustrerer at læring og kunnskap skjer i et sosialt fellesskap og innenfor en kontekst. 
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TPACK-rammeverket krever at lærere har kunnskap om hvilke pedagogiske teknikker som 

konstruktivt benytter teknologi for å lære bort faginnhold. Det krever også kunnskap om hva 

som er utfordrende å lære, hvordan teknologi kan støtte elever på disse områdene og 

kunnskap om hvordan teknologi kan brukes for å utvide eksisterende fagspesifikk kunnskap 

(Koehler & Mishra, 2009, s. 66). For at lærerne som skal ta i bruk et digitalt læreverk i 

matematikk, skal kunne gjøre dette på en effektiv og hensiktsmessig måte, ser vi 

nødvendigheten av kunnskapsrike lærere. Det innebærer at de ikke kun er kunnskapsrike i det 

feltet de skal undervise i, men at lærerne besitter kunnskap om hvordan pedagogiske metoder 

heldig kan benyttes for å dra nytte av teknologien, slik at elevene mestrer fagmaterialet.  
  

3.2.3 En mengdeorientert pedagogisk tilnærming til matematikk 

Med implemenetering av DragonBox, er det ikke kun teknologi som skal tilpasses til 

klasserommet.  En ny pedogisk tilnærming til tallforståelse skal også forstås og anvendes av 

lærerne. Mange barn bruker flere år på å lære seg telleprosessen og riktig bruk av symbolske 

representasjoner (Wynn, 1990). Forskning viser at god tallforståelse hos elever er nødvendig 

for å lære formell aritmetikk på grunnskolenivå, og det spiller en kritisk rolle for elevenes 

tidlige algebraforståelse (English & Mulligan, 2013). Brissiaud (2013) hevder at 

hovedhensikten med matematikk i første klasse bør være at barna skal lære seg tallmengder, 

ikke bare telle til gitte sifre. Det er ikke tilstrekkelig å kunne ramse opp bokstavene etter 

hverandre i alfabetet for å kunne gjennomføre viktige operasjoner som addisjon og 

subtraksjon på en effektiv måte. Noe Sjaastad (2017, vår oversettelse), eksemplifiserer slik:  
  

"Tenk dere at reglene for addisjon, er gjeldene for alfabetet som de er for tall. Da vil B + B 

være lik D. Så, hva er H + P? Om du tok deg tid, antar vi at du fikk riktig svar. Hadde du 

heller stått ovenfor spørsmålet om summen av 8 + 18, hadde du antageligvis hatt svaret mye 

raskere. Selv om spørsmålene er like, ettersom H er den åttende bokstaven I alfabetet og P er 

den attende. Selv om du kan rekkefølgen på bokstavene i alfabetet trengte det første 

spørsmålet større tankekraft, og rekkefølgen vil som nevnt ikke gi en effektiv måte å 

gjennomføre operasjoner som addisjon og subtraksjon." 

  

Enkelte barn utvikler en “alfabetisk” forståelse av tall, noe som gjør at de får en mye tyngre 

oppgave når de skal gjøre kalkulasjoner i matematikken (Brissiaud, 2013).Videre, forklarer 

Brissiaud (2013) at ordentlig mengdeforståelse av tall er viktig for å kunne dekomponere tall. 

For å kunne forstå tallet 8 må en kunne dekomponere det til 7+1, 4+4, 5+3, 10-2, osv. Alt 
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etter hva som er hensiktsmessig i den gitte konteksten. Å kunne dekomponere andre tall til 

disse nøkkelreferansene som 5, 10, 15 og 20 spiller en viktig rolle for å effektivt kunne 

gjennomføre regneoperasjoner. Tilbake til Sjaastads (2017) eksempel 8 + 18 vil god 

tallforståelse tillate å låne 2 fra 8 for å gjøre om 18 til et referansepunkt (20), før en legger til 

6 som rest. 
  

3.3. Samarbeid  

Som tidligere forskning på området har indikert, vektlegges lærers rolle som en nøkkelfaktor 

for en vellykket integrasjon av digitale læremidler i klasseromsundervisning. I det følgende 

rettes det fokus mot lærersamarbeid og herunder teorier om praksisfellesskap, kollegialitet og 

teamarbeid. En god teoretisk forståelse av begrepet er viktig for å kunne tolke resultatene sett 

i lys av forskningsspørsmålene. 
  

3.3.1. Lærersamarbeid i skolen 

Kunnskapsdepartementet (2006) skriver i LK06 at “skolen og lærebedriften skal være 

lærende organisasjoner og legge til rette for at lærerne kan lære av hverandre gjennom 

samarbeid om planlegging, gjennomføring og vurdering“ (s.5). Dette utdypes videre i St. 

Meld. 28 (2015-2016), hvor det fremheves at læreres kompetanse utvikles blant annet 

gjennom kollegialt samarbeid på egen skole. For at skolen skal kunne oppfylle målene i 

tilknytning til sin virksomhet må de ansattes felles kompetanse mobiliseres gjennom faglig 

samarbeid. Dyktige lærere utvikler skolen som en lærende organisasjon. Norges offentlige 

utredninger, nr. 8, om fremtidens skole, poengterer kollegialt samarbeid som sterkt tilknyttet 

elevers læring og som betydningsfullt for å sikre en kunnskapsbasert undervisning tilpasset 

elevenes erfaring- og kunnskapsnivå. Kollegialt samarbeid tillegges et stort ansvar i 

utviklingen av kompetente og kunnskapsrike lærere, som igjen kreves for at skolen skal 

kunne oppfylle sitt mandat. 
  

3.3.2 Praksisfellesskap 

Wengers (1998) teori om praksisfellesskap ble utviklet som et analyseverktøy for å forstå 

læring i ulike arbeidspraksiser. Praksisfellesskapet blir definert gjennom sosial deltakelse, 

hvor en interaktiv prosess mellom deltakerne står i sentrum. Gjennom kommunikasjon og 

meningsforhandling deles kompetanse og kunnskap mellom de aktive aktørene. Praksis 

fungerer som utgangspunkt for å opprettholde et fellesskap. Tre dimensjoner ligger til grunn 
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for en slik forening av praksis og fellesskap; en felles virksomhet, et delt repertoar og et 

gjensidig engasjement (Wenger, 2004, s. 90).  

Deltakerne må forhandle frem en felles virksomhet, som defineres i tråd med utøvelsen av 

praksis. Virksomheten trenger ikke å støttes fullt ut av alle, men må bli til gjennom en 

kollektiv forhandlingsprosess, slik at fellesskapet bestemmer sin virksomhet (Wenger, 2004). 

Det er også viktig at deltakerne utvikler et delt repertoar, som omfatter en diskurs der 

medlemmene skaper sin identitet gjennom felles referansepunkter. Disse kan legge grunnlaget 

for et gjensidig engasjement blant deltakerne i praksisfellesskapet. Wenger (2004) hevder at 

grunntanken bak fellesskapet er et et gjensidig engasjement, da det krever arbeid fra alle 

involverte for å vedlikeholde praksisfellesskapet. Kompetanse er nødvendig, men kan gjerne 

fungere som komplementære bidrag. Det en ikke vet, vet en annen og en utfyller hverandre.  

Ifølge Wenger (Wenger, 2004; Rundberg, 2009) er læring å være i kontinuerlig endring. Det 

vi kan, formes av vår arbeidskultur, og det sosiale fellesskapet er betydningsfullt. På 

arbeidsplassen diskuteres det og deles av meninger, kompetanse og erfaringer. Det er derfor 

viktig at skolen som organisasjon legger til rette for slike fellesskap, som åpner for 

kunnskapsdeling. Praksisfellesskapene ved skolen bør være selvgående og inneha god 

autonomi, samtidig som nødvendig støtte og veiledning bør være til stede. 

Ved å overføre ideen om praksisfellesskap til vårt fokusområde, som i forskningsspørsmålene 

(2&3) omhandler lærersamarbeid, vil det vise seg behovet lærere har for å utvikle sin 

profesjonelle kunnskap gjennom samarbeid med sine kolleger. Lærersamarbeid er vesentlig 

for kunnskapsdeling og kunnskapskonstruksjon i undervisning (Rismark & Sølvberg, 2011). 

Lærere fungerer som ressurser og støttespillere for hverandre ved å utveksle informasjon, dele 

metoder og meninger, og på den måten utvikle og forbedre praksis (Wenger, 2004). Det er i 

skolens praksisfelleskap en kan utnytte kompetansen personalet kombinert innehar.           

 

3.3.3. Kollegialitet og teamarbeid                                  

Flere forskere har forsøkt å undersøke forutsetninger for et godt samarbeid og skille mellom 

ulike arbeidsformer som inngår i samarbeid i skolen (Little, 1990; Hargreaves, 1996). 

Bovbjerg (2006) anvender seg av begrepene kollegialitet og teamarbeid i sin fremstilling. Det 

skilles mellom det arbeidet som drives etter lærernes eget initiativ og samarbeidet de gjør i 

grupper.  
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Kollegialitetsbegrepet omfatter de sosiale relasjonene blant medarbeidere og utgjør 

fellesskapene som naturlig oppstår som et resultat av et samarbeidsbehov. Fellesskapene 

baseres på felles verdier og livsstil, og vennskapene som oppstår, skaper identitet og sikrer 

gjensidig forpliktelse og solidaritet på arbeidsplassen (Bovbjerg, 2006). Den enkeltes 

kompetanse og kunnskap står sentralt, da fellesskapene har sine vekstbetingelser i deltakerne. 

Det kollegiale arbeidet utgjør en sterk kultur, og det er ofte snakk om en oss- og dem- 

mentalitet, når det kommer til en selv og ledelsen (Bovbjerg, 2006). Mens kollegialitet 

presenteres som samarbeid av fri vilje, representerer teamarbeid det motsatte, ved at det er 

konstruert samarbeid. Samarbeidet er som regel i tilknytning til spesifikke oppgaver og 

handlinger som skal utføres. Deltakernes kompetanse og kunnskapsnivå vektlegges ikke i 

samme grad som i kollegialitetsrelasjoner, da det primære er å utføre pålagte målsetninger og 

arbeid, satt av andre. Teamdeltakernes egen påvirkningskraft og innflytelse på 

arbeidsoppgavene som utføres, er mindre synlig enn i kollegialt arbeid, som kan gi utfall i 

mindre nyanserte resultater (Bovbjerg & Sørensen, 2007).  
  

Bovbjerg og Sørensen (2007) hevder at ved å legge til rette for kollegialt samarbeid kan en 

dra nytte av indre motiverte ansatte som ser sitt arbeid som personlig givende, og ikke kun 

som resulterende for neste lønnsslipp. De fremhever at teamarbeid kan oppfattes som en 

innskrenkelse av lærers innflytelse på undervisningens innhold og pedagogiske metodikk, da 

organiseringen oftes styres fra høyere hold og en er forpliktet til å forholde seg til teamets 

avgjørelser.  
  

Hargreaves (1996) skiller mellom begrepene balkanisering, påtvunget kollegialitet, 

fragmentert individualisme, kollegialt samarbeid og bevegelig mosaikk, i sin beskrivelse av 

ulike arbeidsformer som inngår i samarbeid i skolen. Påtvunget kollegialitet og kollegialt 

samarbeid kan kobles til Bovbjergs begreper om teamarbeid og kollegialitet. Påtvunget 

samarbeid er ikke drevet ut i fra egne initiativ og er dermed av den forutbestemte arten. Faren 

ved dette hos Hargreaves, som Bovbjerg (2006) også fremhever, er en kvelning av lærernes 

opplevde påvirkningskraft og autonomifølelse. Kollegialt samarbeid er basert på frivillighet 

og oppstår etter et ønske fra lærerne om å arbeide sammen. En slik skolekultur utvikler 

fellesskap preget av god støtte og tillit i kollegiet, som sammen utgjør gode vekstforhold for 

kompetanseutvikling.  
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En kommer ikke utenom påtvunget teamarbeid på en skole. Hvordan skal en legge til rette for 

at de positive aspektene ved kollegiale fellesskap overføres til teamarbeid? En tanke vil være 

at teamene får stor påvirkningskraft, slik at de kan påvirke angrepspunkt for handling og 

teamenes mandater. På den måten kan det skapes en felles forståelse av oppgaven og dens 

mål, samtidig som deltakerne opplever en gjensidig forpliktelse i samarbeidet. Arbeidet med 

å komme frem til en felles forståelse bør være en åpen prosess, hvor alle deltakere blir gitt 

påvirkningskraft og rom til å ytre sine meninger. Dette vil kunne hindre en begrensning av 

deltakernes opplevde autonomi. Dette vil kunne legge et godt fundament for et vellykket 

teamarbeid mellom kolleger.  
  

3.4. Autonomi 
I dette underkapittelet vil vi videre ta for oss lærerautonomi og selvstyring av egen 

undervisning. Teorier omhandlende selvbestemmelsesteori og autonomi i kollegiale 

relasjoner vil her presenteres. I nær tilknytning til samarbeidsbegrepet, vil også autonomi 

være sentralt når vi senere i oppgaven vil tolke og diskutere vårt datamateriale. 
  

3.4.1. Frihet og ansvar 

Autonomi er en følelse av frihet til å gjøre valg rundt hvordan arbeidet skal utføres, og de 

resulterende følelsene av personlig ansvar for disse valgene (Spreitzer, 1992). Vårt fokus på 

læreres autonomi i møte med et digitalt læreverk, manifesteres gjennom mulighet til å styre 

egen undervisning, koordineringen og planlegging av denne og handlingsrom i tilknytning til 

prosjektets lærerhåndbok. Det tas utgangspunkt i Dams (1990) definisjon av lærerautonomi, 

karakterisert som “villigheten til å ta grep om egen undervisning for å imøtekomme formål og 

behov. Dette innebærer en kapasitet og vilje til å handle selvstendig og i samarbeid med 

andre, som en sosial ansvarlig person” (s.17). Det fremgår av definisjonen at valget om å 

samarbeide, henger sammen med læreres autonomi, en sammenheng som også kommer til 

uttrykk i den foregående teorifremstillingen av samarbeidsbegrepet. Her ser vi hos 

Hargreaves og Bovbjerg hvordan valg av samarbeidsformer ved skolen kan være 

utslagsgivende for lærernes opplevelse av egen påvirkningskraft og eget handlingsrom.  
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3.4.2. Selvbestemmelsesteorien 

Som et resultat av de sosiale forhold mennesker utvikles og fungerer i, kan mennesker være 

proaktive og engasjerte, eller passive og fremmedgjorte (Ryan & Deci, 2000, s. 68). Med 

selvbestemmelsesteorien til Ryan og Deci (2000) menes det at grunnleggende psykiske og 

iboende behov er fundamentale for at handling skal kunne styres etter indre motivasjon. Indre 

motivert atferd springer ut fra et ønske om å utfordre, utforske og lære, til motsetning fra ytre 

motivert atferd, som ofte er drevet av tvang eller håp om belønning. Det skilles mellom tre 

grunnleggende behov som må tilfredsstilles for at en aktivitet skal være indre drevet; 

kompetanse, tilhørighet og autonomi. 
  

Mennesker ønsker å føle seg nyttige i sosiale interaksjoner og ønsker å uttrykke sin 

kompetanse. Kompetanse anses ikke som en oppnådd ferdighet eller evne en kan tillegne seg, 

men som en følelse av tillit til egne handlinger (Deci og Ryan, 2002). For at oppfattet 

kompetanse skal kunne påvirke den indre motivasjonen, må en ha en opplevelse av at en selv 

kan ha innvirkning på resultatet (Deci og Ryan, 1985). Behovet for tilhørighet omfatter 

følelsen av å være integrert og akseptert av andre, og er vesentlig for å føle seg trygg på seg 

selv, sin rolle og sitt bidrag i sosiale miljøer. Sosiale kontekster kan føles enten hemmende 

eller støttende for aktiv deltakelse (Deci og Ryan, 2002). Autonomi involverer menneskets 

muligheter til å ta egne valg og å regulere seg mot selvvalgte mål. Det angår årsaken bak en 

handling, som springer ut ifra egne ønsker og behov (Deci og Ryan, 2002). En kan ofte se en 

likhet mellom autonomi og selvstendighet, men en kan likevel stole på andres veiledning og 

meninger, og fremdeles oppleve autonomi, så lenge handlingen i seg selv oppleves som 

autonom og basert på egne valg. Vilkårene for den sosiale konteksten er viktig, da mennesker 

tenderer til å samarbeide best med mennesker som viser vilje til å samarbeide med dem. 

Sosiale kontekster som er overstrukturerte, kontrollerende eller mangler engasjement fra 

signifikante andre, kan svekke selvbestemmelsen til individet (Deci & Ryan, 2002).  
  

Autonomi, som et grunnleggende iboende behov hos oss mennesker, vil med andre ord være 

avgjørende for å ha engasjerte lærere i skolen (Deci & Ryan, 2002). Vi kan tenke oss at 

lærere uten selvstendighet, påvirkningskraft og støtte fra andre, vil være mindre motiverte til 

å lage gode og varierte undervisningsopplegg. Selvbestemmelsesteorien viser også hvor 

viktig det er for lærerne å føle seg som en del av et fellesskap. En skole som støtter opp om 

og gir rom for utvikling av den enkelte lærers kompetanse, og som på samme tid oppmuntrer 
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og verdsetter kollegiale fellesskap, vil kunne høste av engasjerte lærere drevet etter en indre 

motivasjon om å lykkes i sin profesjon (se vår litteraturgjennomgang). 
  

3.4.3. Autonomi i kollegiale relasjoner 

Hargreaves (1996) og Bovbjerg (2006) finner begge at skoler preget av pålagt samarbeid om 

felles praksis, vil kunne true læreres autonomi. Judith Little (1990) har sett på autonomi i 

læreres profesjonelle relasjoner. Hun stiller spørsmålet om hvor utslagsgivende lærers 

kollegiale forhold er for egen suksess og engasjement. Det skilles mellom fire former (figur 

3.3) for kollegialitet på grunnlag av deres potensiale til å endre betingelsene for autonomi i 

lærernes undervisning. Skalaen illustrerer tettheten i samarbeidet og viser hvordan 

autonomien utvikles fra selvstendighet mot en gjensidig avhengighet, i takt med at tettheten i 

samarbeidet øker.  
 

        

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.3. Autonomibetingelser for ulike typer lærersamarbeid (Gjengitt etter Little,1990, s.512 ) 

Den første formen for samarbeid innebærer raske utvekslinger av historier og potensialet for å 

plukke opp ideer til bruk i egen undervisning. Denne samarbeidsformen krever minst av 

deltakerne, da den opptrer sporadisk og er preget av en uformell setting. Ved å føle seg fri fra 

granskning og kritiske bemerkninger fra kolleger, har en større frihet til å utøve egen praksis i 

klasserommet og samtidig akseptere andres frihet. Individuelt rom for prøving og feiling 

fungerer som en god vei mot kompetanse (Little, 1990). 

Å spørre om råd, hjelp eller assistanse utgjør den neste samarbeidsformen (Little, 1990). Den 

krever mer involvering ved at en gir og spør om råd ved behov. En slik innramming av 
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samarbeid behøver ikke utelukkende være positiv, da det nødvendigvis ikke er automatikk i at 

å spørre om hjelp resulterer i svar. Erfarne lærere ønsker nødvendigvis ikke å dele av sin 

opparbeidede kompetanse. Et annet aspekt som kan påvirke graden av samarbeid ved en slik 

form, er at lærere ikke ønsker å opptre mindre kunnskapsrike enn sine kolleger og holder 

dermed heller spørsmålene for seg selv. (Little, 1990). Den tredje samarbeidsformen 

fremhever deling av metoder og materialer, og en åpen utveksling av ideer og meninger. 

Gjennom deling blir læreres undervisning mindre privat, samtidig som metoder og ideer 

utvikles og utvides. Dette krever mer av lærerne, da det legger til rette for en delingskultur 

hvor alle bidrar. Dette fører igjen med seg en forsterkning av den sosiale relasjonen mellom 

lærerne (Little, 1990). 
  

Den siste samarbeidsformen utgjør den mest krevende formen for samarbeid  (Little, 1990). 

En slik strukturering av samarbeidet kommer til uttrykk ved at lærerne planlegger og tar 

ansvar for undervisningen i fellesskap. Lærere er motiverte til å delta i denne prosessen, da de 

er avhengige av andres bidrag for å kunne lykkes i sitt eget arbeid. Autonomien skifter fra 

individuell til kollektiv (Little, 1990). Vi ser hvordan betingelsene for autonomi skifter i takt 

med grad av tetthet i samarbeidet. Dermed viser Littles teori oss hvordan samarbeid i skolen 

henger sammen med og påvirker læreres autonomi.  
  

Vi har i dette kapittelet presentert vårt teoretiske rammeverk som vi mener vil kunne hjelpe 

oss i å besvare denne oppgavens problemstilling. Teorien vil igjen anvendes i kapittel 7 når vi 

skal drøfte empiriske funn i lys av våre forskningsspørsmål. I de to neste kapitlene, vil vi 

beskrive vår metodiske fremgangsmåte og deretter gjennomgå våre to caser. 
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 4. Metode 

I dette kapittelet redegjøres det for valg av forskningsdesign og metodisk fremgangsmåte. I 

vår studie er det tatt utgangspunkt i en innebygd multippel casestudie med bruk av en 

kombinasjon av kvalitative og kvantitative metodeteknikker for innhenting av data. 

Datainnsamlingen består av observasjon, ulike typer intervjuer og spørreundersøkelse. 

Avslutningsvis vil vi kvalitetsvurdere studien ved å kikke nærmere på validitet, reliabilitet og 

forskningsetiske betraktninger.  
  

4.1. En casestudie 

En casestudie kan forstås som en metodologisk designform innenfor kvalitativ forskning. 

Metoden undersøker et studieobjekt innenfor en naturlig kontekst og innsamling av data fra 

flere ulike kilder står sentralt (Creswell, Hanson, Clark & Morales, 2007). En casestudie er 

den foretrukne metoden i situasjoner når forskningsspørsmålene er hva- og hvordan-

spørsmål, når forsker har lite, eller ingen kontroll over atferd og hendelser, og når fokuset for 

studien er et samtidsfenomen, fremfor et historisk (Yin, 2014). En casestudie krever utstrakt 

datainnsamling om en konkret entitet i en, eller flere tilfeller, innenfor en kontekst som ikke 

adskiller studien fra virkeligheten. Slik sett, skiller den seg fra andre metoder (Yin, 2015).  
      

Med dette tatt i betraktning, vil en casestudie være en egnet metode å benytte for denne 

studien. Dette fordi studien søker å være en empirisk undersøkelse om implementering av et 

læreverk, hvor læreren står frem som den sentrale entitet innenfor klasserommets 

kontekstuelle rammeverk. Et viktig aspekt ved casestudien er at den i utgangspunktet er 

beskrivende i art, fordi den søker å si noe om hvordan læreren underviser i løpet av 

piloteringsperioden. Studien vil derimot også være preget av tolkninger og vurderinger, fordi 

den baseres på beskrivelser og forklaringer lærerne gir, i tilknytning til hvordan lærerne 

faktisk underviser. Datainnsamlingen er videre sentrert omkring klasserommet, som er en 

konkret og virkelighetsbasert kontekst, og data innhentes fra flere ulike kilder med opphav i 

klasserommet hvor læreverket implementeres.  
     

4.2. En innebygd multippel casestudie                 

Fordi studien sikter mot å gå i dybden på to skoleklasser, som etterfølgelig defineres som to 

case, er videre en multippel casestudie passende. Yin (2014) argumenterer for at det ikke 
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finnes distinkte metodologiske ulikheter mellom en klassisk casestudie og en multippel 

casestudie, men at det snarere er et valg vedrørende forskningsdesign innenfor det samme 

metodologiske rammeverket (Yin, 2014). Multiple casestudier er gjerne mer robuste enn 

klassiske casestudier som kun utforsker ett spesifikt case. Jamført Bordens og Abbott (2011), 

sammenlikner også Yin (2014) den multiple casestudien med et forskningseksperiment, hvor 

det gjøres forsøk på å gjenta funn med sterkt fokus på stabilitet i variabler, innenfor 

eksperimentets kontekstuelle rammeverk. I en multippel casestudie vil det være tilsvarende 

viktig å være nøyaktig i utvelging og avgrensing av case, enten for å forutse tilsvarende, eller 

sprikende resultater i sammenlikning av casene. På grunnlag av tidligere observasjoner i 

forbindelse med NIFUs følgeevaluering, består vår casestudie av to utvalgte klasserom, hvor 

det er observert ulik undervisningspraksis i tilknytning til bruk av læreverket. Casene består 

av intervju med klasseforstander, samt klasseromsobservasjon ved de respektive lærestedene. 

I casene vil den konkrete entitet for utforskning være læreren.  
 

 
Figur 4.1. Modell av metodisk design 

  

Som det fremgår av modellen (4.1), bygger studien både på lærerintervjuer i den enkelte 

klasse og observasjoner gjennomført på tre forskjellige tidspunkt (T) i hver av klassene (T11-3 

/ T21-3 ). På denne måten kombineres to kvalitative metoder i en multippel casestudie. 

Modellen kan videre forklares som en innebygd multippel casestudie hvor 

metodetilnærmingen er helhetlig innrettet mot lærerne i de to casene. I tillegg til observasjon 

og lærerintervjuer, inngår intervju med læreverksprodusent, skolevise gruppeintervjuer i 

tilknytning til skolene i casene, og spørreundersøkelse, som bakgrunnsinformasjon i 
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modellen. Samlet utgjør dette en innebygd metodisk fremgangsmåte. 

Bakgrunnsinformasjonen fungerer som et rammeverk rundt casestudien og vil kunne benyttes 

som støtte for funn i casene, eller som nyanserende bidrag til funn. Bakgrunnsinformasjonen 

består av både kvantitative og kvalitative metoder for datainnsamling. 
 

4.3. En kombinasjonsstudie 

”Mixed methods research is an eclectic, pragmatic approach to employing combinations of 

research tools in answering multifaceted questions by seeking multiple, multilayered 

answers.” (Tashakkori, Teddlie & Johnson, 2015, s.618)  

  

For å besvare denne studiens overnevnte problemstilling og forskningsspørsmål innenfor 

rammeverket av NIFUS forskningsprosjekt, vil studien bære preg av flere ulike 

metodeteknikker og likne det som over er beskrevet som en innebygd multippel casestudie. 

En slik kombinasjon av metoder er fordelaktig for å kunne besvare brede og komplekse 

forskningsspørsmål med rike og sterke bevis, noe som vil være langt vanskeligere med én 

enkelt metode (Yin, 2014). Til gjengjeld innebærer bruk av flere forskningsmetoder en større 

utfordring, da det forutsetter et større stykke arbeid både ved innhenting og analysering av 

data. Bruk av ulike metoder gir en likevel mulighet til å samle inn svært nyansert data og i 

denne studien vil det benyttes både kvalitative metoder slik som observasjon og intervjuer og 

kvantitativ metode i form av en spørreundersøkelse med flervalgssvar. 
  

Der kvalitative metoder gjerne søker tykke beskrivelser og anser virkelighet som en sosial 

konstruksjon, vil kvantitative metoder ofte søke en objektiv sannhet gjennom tallfesting av 

variabler. Det er nettopp disse ulike utgangspunktene som vil være hovedstyrken ved bruk av 

en kombinasjonsstudie. Det tillater en å vurdere data fra ulike metoder opp mot hverandre, 

både ved dypdykk ned i mening, kontekst og prosess som del av den kvalitative metodens 

agenda, i tillegg til å finne tallfestede antakelser og funn gjennom måling ved bruk av 

kvantitativ metode (Maxwell & Reybold, 2015). 
  

4.4. Datainnsamling 

For å tilpasse forskningsspørsmålene på en best mulig måte, er observasjon, intervju og 

spørreundersøkelse valgt som metodeteknikker for datainnsamling. Som det fremgår av figur 

4.1, vil observasjon og intervjuer benyttes ved datainnhenting i casestudien. De utgjør samlet 
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vår primærdata. Supplerende informasjon fra øvrige intervjuer og spørreundersøkelse, er i 

hovedsak samlet inn av NIFU med hensikt om å oppfylle deres mandat i følgeevalueringen. 

De utgjør vår sekundærdata.  
  

4.4.1. Observasjon 

Observasjon gir mulighet til å få direkte tilgang på fenomener som oppstår i naturlige 

situasjoner (Johannessen & Christoffersen, 2010). I og med at vi søker å forstå nyanserte 

aspekter ved læreres møte med et digitalt læreverk, nærmere bestemt hvordan læreres 

pedagogiske perspektiv, grad av lærersamarbeid og autonomi påvirker faktisk utførelse av 

undervisning, har valget falt på klasseromsobservasjon. Denne metoden omfatter observasjon 

av en naturlig setting (felt), hvor det systematisk innhentes data om sosiale prosesser og 

meningsutvekslinger av observatør i feltet (Brewer, 2000). I denne studien vil hovedsakelig 

lærer og undervisning være den konkrete entitet for observasjon, med interaksjon mellom 

lærer og elev i klasserommet som en naturlig del av dette. Det er gjennomført en ikke-

deltakende og åpen observasjon. Slik observasjon innebærer at forskeren blir en passiv og 

distansert aktør i klasserommet som observeres (Postholm, 2005).  
  

I perioden november 2016 til mars 2017 ble det utført observasjoner i to klasserom ved to 

ulike skoler. Observasjonen ble fordelt over tre matematikktimer i hvert klasserom. I forkant 

av observasjonene ble det utformet en veiledningsmal som skulle rette oppmerksomhet mot 

valgte fokusområder, da metoden krever en nøyaktig rapportering av hendelsesforløp og 

prosesser i klasserommet (Borden & Abbott, 2011). Observasjonene er i denne studien 

tiltenkt å benyttes som selvstendig datakilde, men også forsyne lærerintevjuer i casestudien 

med viktige temaer og spørsmål som har gjort seg gjeldende under observasjon.  
  

4.4.2. Intervju 

Det kvalitative forskningsintervjuet er et verktøy for å kunne forstå intervjuobjektets 

virkelighetsoppfatning. Målet med denne metoden er å oppnå innsikt i individets spesifikke 

perspektiver, opplevelser og erfaringer (Kvale & Brinkmann, 2009). For å kunne oppnå en 

slik innsikt, vil det være viktig å skape en naturlig og åpen kommunikasjon (Silverman, 

2006). De avholdte intervjuene kan karakteriseres som semi-strukturerte. Ifølge Kvale og 

Brinkmann (2009) utføres slike intervjuer for det meste som en vanlig samtale, men noen 

fastsatte temaer skal prege ordvekslingen. Mangel på struktur og overstyring tillater 
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intervjuobjektet å bruke eget språk og begreper for å beskrive eget virkelighetssyn, noe som 

lar samtalen styres etter de temaer som intervjuobjektet finner viktigst (Denzin, 1970). 
  

Denne metodedataen er hentet fra ulike intervjuformer, herunder fokusgruppeintervju og 

respondentintervju med involverte lærere og læreverksprodusent. Der fokusgruppeintervjuer 

ble utført tidlig i piloteringsprosjektet, ble resterende intervjuer utført i perioden november 

2016 til mars 2017. Intervjuene ble gjennomført i tråd med intervjuguider tilpasset de ulike 

formatene, enten intervjuene ble avholdt ansikt-til-ansikt eller over internett.  
      

4.4.3. Spørreundersøkelse 

En spørreundersøkelse er en undersøkelse med enten åpne spørsmål, hvor respondentene 

formulerer egne svar, eller lukkede spørsmål med forhåndsdefinerte svaralternativer 

(Johannessen & Christoffersen, 2010). NIFU har utviklet og bearbeidet en nettbasert 

spørreundersøkelse til alle involverte lærere i Skedsmo kommune. Disse er blitt distribuert på 

to ulike tidspunkt, for å kunne si noe om utviklingen over følgeevalueringens tidsspenn. 

Første runde ble utsendt ved følgeevalueringens startfase, mens andre distribuering ble 

igangsatt januar 2017. Målet med spørreundersøkelsen har vært å kartlegge læreres erfaring 

med læreverket og deres holdninger til videre bruk i matematikkundervisning. Med en 

svarprosent på 84,4 prosent, vil dette la seg gjøre. Spørsmålene i undersøkelsen er formulert 

slik at de skal kunne fange opp holdningsendringer til læreverket og åpner for svar i form av 

både fritekst og forhåndsdefinerte svaralternativer.  
  

I vår studie er det valgt å benytte data fra spørreundersøkelse i tillegg til den kvalitative 

dataen, da det åpner for et større sett med vurderinger fra mange informanter. Slik sett, kan vi 

sammenlikne og nyansere innhentet kvalitativ data.   
  

4.5. Dataanalyse 

Ved analyse vil det benyttes en helhetlig fremgangsmåte hvor det søkes etter tematiske og 

innholdsmessige fellesnevnere og ulikheter i datamaterialet.  
  

4.5.1. Tematisk analyse 

Tematisk analyse er en kvalitativ analysemetode som søker etter systematiske mønstre av 

meningsbærende enheter (Boje, 2001). Dette kan utføres ved utvelging av tematiske 
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overordnede kategorier som rettleder gjennomgang av feltnotater og referater ved 

observasjon. Det kan videre benyttes ved analyse av referater, notater og transkribert tekst.  

Innenfor tematisk analyse, skiller Braun og Clarke (2006) mellom deduktiv og induktiv 

analyse. I en deduktiv tilnærming finnes eksisterende kategorier og temaer før man starter 

analysen. Den induktive strategien består derimot av en kodeprosess av materialet som ikke 

søker å passe inn i et forhåndsdefinert rammeverk og som utvikles underveis i 

datainnsamlingen.  
  

I vårt analysearbeid med observasjon- og intervjudata, vil både en induktiv og deduktiv 

tilnærming kombineres. Dette gjøres ved å ta utgangspunkt i forutbestemte tematiske 

kategorier, men likevel åpne for utvikling av kategorier underveis ettersom spørsmål og 

temaer gjør seg gjeldende. For å minimere materialet, vil det sorteres etter kategorier som kan 

gi grobunn for å kunne besvare forskningsspørsmålene og den overordnede problemstillingen. 

Data vil dermed organiseres tematisk omkring disse kategoriene. Analysearbeidet med NIFUs 

spørreundersøkelse innebærer en deduktiv tilnærming hvor allerede etablerte kategorier fra 

observasjon- og intervjudata benyttes. På denne måten kan vi sammenlikne datamaterialet og 

belyse problemstillingen fra ulike vinkler.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2. Oversikt over problemstilling, forskningsspørsmål og tematiske kategorier 
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Våre tematiske kategorier vil overordnet være knyttet til samarbeid, autonomi og pedagogisk 

perspektiv som vil kunne avdekkes gjennom klassekultur, handlinger og begreper som 

benyttes i tråd med det digitale læreverket (se figur 4.2.). Kategorien pedagogisk perspektiv 

innebærer læreres undervisningstilnærming og læringssyn i henhold til sentrering rundt lærer, 

eller elev. Det omfatter videre lærers evne til å tilpasse undervisning etter bruk av et digitalt 

læremiddel og hvorvidt læreverkets intensjon er forstått og etterfølges av lærerne. Neste 

kategori, samarbeid, omfatter kollegial samhandling, koordinering, planlegging og 

gjennomføring av undervisningsopplegg. I tillegg vil det legges vekt på forholdet mellom 

samarbeid og autonomi. Den tredje kategorien omhandler dermed autonomi, noe som vil si 

læreres handlingsrom i tilknytning til prosjektets lærerhåndbok, styring, planlegging og 

koordinering av undervisningen.  
  

4.6. Kvalitetsvurderinger – validitet og reliabilitet    

I sammenheng med valg av forskningsdesign og gjennomføringen av en casestudie, er det 

viktig å vurdere kvaliteten. Her må blant annet validiteten og reliabiliteten til oppgaven 

vurderes (Yin, 1994).  
     

4.6.1. Reliabilitet 

Reliabilitet er et begrep som refererer til i hvilken grad resultater er selvstendige, hvorvidt de 

er et produkt av tilfeldigheter, eller hvorvidt informasjonen som presenteres, er etterprøvbar 

(Silverman, 2006). I en casestudie må leser overbevises om at innsamlet data er objektiv og 

konsekvent, og et uttrykk for informanters virkelighetsbilde, i motsetning til forskers fantasi 

(Yin, 2015). Ved å skape transparens i metodegjennomføring og datainnsamling, vil en kunne 

forsterke studiens reliabilitet. Klare og tydelige retningslinjer for objektiv og systematisk 

tematisk analyse kan skape slik transparens. Videre, er et viktig poeng for å bygge opp om 

studiens reliabilitet og evne til å kunne gjentas og få like resultater, selve kategoriene 

(Silverman, 2006). De må defineres presist, selvstendig og forklarende i henhold til 

forskningsspørsmålene og hva som er ønskelig å besvare. Tydelige retningslinjer for utføring 

av observasjon og intervju er også viktig for å skape metodisk åpenhet og pålitelighet.  
  

Våre kategorier har ikke vært forhåndsbestemte, men ble definert under en tidlig fase av 

datainnsamling. Gjennom teoribruk og litteraturgjennomgang aktualiseres og tydeliggjøres 

tematikken i kategoriene. Dette skal kunne hindre en ufordelaktig fortolkningsprosess og 
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forutinntatthet der respondentenes virkelighetssyn ikke gjengis korrekt. Dette skal da bidra til 

tydelige retningslinjer for innhenting av data. Det samme gjør utvikling av en klar og tydelig 

guide for observasjon og intervju (Se vedlegg 4, 5 & 6). Slike guider er blitt laget på grunnlag 

av problemstilling og forskningsspørsmål, for å kunne finne svar på de rette spørsmålene og 

se etter de samme fenomenene på tvers av datakilder. De sikrer også at verdifull informasjon 

ikke går tapt ved at faste holdepunkter styrer datainnsamlingen. Det utgjør også et reelt 

grunnlag for gjentakelse av funn, eller sammenlikning, på tvers av de to casene, ved at 

premissene for datainnsamling er de samme.  
  

Som supplerende datamateriale, benytter vi i studien en spørreundersøkelse laget av NIFU.  

Denne spørreundersøkelsen er i utgangspunktet utformet med et annet formål enn hva denne 

studien har og det er dermed viktig å velge med omhu hvilke spørsmål som kan benyttes. 

Datagrunnlaget er stort og favner om mange av de tematiske kategoriene vi studerer. Vi 

fokuserer dermed på å dreie datainnhenting rundt disse kategoriene. Dette sikrer studiens 

reliabilitet.  
  

4.6.2. Validitet    

Validitet i forskning dreier seg om hvorvidt en metode er egnet til å undersøke det den søker å 

undersøke (Kvale & Brinkmann, 2009). Altså vil studiens gyldighet avhenge av at 

informasjonen som benyttes er relevant for problemstillingen. Det skilles videre mellom indre 

og ytre validitet. Indre validitet forteller noe om studiens evne til å teste det studien er 

designet for å teste. Ytre validitet omhandler studiens evne til å generaliseres forbi studiens 

kontekstuelle rammeverk (Bordens & Abbott, 2011).  
  

“Det er ikke sikkert at det vi sier vi gjør, er det vi faktisk gjør.” (Johannessen & 

Christoffersen, 2010, s. 119). Valg av innebygd multippel casestudie som forskningsdesign 

med både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder, er i seg selv med på å styrke en indre 

validitet. Bryman (2012) fremhever viktigheten av å vende seg mot bruk av flere variabler og 

informasjonskilder, for å få en fullverdig beskrivelse. Det virkelighetssynet lærerne involvert 

i denne studien beskriver i intervju, vil kunne skille seg fra observert 

undervisningspraksis.  Dette kan utfordre studiens validitet om en benytter få 

metodeteknikker for innhenting av data. Av den grunn er flere datakilder utvalgt. Flere kilder 

kan supplere, understøtte eller bidra til sammenlikning. I tillegg vil det kunne bidra til 

studiens relevans også utenfor dens kontekstuelle rammeverk. 
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Denne studien er i hovedsak kvalitativ, som gjerne forbindes med høy validitet. Dette 

medfører resultater preget av liten presisjon, da informasjonen som brukes ikke er relevant 

nok til å kunne gi presise svar. Den åpner snarere for tolkning og videre store variasjoner i 

målingene (Samset, 2011). Ved å bruke en supplerende kvantitativ metode, vil validiteten i 

studien forsterkes. En slik metode vil tilføye mer presise svar som kan underbygge, eller 

nyansere funn fra kvalitative datakilder. Dette sikrer både validitet og reliabilitet i studien.
  

I utført klasseromsobservasjon tilsvarer forskerrollen en passiv og ikke-deltakende aktør. En 

fare ved dette er reaktivitet (Bordens & Abbott, 2011). Reaktivitet oppstår som en utfordring 

til ytre validitet når forskerens tilstedeværelse påvirker ellers naturlig adferd og prosesser. 

Berg (2009) hevder det er viktig å skape gode relasjoner til lærer og elever under observasjon, 

for å ufarliggjøre en uvanlig situasjon og således opprettholde fokus mot undervisningen. For 

å hindre slik reaktivitet, har vi forsøkt å oppta så liten plass som mulig i klasserommet, 

kommunisert ved bruk av vennlig kroppsspråk og deltatt i interaksjon utenom 

undervisningen. 
  

Vi anser det som en generell styrke i at vi er to i datainnsamling, da dette bidrar til 

kvalitetssikring av observasjoner og i gjennomføring av intervjuer. Vi har kunnet dele 

opplevelser og meninger, og i samråd skrive intervju- og observasjonsguider i tråd med 

overordnet problemstilling, i tillegg til referater. I intervjusammenheng er det blitt fordelt 

ansvar, herunder referent og intervjuer, som både gjør det enkelt for intervjuobjektet å 

forholde seg til intervjusituasjonen, og bidrar til å lette arbeidet og nyansere innhentet data.  
   

4.7. Forskningsetiske betraktninger 

Dataen som er samlet inn, er innhentet i forbindelse med NIFUs mandat i prosjektet 

“Følgeforskning: Dragonbox – et heldigitalt læreverk for å fremme tallforståelse i 

begynneropplæringen” (Vedlegg 1). Vi er her blitt etterregistrert som forskningsdeltakere i 

NIFUs prosjekt. Dette prosjektet var allerede godkjent av Norsk senter for forskningsdata, 

NSD (Vedlegg 2 & 3). Som medlemmer av NIFUs prosjektgruppe og deltakere i felles 

masterprosjekt, er vi forpliktet til å etterfølge etiske retningslinjer for samtykke fra deltakende 

informanter, oppbevaring av data og anonymisering. Ved datainnsamling har vi også vist 

hensyn til forskningsetiske retningslinjer utviklet av de nasjonale forskningsetiske komiteene 

for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH, 2016).  
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Fordi det er menneskelige handlinger, tanker og sosial interaksjon som gjerne er objekt for 

forskning innen kvalitative studier, vil personvern og behandling av data være spesielt viktig. 

I personopplysningsloven fremmes det et krav om samtykke fra deltakere i en 

forskningsstudie. Informert samtykke innebærer at alle som deltar i studien, eller som er 

gjenstand for forskning, er blitt tilstrekkelig informert om forskningsprosjektets formål, 

metode, fremgangsplan, risiko og mulige konsekvenser som følge av deltakelse 

(NESH,2016). Det være seg skoleledelse, lærere og foresatte, gjennom NIFUs mandat og 

arbeid i piloteringsprosjektet. Dette har vært særlig viktig da NIFUs forskningsprosjekt og 

følgelig vår studie, omhandler barn i grunnskolen, som er en sårbar gruppe. Videre, har vi 

som del av vår studie, etterspurt tillatelse til å observere i forkant av hver observasjon, slik at 

lærere og elever har vært forberedt på vår tilstedeværelse i klasserommet. Ved gjennomføring 

av intervju er dette også planlagt i lag med lærere og læreverksprodusent, det er blitt spurt om 

tillatelse til å ta opptak, og vi har tilbudt respondenter om å lese gjennom referater og tillegge, 

eller presisere informasjon, om det har vært nødvendig. 
  

Videre, vil dokumenter som produseres og benyttes i studien anonymiseres på en slik måte at 

det ikke kan spores tilbake til informanter. Yin (2011) peker ut at det i kasusstudier er en 

spesielt viktig etisk utfordring at en må kunne forsikre leseren om at all data er rapportert og 

analysert. Forskeren kan med det ikke har utelate data som motstrider ønskede resultater. 

Særlig ved bruk av observasjon og intervju som del av studien, vil det kunne oppstå et 

gråområde hvor detaljer i feltnotater kan bli oversett, eller ignorert, fordi de ikke er del av den 

formelle datasamlingen (Yin, 2011). Det vil derfor på forhånd lages tydelige retningslinjer for 

innhenting av data, behandling av data og gjennomføring av analyse.  
  

I tråd med retningslinjene i NESH (2016) er behandling av data foregått konfidensielt og 

fortrolig for på best mulig måte verne om forskningsdeltakernes rett til privatliv. Innsyn i 

innsamlet data er derfor kun forbeholdt NIFUs prosjektgruppe og dataen er blitt oppbevart 

separat fra navnelister og kodingsnøkkel. Data vi selv har samlet inn som del av vår studie, er 

blitt anonymisert. Vi har i vår data derfor forholdt oss til skole, klasserom og lærer A og B. 

For å bidra til opprettholdelse av forskningsdeltakernes rett til privatliv, er opptak av 

observasjon bevisst valgt bort. Igjen, gjenspeiler dette valget at forskningsdeltakerne i studien 

omfatter en sårbar gruppe som behøver å vernes ekstra godt om.  
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 5. Casebeskrivelse 

I dette kapittelet vil vi presentere læreverket DragonBox Skole og dets tilnærming til 

matematikkforståelse. Videre, vil vi gjennomgå våre to caser (A & B). Casene er utvalgt på 

grunnlag av observasjoner i forbindelse med NIFUs følgeevaluering og de består av to 

utvalgte klasserom, hvor det er observert ulik undervisningspraksis i tilknytning til bruk av 

det implementerte læreverket. Casene består av intervjuer med klasseforstandere, samt 

klasseromsobservasjoner som ble utført ved de respektive lærestedene i perioden november 

2016 til mars 2017. Videre i dette kapittelet vil vi gi en fyldig beskrivelse av de to casene 

basert på innhentet datamateriale. Her inngår skolekontekst, klasserom og kontaktlæreres 

tidligere erfaringer og erfaringer med digitale læremidler.  
  

5.1. Et digitalt læreverk 

DragonBox Skole er et digitalt læreverk i matematikk, som er utviklet av WeWantToKnow.  

Med grunnlag i interaktivitet, spill og individuell tilpasning, ønskes det med læreverket å 

skape et personlig forhold mellom elever og matematikkfaget. Elevene får her ta del i et 

eventyrunivers hvor de møter på noomene. Dette er ti figurer som representerer tall og lever 

på en liten planet kalt Noomia. De har hver sin historie å fortelle om seg selv og om hvilken 

rolle de spiller i noomenes fellesskap. Dette skal kunne motivere og engasjere elever til å 

oppnå en matematikkforståelse som binder sammen ord og tall. DragonBox Skole tilfører 

matematikkundervisningen sentrale digitale plattformer, i tillegg til nye metoder for 

tilnærming til matematikkforståelse. Samlet skal dette kunne dekke kompetansemålene for 

første og andre trinn i grunnskolen (WeWantToKnow, 2017).   
  

Nasjonale kompetansemål for matematikkopplæring refererer til at elevene etter fullført 2. 

klasse skal besitte grunnleggende ferdigheter innen områdene tall, geometri, måling og 

statistikk. De skal herunder blant annet kunne telle til 100, dele opp og bygge mengder opp til 

10, sette sammen og dele opp tiergrupper frem til 100 og dele tosifrede tall i ener- og 

tierstørrelser (Utdanningsdirektoratet, 2013). De skal kunne bruke tallinjen til beregninger og 

presentasjon av ulike tallstørrelser. De skal kunne måle og sammenlikne størrelser. Videre 

skal elevene utvikle, bruke og samtale om ulike regnestrategier for addisjon og subtraksjon, 

og kunne vurdere og reflektere over svar. Gjennom bruk av flere ulike læremidler, både 

håndfaste og digitale, skal kompetansemålene oppfylles gjennom en blandet læringsmetode.  
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I dette læreverket er det primære læremiddelet nettbrettet. Som komplementerende 

læremidler, brukes en lære- og oppgavebok, flere fysiske konkretiserende verktøy for læring, 

oppgaveark og en nettbasert håndbok for lærere med retningslinjer for hvordan å bruke 

læreverket i undervisning (Figur 5.1.). 
  

   
Figur 5.1. En oversikt over læringsmaterialet i DragonBox-læreverket 

  

5.1.1.  Læringsverktøy 

Læremidlene i læreverket baseres på hverandre, der løsninger i ett læremiddel er avgjørende 

for aktiviteter i det neste. De enkelte bestanddelene skal ikke forstås separat, men må sees i 

sammenheng med hverandre. Kapitlene i lærebøkene er strukturert etter 

progresjonsrekkefølgen i applikasjonene og de supplerer hverandre med oppgaver, 

fortellinger og informasjon. De må dermed brukes i tilknytning til hverandre.  
  

Nettbrett og interaktiv tavle 

Ved skolestart høsten 2016 fikk førsteklassinger i Skedsmo kommune utdelt hvert sitt 

personlige nettbrett. I nettbrettene kan elevene utforske, leke og løse oppgaver gjennom to 

ulike applikasjoner, Numbers og DB School 1 (Figur 5.2 og 5.3). Applikasjonen DragonBox 

Numbers er en spillbasert introduksjon til lek med tall og tallforståelse. Her kan elevene 

utforske hva tall er, hvordan de virker og hva de kan gjøre. Fire aktiviteter (Sandkasse, 

Puslespill, Stige, Løp) inngår i applikasjonen og hver av disse er laget for å utfordre elevene 

til å bruke noomer og derav tall, i enkle matematiske operasjoner. DragonBox Numbers kan 

fordelaktig benyttes som motivasjon og gulrot i etterkant av obligatoriske aktiviteter.  
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Figur 5.2. Applikasjonen DragonBox Numbers ; noomer og spillmeny ; Digital sandkasse i applikasjonen DB 

School 1 

  

Videre, utgjør applikasjonen DB School 1 selve plattformen for pensumfestet aktivitet. I 

tilknytning til de temaene som inngår i læreplanen, er det laget ukesbaserte sandkasser og 

quizer. Sandkassene er små laboratorier der elevene kan eksperimentere og utforske etter 

egen lyst. Målet med disse sandkassene er at eleven skal oppnå forståelse av ulike 

matematiske begreper og at denne forståelsen skal være et resultat av elevens selvstendige 

interesse og utforskning (WeWanToKnow, 2017). Dette er et godt verktøy for læreren når 

formelle begreper skal introduseres, da en gjennom samtale om hva eleven gjør i sandkassen 

(Figur 5.2) kan få innsyn i hva elevene har lært og knytte deres handlinger til formelle 

begreper. De digitale quizene består av små spilloppgaver som tillater elevene å øve og 

anvende det de har lært. Applikasjonene er adaptive, og gir tilbakemeldinger og nye 

utfordringer underveis, basert på den enkelte elevs utføring av oppgaver. For å gå videre fra et 

tema til et annet, fordrer dette at eleven har utført x antall foregående oppgaver som indikerer 

at eleven forstår temaet. En tredjedel av DB School 1 er noomtavlen. Dette er en digital tavle i 

applikasjonene som tillater elever å skrive og tegne på nettbrettet. Dette utgjør et godt verktøy 

for læreren til å inkludere alle elever i undervisning og i plenumssamlinger.  
  

Applikasjonene brukes også av lærer på en interaktiv tavle i klasserommet. Denne benyttes 

når temaer skal gjennomgås og samtales om i fellesskap. En slik interaktiv tavle er en digital 

trykkskjerm, noe som åpner opp for variert programbruk og fysisk interaksjon. Med denne 

tavlen, kan læreren enkelt demonstrere, og eksemplifisere temaer og løse oppgaver. Elever 
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kan også delta i interaksjonen ved å fysisk skrive, tegne, velge, kategorisere og flytte på 

gjenstander. 

  

 Figur 5.3. Applikasjonen DB School 1 

  

Lærebøkene  

Læreverket består av to lærebøker, Oppdagelsesboka og Utfordringsboka (Figur 5.1. & 5.4). 

På samme måte som DragonBox Numbers introduserer elevene for noomenes univers og 

tallenes oppbygning, vil oppdagelsesboka ha samme oppdrag. Boka presenterer livet til 

noomene og deres opplevelser ved bruk av flere representasjoner, som kan oversettes til 

matematiske konsepter. Elevene blir også kjent med fnisene og deres handlinger. Fnisene er 

sorte småkryp som bor på en egen planet (Vokabu) i noomenes galakse (se bilde 5.4). De er 

handlende agenter i de sentrale tallgåtene og regnehistoriene i læreverket. Fnisene skal bidra 

til å forme elevenes matematiske vokabular og legge grunnlag for matematiske samtaler 

mellom lærer og elev. Utfordringsboka er bygget opp omkring oppgaveløsning. Også her 

spiller noomenes verden en sentral rolle i den matematiske konseptbyggingen.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.4. Lærebøkene i læreverket med noomer. (Se fnisehistorier med noom-modell på fremste side). 
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Kapitlene i boka er organisert i tråd med den tematisk ordnede applikasjonen, slik at utføring 

av oppgaver samkjøres med applikasjonsbruk. Som supplement til bøkene, er det laget 

oppgaveark, såkalte KopiOriginaler. Disse er ment for å stadig kunne oppdatere læreverket, 

og benyttes også gjerne i sammenheng med nettbrettene, for å tilføre de digitale quizene nye 

oppgaver. Samtidig bidrar kopioriginalene til en overføring av kunnskap fra digitalt arbeid til 

arbeid med ark og blyant. Det er også et godt verktøy for læreren når enkeltelever behøver 

ekstra oppfølging. 
  

Noomene 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.5. Noomene, fra venstre: Unu, Duo, Tri, Kvart, Penta, Hex, Sept, Okta, Nona & Deka; Tallinje med 

Noomer; Cuisenaire-staver (Mattehjelpen, 2017) 

  

Noomene er en representasjon for tallmengde og baseres på de samme bakenforliggende 

teorier som de konkretiserende Cuisenaire-stavene gjør (figur 5.5.). Disse stavene er fargede 

for å kunne betegne størrelse og forhold til andre staver. Stavene skal kunne gi læreren og 

elevene mulighet til å skape et felles og presist matematisk vokabular som verktøy til bruk i 

aktiviteter i matematikkundervisning (The Cuisenaire® Company, 2017). Noomene er 

sentrale figurer i den oppbygde eventyrverdenen som utgjør bakgrunn for hele læreverket, 

både i den digitale flaten og som fysiske konkreter. Hver av de ti noomene representerer hver 

sin tallmengde fra en til ti, og de er gjenkjennelig ved farge, centimetermål og karakteristiske 

ansiktstrekk. De går under hvert sitt navn som indikerer størrelse ut i fra matematiske 

prefikser (Unu-Deka). Figurene skal kunne appellere til elevenes interesser, lek og lærelyst. I 

tillegg skal de kunne benyttes til å gjøre det enklere for elevene å delta i matematisk samtale, 

fordi tall og talloppbygging personifiseres gjennom noomene og deres historier. Ved bruk av 

både fysiske, papirbaserte og digitale versjoner av noomene, kan elevene lage matematiske 

modeller, eller noom-modeller som viser subtraksjons- og addisjonsregnestykker og arbeid 

med ukjente mengder (se figur 5.7.). De kan også måles etter en tallinje.  
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5.1.2. Læreverkets tilnærming til matematikk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 5.6. Regning ved hjelp av “femmere” -  noomenes øyne indikerer hvilke tall som inngår i 

regneoperasjoner med hverandre og Penta (WeWantToKnow, 2017) 

 

Lærerhåndboka som er utarbeidet for lærerne i piloteringsprosjektet, forklarer hvordan 

læreverkets tilnærming til matematikk skal benyttes i undervisning (WeWantToKnow, 2017). 

En hovedtanke er at elevene skal bruke enere, femmere og tiere som referansepunkter når de 

lærer om mengder, tall og regning. Læreverket fremhever telling som gruppering av tall og 

søker vekk fra en alfabetisk tallforståelse. Dette skal bidra til at elevene forstår for eksempel 

tallmengden 5 som en representasjon for alle talte enheter opptil 5, det vil si en gruppering av 

tall, fremfor en numerisk opptelling fra 1-5, hvor eleven kan misforstå tallmengden 5 som 

navnet på en gjenstand. Videre, vil femmere og tiere som referansepunkter, kunne 

effektivisere elevenes regneoperasjoner og -strategier. For eksempel, vil det være raskere å 

regne ut 15+6 som 15+5+1, fremfor å telle opp fra 15 (15+1+1+1+1+1+1) (WeWantToKnow, 

2017). Det er ikke fordelaktig at elever teller enkelte enheter, slik som fingre og hender, eller 

klosser (se figur 5.7.), da dette kan motarbeide læreverkets intensjon om å se tall som 

grupperinger og mengder.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.7. Enkeltvise byggeklosser; Matematisk modell (Noom-modell) av Penta med Duo, Kvart & Tri 
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I våre to caser (A  & B) benyttes noomene til ulik grad i matematikkundervisningen. Noomene 

er en naturlig del av applikasjonsbruken og brukes gjennomgående. De fysiske noomene som 

konkretiserer mengdene benyttes derimot variert. I begge klasserom brukes det ulike 

konkretiserende verktøy for matematiske operasjoner. I klasse A har de tatt i bruk tallinjer i 

tillegg til enkeltvise byggeklosser (se figur 5.7.), mens klasse B benytter tellesnor, tallinje og 

ulike varianter av noomene. Her er tellesnoren og tallinjen organisert mengdemessig fem-og-

fem etter farger. 
  

5.1.3. Lærerhåndboka 

Det er utviklet en lærerhåndbok som læreren kan benytte som verktøy for planlegging og 

utføring av undervisning. Lærerhåndboka er nettbasert og iterativ. Den finnes på en egen 

nettside med informasjon om pedagogikk og læreverkets intensjon, samt en rekke koblinger 

til kapittelbaserte dokumenter i Google Docs. Disse dokumentene utvikles kontinuerlig med 

bakgrunn i tilbakemeldinger fra lærerne, hvor lærerne selv kan velge om deres 

tilbakemeldinger skal være anonymiserte eller ei. Videre, er lærerhåndboka en detaljert og 

stegvis veiledende manual for hvilke faglige temaer som skal gjennomgås til hvilken tid, 

hvilke læremidler som skal benyttes til de ulike temaene og når interaktiv tavle skal benyttes 

for plenumsundervisning. 
  

Detaljnivået beveger seg ned til den enkelte undervisningstime med retningslinjer for hver 

enkelt undervisningstime fra første matematikktime i august 2016 til siste time før 

sommerferie 2017. Her legges føringer for tema for gjennomgåelse og disponering av 

tidsbruk både individuelt og i plenum. I tillegg foreslås dialog mellom lærer og elev, med 

typiske ytringer og turtaking. Lærerhåndboka foreslår en gjennomgående struktur i 

undervisningen. Den starter gjerne med en oppsummering av siste gjennomgåtte fagstoff og 

deretter introduseres et nytt tema. Dette foregår i plenum. Siden skal elevene løse oppgaver 

(quizer) på nettbrett, etterfulgt av diskusjon og oppsummering. Dette gjøres i flere omganger, 

hvor fokuset ligger på samtale om aktiviteter og fremgangsmåter på de digitale flatene. 

Nettbrettbruk må utføres i kombinasjon med diskusjon og oppsummering i plenum 

(WeWantToKnow, 2017). Da dette er et piloteringsprosjekt som innebærer introduksjon av et 

nytt læreverk med både ny pedagogisk tilnærming og teknologi, kan et slikt detaljnivå i 

lærerhåndboka være nyttig for flere lærere. 
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I tillegg til å benytte lærerhåndboka, bruker lærerne i piloteringsprosjektet Microsoft-

programmet OneNote for å kommunisere og dele erfaringer med hverandre på tvers av klasser 

og skoler. Programmet er et samarbeidsområde for planlegging av undervisning og aktiviteter 

og det benyttes på flere nivåer. I tillegg til at alle lærerne i prosjektet benytter det, bruker også 

lærere ved de respektive skolene programmet seg imellom, for å planlegge undervisning og 

dele tips med hverandre. Det kan også være et samarbeidsrom for lærer, elev og foresatte 

hvor lærer kan gi digitale tilbakemeldinger og følge opp elevenes læringsprogresjon. Lærerne 

i prosjektet har også ved start og underveis i piloteringen deltatt på lærersamlinger hvor de 

har kunnet dele erfaringer og snakke med andre lærere og læreverksprodusent om hvordan å 

bruke DragonBox i undervisningen.  
  

5.2.  To skoler – to klasserom 

I denne studien er det tatt utgangspunkt i to caser, case 1 og case 2. Casene omfatter én 

kontaktlærer i ett klasserom på to ulike skoler (A  & B). Ved hver av de to skolene er det blitt 

gjennomført observasjon i tre matematikktimer hvor læreverket DragonBox Skole skal være 

benyttet. I tillegg er det gjennomført ett intervju med hver av klasseforstanderne. På basis av 

tidligere observasjoner, ble de to casene utvalgt grunnet ulik undervisningspraksis i 

tilknytning til bruk av læreverket. Skole A karakteriserer seg selv som en IKT-vennlig skole 

og har en skoleledelse som aktivt arbeider for innføring og bruk av digitale læremidler. Her er 

skolebygningen forholdsvis moderne. Den andre skolen (B) har ikke en tilsvarende IKT-

målsetning, men har i nyere tid gjort tiltak for å løfte IKT-undervisning. Skolebygningen er 

ikke moderne og ser ut til å være preget av tidens tann. Ellers er de to skolene relativt like i 

størrelse. Ved skole A er det fire skoleklasser på første trinn. Lærerstaben består av elleve 

lærere med variert erfaringsbakgrunn. Flere av disse har relativt kort fartstid ved skolen. Ved 

skole B er det tre skoleklasser.  
  

De fysiske omgivelsene i klasserommet ved de respektive skolene, skiller seg fra hverandre. 

Det finnes ulike forutsetninger for teknologibruk på de to skolene og dette kan først og fremst 

sees i sammenheng med bygningsmassenes byggeår. Klasserom A ser ut til å være designet 

for å orienteres om læring gjennom digitale flater. Her er det ryddig, oversiktlig, lyst og 

romslig. Interiøret er sparsommelig og funksjonelt, og veggene er lett pyntet med tall, flagg 

og elevprodusert materiale. Elevenes pulter er samlet i fire klynger bestående av fire eller fem 
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pulter, samtidig som de er organisert mot den digitale tavlen. Elevenes nettbrett lagres i en 

oppbevaringsboks og kontaktlærer har ansvar for å lade disse. 
  

Klasserom B bærer preg av at rommets fire vegger benyttes flittig som arbeidsflater. Veggene 

er inndelt etter fag og det er hengt opp alt fra bokstaver, tall og korte fortellinger, til 

elevprodusert materiale som er tilknyttet DragonBox-læreverket. I klasserommet finner en 

noomenes galakse laget i pappmasjé, noom-bamser og noom-figurer til bruk på whiteboard. 

Også her er elevenes pulter organisert klyngevis, rettet mot den digitale tavlen, men klyngene 

består her av flere pulter. Nettbrettene som elevene har fått utdelt kan lades og lagres i et 

ladeskap, hvor hvert nettbrett har sin faste plass. Dette klasserommet bærer ikke like mye 

preg av å være tilrettelagt for teknologi slik som klasserom A. 
  

Matematikkundervisningen ved de to skolene (A  & B ) er organisert ulikt. Ved skole A 

planlegges og samkjøres undervisningen ved at to lærere har hovedansvar for å tolke 

lærerhåndboka og gjøre den om til ukesbaserte undervisningsopplegg som distribueres til de 

resterende lærerne. Alle matematikktimene foregår til samme tid i alle de fire førsteklassene 

og lærerne bruker stort sett det ferdige opplegget som mal for undervisningen. På skole B 

forløper ikke matematikkundervisningen parallelt som ved skole A. Lærerne inngår her i en 

uformell og kontinuerlig dialog og det deles tips, erfaringer og meninger på lærerværelset, og 

i OneNote. De avtaler også frister for progresjon i undervisning. 
  

5.3.  To kontaktlærere 

Lærerne i de to casene er begge erfarne lærere og har jobbet som lærere i omkring ti år. De 

underviser likevel for første gang i førsteklasse ved prosjektets oppstart. Lærerne er begge 

tilsvarende unge og har fra tidligere god erfaring med bruk av teknologi i undervisning. 

Lærerne er godt vant til PC-bruk og digital tavle, men lærer B har noe mer erfaring med bruk 

av nettbrett i undervisning, og har også benyttet applikasjonen DragonBox Numbers i 

undervisning tidligere. Begge lærere hevder at de tar utgangspunkt i en elevsentrert form for 

undervisning. De forteller at de vektlegger samarbeid mellom elever, selvstendig 

oppgaveløsning og læring i fellesskap som sentrale deler av undervisningen.  
  

I de to klasserommene finnes det ulike behov for støtte av læring blant elevene. I klasse A er 

det satt inn en ekstralærer som tidvis tar ut en gruppe elever for ekstraundervisning. Dette 

foregår på en slik måte at plenumsundervisning og ekstraundervisning utføres parallelt og at 
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alle elever er i klasserommet når nettbrettene skal benyttes. Ekstralæreren i klasse A er svært 

erfaren og har arbeidet i grunnskolen i omkring 30 år. Om kontaktlærer ikke utfører 

undervisning selv, er det ekstralæreren som påtar seg dette ansvaret. Ekstralæreren hevder at 

de to lærerne i klasserom A har ulike spesialiseringer som utfyller hverandre. Der 

kontaktlæreren har fordypet seg i DragonBox-læreverket, bidrar ekstralæreren til å 

konkretisere innhold som kan være uklart for elevene. Dette gjøres ved bruk av en mer 

tradisjonell tilnærming til matematikk der komplementære metoder og verktøy benyttes.  
  

I klasserom B forløper det seg annerledes. Fremfor å ha to lærere til stede i hovedsakelig all 

matematikkundervisning, styrker de undervisningen ved å tidvis, og etter behov, være to 

lærere til stede i klasserommet. Dette gjøres mulig ved at undervisningen ikke er organisert 

parallelt på tvers av klasserommene og at alle lærere har ekstra undervisningstimer til 

disposisjon.  
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6. Empiri 

I dette kapittelet presenteres datamaterialet i vår studie. Dataen ble samlet inn i en periode fra 

november 2016 til mars 2017 og består av observasjon og lærerintervjuer som primærdata. 

Vår sekundærdata er fokusgruppeintervjuer av lærere, intervju av læreverksprodusent og 

spørreundersøkelse utsendt til alle lærere som deltar i piloteringsprosjektet med DragonBox. 
  

Kapittelet er inndelt etter de tre tematiske kategoriene pedagogisk perspektiv, samarbeid og 

autonomi og datamaterialet vil dermed oppsummeres etter de spesifikke kategoriene. Våre 

tematiske kategorier er et resultat av en i utgangspunktet deduktiv tilnærming til 

datamaterialet og forskningsspørsmålene har stått sentralt i datainnsamlingen. Likevel har det 

vært rom for at kategoriene kan utvikles underveis. Vi presenterer informasjon tilhørende de 

ulike kategoriene og de struktureres etter våre metodeteknikker. Her inngår caseintervju, 

observasjon, fokusgruppeintervju, intervju av læreverksprodusent og spørreundersøkelse. 

Hver kategori vil avrundes med en oppsummering som vi tar med videre til diskusjon i 

kapittel 7. 
  

6.1. En matematikktime med DragonBox – en skildring 

Spisefri er over for i dag og elevene koser seg med “Shrek” før maten skal pakkes bort og 

pulten ryddes klar for matematikkundervisning. Nå er det matte, sier læreren og skrur på 

lyset. Yes! Det er matte, roper elevene. De henter hver sin krakk og samler seg i en halvsirkel 

rundt den digitale tavlen. Jeg har noe nytt vi skal oppleve sammen i dag! Læreren leter frem 

et bilde av en noom-modell fra DragonBox som kobles opp til den digitale tavlen. Læreren 

spør så elevene om hva de legger merke til og ber elevene om å prate med nærmeste medelev 

om hva de ser. Barna snakker høyt. Jeg ser Kvart stå oppe på Penta! En av elevene lurer på 

hvor stor den usynlige noomen ved siden av er.  
  

Læreren klapper hendene kjapt sammen tre ganger og elevene blir stille. Hva har dere 

kommet frem til sammen med læringspartneren deres? Flere observasjoner tas opp i plenum 

og læreren stiller oppfølgingsspørsmål. Deretter går de gjennom noom-modellen i fellesskap. 

Læreren forklarer og hjelper elevene med å løse addisjonsstykket. Den usynlige noomen er 

Nona! Mange av elevene visste svaret. Nå kan dere hente nettbrettene deres, så leter vi opp 

quiz nummer 12. Her skal vi løse regnestykker med pluss og minus, så ta med dere noomer og 

tallinje og snakk med sidemannen hvis dere står fast! Elevene løper til ladeskapet, plugger ut 
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hvert sitt nettbrett og setter seg på pultene sine. Roen senker seg over klasserommet. Læreren 

følger nøye med på hva elevene gjør på nettbrettene og oppdager at noen elever kun løser 

addisjonsregnestykker. Visste dere at dere kan bruke både pluss og minus i disse noom-

modellene? Hvis dere kun har brukt den ene, prøv også den andre! 

  

Elevene fortsetter med å løse quiz, frem til læreren igjen klapper kjapt tre ganger. Læreren 

gjennomgår det som er gjort og forklarer at pluss og minus forteller om vi skal stable 

noomene for å finne den store usynlinge noomen, eller om vi skal sammenlikne for å finne den 

lille usynlige noomen. Spørsmålstegnet i modellen representerer den usynlige noomen og det 

er den elevene skal finne. Læreren kaller dette en likning. Nå skal dere få mulighet til å løse 

noen av disse likningene på papir og på nettbrettet. Finn frem sandkassa! Læreren deler ut 

kopioriginaler med oppgaver og de løser første oppgave sammen. Deretter er det elevenes tur 

og læreren støtter de som trenger hjelp. De av elevene som blir ferdig med oppgavene på 

arket, får lov til å lage egne likninger og løse dem i sandkassa.  
  

Nå kan vi legge fra oss nettbrettene i skapet, så samles vi foran tavla igjen! Lærer skriver 

likningen 5 – 2 =? på tavlen og spør elevene om hvordan de vil løse denne likningen. En elev 

får komme opp på tavlen og skrive løsningen. Hvordan kom du frem til 3? Eleven forklarer og 

demonstrerer ved hjelp av noom-figurene at Penta minus Duo, er Tri. Duo og Tri er til 

sammen like stor som Penta. De gjennomgår flere likninger i plenum før klokken ringer.  Nå 

er det utetime. Åh, nei! Jeg vil leke mer med Unu og Penta, sier en elev. Klassen løper ut i 

gangen og kler seg for kaldere vær.  
  

Skildringen over representerer et ønsket opplegg for en undervisningstime i matematikk ved 

bruk av det digitale læreverket DragonBox Skole. Undervisningsopplegget er hentet fra 

læreverkets lærerhåndbok som beskriver hva lærerne bør gjøre for å nå målene i kapittel 3, 

ved uke 1 og dag 4 (WeWantToKnow, 2017). Læreverksprodusenten WeWantToKnow har 

laget detaljerte retningslinjer for hvordan lærerne som bruker DragonBox Skole, skal 

organisere og gjennomføre hver enkelt undervisningstime. Hvordan lærerne velger å 

etterfølge disse retningslinjene varierer og kan påvirkes av flere ulike faktorer.  
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6.2. Pedagogisk perspektiv 

Som vi tidligere har nevnt, vil vår kategori omhandlende pedagogisk perspektiv, innebære 

lærers evne og vilje til å tilpasse undervisning etter bruk av et digitalt læreverk og hvorvidt 

læreverkets intensjon og tilnærming til tallforståelse er forstått og etterfølges av lærer (se 

kapittel 4 for en samlet oversikt over kategoriene). Ved innhenting av data, har dette praktisk 

medført et fokus rettet mot faktisk undervisningsmetodikk, samt læreres beretning om egen 

undervisningsstil, holdninger til læreverket og læringssyn med tanke på sentrering omkring 

lærer og elev i undervisning. Data fra spørreundersøkelse med svar fra flere lærere i 

piloteringsprosjektet, vil også gi supplerende informasjon om læreres læringssyn og 

holdninger til læreverket, dets pedagogiske tilnærming til matematikk og organisering av 

undervisning med bruk av digitale verktøy.    
  

6.2.1. Caseintervju    

Videre i dette underkapittelet vil det tas utgangspunkt i kontaktlærernes ytringer i forbindelse 

med intervjuer utført i tett tilknytning til observasjon. Caseintervjuene vil fremstilles tematisk 

etter hvilket læringssyn klassekontaktene gir uttrykk for og hvordan de beskriver sin 

forståelse av læreverket. Dette medfører herunder beskrivelser av hvordan lærerne bruker 

læreverket i undervisningen og hvorvidt de følger læreverkets tilnærming til matematikk.  
  

Om klassekontakters læringssyn 

I intervju med kontaktlærer A hevder læreren å ha en undervisningsstil som er preget av 

Vygotsky ved at læreren i undervisning først modellerer, forklarer og demonstrerer i plenum. 

Deretter arbeider elevene sammen, og til sist arbeider elevene individuelt. Det fortelles at 

lærerens læringssyn dreier seg om en kombinasjon av lærerstyrt og elevsentrert undervisning. 

Retningslinjene for klasseromsbruk i læreverket beskrives som gjennomførbare og 

gjenkjennelige fra før, men historiefortelling står nå mer sentralt enn forklaring. Læreren har 

fra start vært positivt innstilt til å implementere og bruke DragonBox, og halvveis ut i 

prosjektet, er læreren fremdeles optimistisk med ønsker om å benytte læreverket videre i 

andre trinn. Læreren beretter om erfaring med digitale læremidler, men har ikke benyttet 

nettbrett i undervisning tidligere. Læreren synes at de digitale applikasjonene i læreverket er 

veldig fine. Nettbrettene brukes til selvstendig oppgaveløsning og lek, og det poengteres at de 

helst bør brukes til repetisjon og motivasjon.  
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“Spillene kan fort bli en ”passifier”. Elevene digger spillene, men de kan ikke spille lenge om 

gangen. Det resulterer ikke i læring med mindre det brukes riktig.” (kontaktlærer A, januar 

17) 

  

Kontaktlærer B forklarer sin undervisningsstil som dreid omkring den matematiske 

samtalen og samarbeid. Det blir fortalt at elevene ofte inndeles i læringspartnere for 

utforskning sammen. Læreren synes at læreverket er perfekt for matematiske samtaler, men 

bruk av nettbrett gir ikke rom for samarbeid. Derfor mener læreren at en må være ekstra 

dyktig til å bruke læringspartnere og arbeide to og to i oppstart og ved oppsummering, slik at 

læring kan skje gjennom samarbeid. Læreren har vært positiv til læreverket fra start og er det 

fremdeles.  
  

Om forståelse og etterfølgelse av læreverkets intensjon 

Kontaktlærer A forteller i intervju at DragonBox gir en fin tilnærming til tall og mengder, og 

barna får en personlig tilnærming til dette. Lærer synes det er interessant hvordan DragonBox 

legger opp til at elevene skal lære seg å gjenkjenne mengder intuitivt. Dette forklares ved å 

vise til at en hånd har fem fingre, og ikke 1,2,3,4,5 fingre. Læreren forteller at dette er en ny 

pedagogikk hvor mengde er i fokus fremfor tall og liker at det pedagogiske ved læreverket 

legger opp til sniklæring og spirallæring. Det fortelles om bruk av byggeklosser for å 

illustrere og konkretisere for elevene at en tierstav består av ti enheter. Læreren forteller at 

noomene ikke forklarer dette like godt og at elevene ikke forstår mengdeforholdene.   
  

Lærer B støtter læreverkets matematiske tilnærming og forteller at det slukes rent 

pedagogisk. Læreren sier at tankesettet til utviklerne av DragonBox er det viktigste å sette seg 

inn i, slik som hvilken vei en skal lære matte. Det er matematikken som krever forståelse, 

ikke det digitale, mener kontaktlæreren. 
  

“Vi lo jo når han ene fra NIFU kom og spurte med øyne som om dette er et IKT-prosjekt, da 

måtte jo vi le, for det er det jo ikke. Det er et matteprosjekt og har ingenting med IKT å gjøre 

i det hele tatt følte jo jeg.”  (Kontaktlærer B, februar 2017) 

  

Det fortelles at læreren har mye erfaring fra arbeid med det som kalles tom tallinje og tror på 

at mengder er veien å gå. Det refereres til at regnestykker med tiervenner, det vil si tall frem 

til ti, ikke forstås like godt i tredje trinn, men dette sitter nå hos de fleste elevene i første trinn. 
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I undervisning, forklarer læreren at de bruker lite med tellemateriale utenom det som tilhører 

DragonBox. De bruker de fysiske noomene, ting de har hengt på veggene, en farge- og 

mengdesortert tellesnor og tallinje. Læreren presiserer at elevene ikke skal telle på fingrene 

og derfor brukes heller ikke enkeltvise byggeklosser fordi det motarbeider mengdeforståelsen. 

Lærer forteller at læreverksprodusent har gitt lærerne mye informasjon om hvordan lærerne 

skal utføre undervisning, men ikke så mye informasjon om hvorfor og i hvilken rekkefølge. 

Fordi dette er et piloteringsprosjekt, ytrer læreren forståelse for at dette ikke er blitt gjort 

optimalt og tror at implementering i andre klasserom vil startes opp med en dypere innføring i 

den grunnleggende teorien.   
  

6.2.2. Observasjon 

I dette underkapittelet vil vi presentere observert undervisningspraksis i tilknytning til 

lærernes organisering av undervisning og deres pedagogiske bruk av læreverket. 

Observasjonene inndeles etter hvordan lærerne organiserer undervisningen, samt hvordan de 

pedagogisk tar i bruk læreverket.   
  

Om organisering av undervisning 

I løpet av de observerte undervisningstimene i klasserom A, starter gjerne matematikktimen 

med plenumsundervisning hvor elevene sitter i halvsirkel omkring lærer og den digitale 

tavlen. Her gjennomgår lærer ulike oppgaver og elevene får ofte komme opp til tavlen én og 

én for å løse oppgavene på tavlen. Vi har observert at kontaktlæreren oppmuntrer til 

elevdeltakelse, men ikke alle i klasserommet deltar i samtale og oppgaveløsning i fellesskap. 

Læreren ser ut til å finne konkrete svar tilstrekkelig, og stiller sjeldent prosessorienterte 

spørsmål som oppfølging til svarene elevene gir.  
  

Slik plenumsundervisning preges derfor av selvstendig oppgaveløsning som deretter forklares 

av lærer i fellesskap. Dette etterfølges av selvstendig oppgaveløsning på nettbrett og eventuelt 

kopioriginaler ved pulten. Vi har observert at læreren i liten grad benytter seg av 

historiefortelling i undervisningstimene. Ekstralærer tar vanligvis med seg en gruppe elever 

som behøver oppfølging, og ekstralæreren forteller oss at de øver på telling og 

automatisering. De er som regel tilbake i klasserommet slik at alle elevene bruker nettbrett på 

samme tid. 
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Vi har likevel observert enkelte fravik fra generell praksis i disse undervisningstimene. Ved 

én anledning i løpet av de tre undervisningstimene, ble samarbeid igangsatt under 

plenumsundervisning hvor elevene ble oppmuntret til å samtale om oppgaveløsning med 

sidemannen. I én av klassetimene var kontaktlærer ikke tilstede og det var derfor ekstralærer 

som ledet undervisningen. Dette medførte en tilsvarende organisering som observert i de to 

andre timene, men ekstralæreren oppsummerte undervisningstimen læringsinnhold for 

elevene mot slutten av timen. 
  

I gjennomsnitt disponeres 30 minutter til sammenhengende bruk av nettbrett i de observerte 

undervisningstimene. Tidsbruk strekker seg fra 20 - 40 minutter. Den korteste observerte 

tidsbruken oppstod da ekstralærer styrte undervisning. Her ble det avsatt god tid til å utføre 

oppgaver med kopioriginaler og elever som ble ferdig, kunne arbeide videre på nettbrettet. 

Det var svært få elever som rakk dette. Den lengste observerte tidsbruken oversteg 40 

minutter. I klasserom A ser vi at matematikkprogrammet Multi benyttes som supplement til, 

eller ofte i stedet for DragonBox ved bruk på den digitale tavlen. I matematikktimen hvor 

ekstralærer underviser, brukes kun Multi på tavlen. Dette forklarer ekstralæreren med at de 

føler at de har truffet et utfordrende punkt i DragonBox-opplegget og sier at elevene behøver 

en annen tilnærming for å mestre det som skal læres. Kontaktlærer bruker som regel Multi 

som supplement til DragonBox.  
  

I de tre observasjonstimene i klasse B  starter som regel matematikkundervisningen med at 

elevene får komme opp til tavlen én og én, for å løse en oppgave. Deretter setter de seg i en 

halvsirkel foran den digitale tavlen, hvor det elevene tidligere har lært, oppsummeres og 

dagens tema gjennomgås. Læreren forklarer oss at DragonBox-oppgaver ofte demonstreres i 

sandkassa på den digitale tavlen, før elevene skal samtale og løse matteproblemer med sin 

læringspartner. Løsninger gjennomgås i fellesskap og deretter får elevene hente hvert sitt 

nettbrett for individuell oppgaveløsning på pultene sine. Timen avsluttes gjerne med en 

oppsummering i plenum om hva elevene skal ha lært i løpet av timen. Vi ser at lærer ofte 

skifter mellom undervisningsformer og at undervisningstimen deles inn i aktiviteter som ofte 

varer i omtrent 10 minutter. 
  

Gjennomsnittsbruk av nettbrett i de tre observerte undervisningstimene er drøye 20 minutter, 

med et spenn fra 15 - 25 minutter. Vi ser at mye av tiden går til interaktiv 

plenumsundervisning hvor det tilrettelegges for jevn deltakelse mellom lærer og elever og 
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imellom elever. Særlig sentralt ser vi at lærer legger opp til at elevene skal samarbeide med 

læringspartnere i både plenumsundervisning og i stasjonært arbeid ved elevenes pulter. 

Videre, har vi sett at i tillegg til DragonBox, brukes nettbaserte programmer fra salaby.no og 

Multi som supplement. Disse programmene brukes gjerne tidlig i undervisningstimen for å få 

i gang alle elevene før plenumsundervisning. Vi har også observert at utfordringsboka brukes 

aktivt i undervisningen når elevene arbeider selvstendig.  
  

Om pedagogisk bruk av læreverket 

Ekstralærer i klasse A forteller oss at konkretene i DragonBox (noomene) ble benyttet mye 

tidlig i piloteringsperioden, men at de har tatt i bruk andre konkreter slik som tallinjer og 

byggeklosser. Ekstralærer forteller videre at noomene ikke er tallfestet og at det derfor er 

enklere å bruke byggeklosser. Vi har ikke observert bruk av noomene i de tre 

undervisningstimene, men har sett annet konkretiserende verktøy, slik som byggeklosser 

(ikke fargekoordinerte) og tallinje, hender og fingre. Elevene i klasse A oppmuntres til å 

bruke tallinjer som konkretiserende verktøy og de er festet på elevenes pulter. Ved ett tilfelle 

har vi observert at ekstralærer benytter seg av tallinjen for å hjelpe en enkeltelev. Her bruker 

læreren tallinjen for å vise eleven hvordan femmermengder kan hjelpe til å løse en 

addisjonsoppgave.  
  

De konkretiserende verktøyene benyttes oftest i plenumsundervisning. Ellers er det valgfritt 

for elevene å ta det i bruk i selvstendig oppgaveløsning. I en av undervisningstimene har vi 

observert at læreren har bygget ti og ti klosser sammen til tierstaver. Tierstavene brukes her 

til å intuitivt gjenkjenne mengder. Lærer holder opp tre tierstaver og spør “hvor mye er 

dette?”. Elevene svarer “30”, og læreren spør da hvordan de visste dette. Elevene forklarer at 

de bare ser det. Vi har ved flere anledninger i de tre klassetimene observert at læreren bruker 

klosser for å eksemplifisere regneoperasjoner. Ett eksempel er at lærer skriver tallet 6 på 

tavlen og deretter spør hvilke tall som kan legges sammen for å få tallet 6. Elevene rekker opp 

hender og lærer velger ut hvem som skal svare. En elev foreslår 3 + 3 og de blir i fellesskap 

enige om at det er riktig ved at lærer bruker klosser som telles og summeres slik at alle kan se 

og telle sammen. Vi ser også at mange elever bruker god tid på å komme frem til svar og ofte 

behøver lærers hjelp. I disse tilfellene er fingre og hender blitt benyttet for å telle og utføre 

regneoperasjoner.   
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Sentralt plassert i klasserom B finner vi kurver med noom-figurer som kan brukes av elevene 

som konkretiserende verktøy når de arbeider med å løse matematiske problemer. Lærer 

forteller at disse figurene ble benyttet mye tidlig i piloteringsprosjektet og at de brukes stadig 

mindre. Figurene er lett tilgjengelige og brukes av enkelte elever når de jobber på nettbrettet. 

Læreren har videre selv laget magnetiske noom-figurer som brukes både i plenum og når 

læreren hjelper elever i deres selvstendige oppgaveløsning. Vi finner flere eksempler på slik 

bruk i de tre observerte timene. En typisk situasjon er at lærer eksempelvis spør elevene hva 5 

+ 3 blir og lager en modell av regnestykket ved hjelp av de magnetiske noom-figurene.  
  

Det benyttes også andre konkreter i klasserommet, slik som tellesnor og tallinje.  

I en av de observerte timene benyttet læreren en egenlaget tellesnor som består av små kuler 

på en snor. Den er delt i to farger som opptrer annenhver gang ved hver femte kule. Læreren 

holder opp tellesnoren og spør elevene om hvordan de kan telle 5, 10, 15 og 20. De kommer i 

fellesskap frem til at tellesnoren bytter farge ved hver femmer og at det dermed er enkelt å se 

femmermengdene. Læreren spør også elevene hva som er likhetstrekkene mellom tellesnoren 

og en tallinje vist digitalt på tavlen. Lærer demonstrerer likhetene ved å bevege på tellesnoren 

og peke på den digitale tallinjen. 
  

I en av de tre undervisningstimene, har vi observert at lærer tar i bruk læreverkets 

fnisehistorier og lager egne tallgåter som elevene skal løse. Lærer tegner og elevene lager 

regnehistorier, noom-modeller og skriver opp regnestykker til tegningene, for å løse det 

matematiske problemet. Eksempelvis ser vi at lærer tegner 3 fniser og 2 kjærlighet på pinne 

og spør hva fnisene mangler. En elev svarer at fnisene mangler en kjærlighet. Deretter får 

elevene komme opp til tavlen etter tur for å lage en noom-modell på tavlen. De skriver i 

tillegg opp subtraksjonslikningen med tall og tegn. I tillegg ser vi at elevene siden lager 

fnisehistorier og følger samme oppskrift for oppgaveløsning med sine læringspartnere. Til 

slutt presenterer elevene sine fnisehistorier i fellesskap, hvor de må formulere et problem med 

tilhørende løsning. 
  

6.2.3. Supplerende datamateriale 

Funn fra våre supplerende datakilder vil videre i dette kapittelet presenteres. Det 

gjennomgående temaet i datamaterialet er pedagogisk perspektiv og tilnærming, samt 

holdninger til læreverket. Det supplerende datamaterialet består av fokusgruppeintervjuer 
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med lærere, utført tidlig i piloteringsperioden, intervju med læreverksprodusent og 

spørreundersøkelse utsendt til alle deltakende lærere i prosjektet. 
  

Lærerintervjuer 

“Jeg synes det gjør skolehverdagen spennende, da får vi utfordra oss også. Også følger vi 

utviklingen i samfunnet.” (Lærer ved skole A, september 2016) 

  

Det fremgår av lærerintervju ved Skole A at en typisk time med DragonBox starter i samling, 

hvor man går igjennom målet og hvordan komme seg dit, før elevene leker med noomene. 

Deretter arbeides det med nettbrett eller kopiorginaler. En av lærerne sier at timene er veldig 

varierte og at tiden går fort. Om læreverkets pedagogiske tilnærming forteller lærerne at de 

synes det er spennende og mye mindre statisk enn tidligere undervisning. De mener at 

læreverket tillater elevene å få prøve seg, da progresjon fordrer rett svar. Lærerne har savnet 

mengdetrening og sier at læreverket gjør dette på en god måte, samtidig som interessen hos 

elevene holdes stabil. At det er digitalt bidrar også til å holde på elevenes interesse, fordi de er 

av en generasjon som er født inn i det. Læreverket følger den digitale utviklingen, sier en av 

lærerne. De forteller videre at elevene enkelt forstår koblingene mellom tall og noomene og at 

denne overføringsverdien er fin. Det fortelles også at elevene er veldig glade i lærebøkenes 

historier. Historiene brukes i samling med utgangspunkt i oppdagelsesboka, og 

utfordringsboka gir elevene en liten kortversjon av historiene som de kan ta med hjem og 

arbeide med. Dette er veldig fint, mener lærerne. 
  

Lærerne ved skole A forklarer at de var skeptiske til læreverket i prosjektets tidlige fase og 

skulle ønske de fikk lov til å i større grad se og utforske nettbrettene før prosjektstart. Det har 

vært til hjelp at læreverksprodusenten har vært tilstedeværende, forteller lærerne. De har 

besøkt alle skolene som deltar i prosjektet og demonstrert en undervisningstime med 

DragonBox. Mange av lærerne trodde at det skulle bli vanskeligere å bruke læreverket enn 

hva det har vist seg å være.    
  

I lærerintervjuet på skole B forteller en av lærerne at elevene spiller på nettbrett i små 

perioder og veksler på å bruke DragonBox på den digitale tavlen og nettbrett. Det presiseres 

at det er nødvendig å snakke om utførte handlinger i quizer og oppgaver, fordi de mener at 

det ikke er noe poeng å bruke nettbrettet isolert. En av lærerne forteller at prosjektet oppfattes 

som å primært omhandle matematikk. Selv om det er et nettbrett her, er ikke det i seg selv 
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nøkkelen til at læreverket fungerer. Læreren er samtidig bevisst over at det ikke ville fungert 

uten nettbrettet. Lærerne er enige om at de er veldig tro mot prosjektet.  
  

“Vi hadde lyst til å ha telleplakater og vi hadde lyst til å ha tallene oppe og alt det der som er 

vanlig å ha, men vi gjør jo ikke det, fordi at vi er tro mot dette her.” (Lærer ved skole B, 

september 2016) 

  

Alle mennesker er jo innebygd med å ha lyst til å telle ting og nå lærer vi ikke 

førsteklassingene å telle, det er litt rart, forteller en av lærerne. De har snakket om hvordan de 

skal forstå det læreverkets produsent kaller “den meningsløse tellingen” og de har kommet 

frem til at elevene ikke skal lære å si en tallremse, men at de skal telle mengder. Da må vi jo 

lære elevene å telle, sier en av lærerne. En annen lærer fremhever at det allerede oppleves 

utfordringer med å telle til 20. Læreren forteller at det finnes barn i klassene som ennå ikke 

kan telle lenger enn til 10, noe det hadde vært rettet fokus mot om de ikke var med på dette 

prosjektet. Læreren vil ikke gamble med at elevene ikke kan telle til 20, og elevene må lære å 

telle selv om det strider mot prosjektets pedagogiske tilnærming, sier læreren. En annen lærer 

understreker at hovedfokuset med dette læreverket er at førsteklassinger helst skal møte 

mengde fremfor ordinal tallinje. En lærer nevner at elevene nå telles flere om gangen og ikke 

én og én. Dermed bruker læreren summering ved telling. 
  

“Jeg tror at elevene merker at dette er noe vi liker”, sier en av lærerne. Lærerne kunne tenke 

seg å bruke læreverket uavhengig av deltakelse i prosjektet. En av lærerne forteller at 

vedkommende var solgt allerede før prosjektstart og at læreren var en av få som i forkant av 

prosjektet hadde prøvd ut DragonBox-applikasjonene sammen med sine barn. 
  

“Assa, jeg synes jeg var heldig jeg, det føltes ikke som jobb” (Lærer ved skole B, september 

2016) 

  

Den samme læreren har sydd noom-bamser i tøy, hvor for eksempel den største (Deka) er 1 

meter lang og den minste (Unu) er10x10cm lang. En av lærerne sier at elevene ikke hadde 

vært like gira på noomenes univers og tilhørende historier, uten disse bamsene.  
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Intervju med læreverksprodusent 

Læreverksprodusenten beskriver at alt som gjøres i WeWantToKnow handler om pedagogikk 

og er barnesentrert. I og med at de lager omfattende læringsverktøy, spiller læreren en veldig 

viktig rolle og læreverksprodusenten mener derfor at deres pedagogiske grunnsyn på samme 

tid er lærersentrert. “Jeg tror at lærernes pedagogiske syn er veldig likt vårt”, sier 

læreverksprodusenten. Det snakkes videre om at lek, variasjon og en mer naturlig måte å lære 

på er viktige momenter i utformingen av læringsverktøy og læreverk. Det er vanskelig å lage 

gode verktøy som barn kan bruke alene og læreren er viktig fordi læreren kan supplere 

aktiviteter som utføres med verktøyene. Det forklares videre at gode samtaler om det elevene 

opplever er essensielt og det lages derfor verktøy som tilrettelegger for at lærerne kan føre 

gode samtaler med elevene sine. For at de skal kunne gjøre dette, er det nødvendig at lærerne 

forstår tanken bak verktøyene, sier læreverksprodusenten. For mange er det vanskelig å forstå 

den og læreverksprodusenten tar selvkritikk for at de ikke har vært flinke nok til å forklare 

tanken bak. 
  

“...fordi vi var veldig elevsentrerte, har vi hatt mange komponenter i denne 

løsningen som lærere ikke er vant til.” (Læreverksprodusent, februar 2017) 

  

Læreverksprodusenten forteller at fysiske konkreter tas i bruk fordi barna lærer med hele 

kroppen. Det visuelle og erfaring gjennom nettbrett er ikke nok. Elevene må bruke penn, 

kopiark, bøker og fysiske konkreter for å kjenne høyder og størrelser med hele kroppen. Da 

kan elevene antakeligvis huske bedre og det skapes en hyppig variasjon i undervisningen, 

forklarer læreverksprodusenten. Det snakkes videre om at læreverket baseres på både fysiske 

og digitale konkreter som ligner veldig mye på Cuisenaire-staver, hvor relasjoner mellom tall 

er det sentrale. Det forklares at konkretene i DragonBox er kraftigere enn disse stavene fordi 

de også er digitale. De digitale konkretene er anvendelige og kan brukes til mye mer i ulike 

situasjoner. Det påpekes at det ikke er nok å bruke kun konkreten tilhørende læreverket. Barn 

trenger å veksle mellom flere representasjoner. De bør leke med noomer, men også leke med 

mange andre representasjoner av tiere og enere, sier læreverksprodusenten. 
  

Spørreundersøkelse 

Som del av NIFUs følgeevaluering av DragonBox, ble det sendt ut en spørreundersøkelse til 

de deltakende lærerne i prosjektet, hvorav 84,4 % av lærerne svarte.  
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Figur 6.1. Lærernes opplevelser av DragonBox-læreverket (Siddiq et al., 2017) 
  

Av figur 6.1. fremgår det at 37 av 41 av lærerne som har svart mener at DragonBox bygger på 

gode matematikk-didaktiske prinsipper. 2 lærere er uenige i dette utsagnet. Videre, ser vi at 

36 av de 40 respondentene, enten sa seg enig eller svært enig i uttalelsen “Jeg støtter de 

pedagogiske ideene det bygger på”. 4 lærere melder at de er uenige i samme uttalelse.  
  

6.2.4. En oppsummering 

I dette underkapittelet oppsummeres innsamlet data som inngår i den tematiske kategorien 

pedagogisk perspektiv. Vi vil her se data fra de to observerte klasserommene og 

caseintervjuene i relasjon til hverandre og det supplerende datamaterialet. Dette vil vi bringe 

med videre til diskusjon i neste kapittel. 
  

Hva gjelder lærernes pedagogiske perspektiv, hevder både kontaktlærer A og B at samarbeid 

mellom elever er viktig i deres undervisning. Lærer A forklarer eget læringssyn som 

Vygotskyansk og undervisningen preges gjerne av en kombinert sentrering omkring lærer og 

elev. Vi har gjennom observasjon sett at undervisningstimene ofte starter i plenum hvor 

kontaktlærer A styrer aktiviteter og legger opp til oppgaveløsning i fellesskap og siden 

individuelt på nettbrett. Til tross for at lærer hevder at elevsamarbeid vektlegges, har vi i liten 

grad observert dette i de tre undervisningstimene.  
  

Kontaktlærer B beskriver eget læringssyn på et annet vis. Kontaktlæreren forklarer sin 

undervisningsstil som dreid omkring den matematiske samtalen og samarbeid. Elevene 
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inndeles så ofte som mulig i læringspartnere, da læreren forteller om en tro på at læring 

oppstår gjennom samarbeid. Denne beskrivelsen stemmer med observert praksis. Vi har 

observert at mye av undervisningstiden brukes til interaktiv plenumsundervisning med en 

jevn deltakelse mellom lærer og elever og elever imellom. Særlig sentralt ser vi at 

kontaktlærer B  legger opp til at elevene skal samarbeide med læringspartnere både i 

plenumsundervisning og i stasjonært arbeid. 
 

Vi ser at lærer B  ber elever ta i bruk nettbrett i gjennomsnittlig 20 minutter i de observerte 

timene. Lærer B  mener at nettbrettet i liten grad legger opp til samarbeid og derfor vil den 

matematiske samtalen som rammeverk rundt nettbrettbruken, være desto viktigere. Læreren i 

klasse A deler denne oppfatningen og forteller at nettbrettene ofte brukes til selvstendig 

oppgaveløsning og lek, men at repetisjon og motivasjon her bør stå sentralt. Elevene bør ikke 

spille på nettbrettene for lenge om gangen. Læreren hevder at det ikke resulterer i læring med 

mindre det brukes riktig. Den gjennomsnittlige tiden benyttet sammenhengende på nettbrett i 

de observerte timene i klasse A er likevel 30 minutter. Dette kan oppfattes som motstridende 

til hva lærer hevder. 
  

I lærerintervjuet ved skole A forteller lærerne at de liker at læreverket følger den digitale 

utviklingen i samfunnet. Flere av lærerne forteller i intervjuet at de tidlig i prosjektfasen var 

skeptiske til læreverket og de trodde det ville bli vanskeligere, enn hva det har vist seg å være, 

å tilpasse læreverket til undervisningen. Det fremgår av intervjuet med lærerne på skole B  at 

prosjektet oppleves primært som et matematikkprosjekt og at det ikke er noe poeng i å bruke 

nettbrettet isolert. Lærerne ved skole B  er enige med kontaktlærer B om at samtale rundt 

arbeid på nettbrett er essensielt for læring. Læreverksprodusenten er også innom dette 

temaet og forteller at det er vanskelig å lage gode verktøy som barn kan bruke alene. Læreren 

er viktig for å kunne supplere aktiviteter som utføres med verktøyene. Det pedagogiske 

perspektivet som er førende for arbeidet til læreverksprodusenten, preges av en sentrering 

omkring både lærer og elev.  
  

Hva angår lærernes pedagogiske forståelse av læreverket, forteller kontaktlærer A 

at DragonBox gir en god tilnærming til tall og mengder, og liker at barna får en personlig 

tilnærming til matematikk gjennom historiefortelling. Vi har derimot i liten grad observert 

bruk av slik historiefortelling. Læreren synes også det er interessant hvordan DragonBox 

legger opp til at elevene skal lære seg å gjenkjenne mengder intuitivt. Læreren bruker 
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byggeklosser for å illustrere og konkretisere tall for elevene, og forteller at noomene ikke 

forklarer dette like godt fordi elevene ikke forstår mengdeforholdene. Lærer B støtter 

DragonBox’ pedagogiske tilnærming til matematikk, noe som majoriteten av respondentene i 

NIFUs spørreundersøkelse også gjør (figur 6.1). Hvilken vei elevene skal lære matte, 

fremheves som det viktigste og det er matematikken som krever forståelse, ikke det digitale. 

Læreren forklarer at de bruker lite tellemateriale i undervisningen, utenom det som tilhører 

DragonBox. Elevene skal ikke telle på fingrene og derfor brukes heller ikke enkeltvise 

byggeklosser, da det i henhold til læreren motarbeider mengdeforståelsen.  
  

Bruken av konkretiserende verktøy og matematiske samtaler i de observerte timene kan gi oss 

viktig informasjon om hvordan læreverkets pedagogiske tilnærming forstås. Under en 

observasjonstime i klasse A forteller ekstralærer at noomene ble benyttet en del tidlig i 

piloteringsperioden, men i det siste er det tatt i bruk andre konkretiserende verktøy, slik som 

hender og fingre, tallinjer og byggeklosser. Det fortelles videre at noomene ikke er tallfestet 

og at det derfor er enklere for elevene å bruke byggeklosser når de skal forstå mengdeforhold. 

Vi har ikke observert bruk av noom-figurene, men har observert at byggeklossene som 

benyttes ikke er fargekoordinerte. I motsetning til ekstralærers forklaring om manglende 

bruk av noomer fremgår det i fokusgruppeintervjuet med lærerne på skole A at elevene uten 

store problemer oppfatter koblingen mellom tall og noomene, og at lærerne synes at denne 

overføringsverdien er fin. Lærerne forteller at de har savnet mengdetrening og at læreverket 

tilbyr dette på en god måte.  
  

I klasserom B er det ikke blitt observert tilsvarende bruk av byggeklosser i undervisningen 

slik som i klasserom A. Det er derimot tatt i bruk fargekoordinerte konkreter, deriblant 

tellesnor og tallinjer. Lærer B  har også laget flere ulike varianter av noomene, slik som 

bamser og magnetiske noomer til bruk på whiteboard. Vi har observert hvordan disse ofte 

brukes som verktøy i matematiske samtaler med elevene, for å kunne lage flere ulike 

representasjoner av de samme problemstillingene. I lærerintervjuet på skole B beskrives 

læreverkets hovedfokus som at førsteklassinger skal møte tall som mengder fremfor en 

ordinal tallinje, noe som vi har observert at kontaktlæreren B gjennomgående handler etter. 

 

Det er blitt observert ulik bruk av fysiske konkretiserende verktøy i de to klasserommene. Der 

klasse A hovedsakelig bruker enkeltvise byggeklosser som ikke er fargekoordinerte, bruker 

klasse B  fysiske konkreter som er tiltenkt å etterfølge læreverkets pedagogiske tilnærming, 
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ved at enheter grupperes etter farge og størrelse. I intervjuet med læreverksprodusenten 

påpekes det at lærere bør bruke så mange fysiske konkretiserende verktøy som mulig. Barn 

behøver å veksle mellom flere ulike representasjoner, og disse bør være innrettet etter 

tallrelasjoner. 
  

6.3. Samarbeid 

Som vi tidligere har gjennomgått, vil samarbeid som kategori omfatte kollegial samhandling 

og koordinering om planlegging og gjennomføring av undervisningsopplegg (se kapittel 4). 

Ved datainnhenting har vi rettet fokus mot hvordan lærere beskriver samarbeidsformer i 

hvilket de inngår, i forbindelse med læreverket. Hvorvidt dette kan observeres i 

klasseromspraksis har vi også vært innrettet mot. Supplerende informasjon benyttes til å 

nyansere annen data.  
  

6.3.1. Caseintervju 

Intervjudata omhandlende lærernes beskrivelser av samarbeidsformer i de respektive skolene, 

kontaktlærernes opplevelser av disse og hvordan samarbeidsformene påvirker deres daglige 

virke, vil gjennomgås i dette underkapittelet.  
  

Kontaktlærer A forteller at alle lærerne i første trinn ved skolen samarbeider om å lage en 

undervisningsplan for alle klassene. Det er to matematikklærere som er ansvarlig for å lage 

undervisningsplanen for matematikk, ved at de tolker DragonBox-lærerhåndboka før en 

ukesbasert undervisningsplan deles ut til de andre lærerne. Lærer forteller at både 

undervisningsplan og timeplan er lik for alle klassene og at det dermed er enklere å se 

progresjon, elevenes prestasjoner og sammenlikne dette med andre klasser. Alle lærerne på 

trinnet følger denne undervisningsplanen og kontaktlærer opplever ingen problemer med å 

følge opplegget. 
  

“Det er fint at vi gjør det samme, for da kan vi spørre og hjelpe hverandre i større grad. Det 

er også enklere å vite at alle er onboard.” (Kontaktlærer A, januar 2017) 

  

Det er derimot lite tid til å drøfte hvordan de skal forstå lærerhåndboka, forteller læreren. Det 

behøves ikke mye tid, men læreren mener at det er viktig at det avsettes noe tid. 

Kontaktlæreren sier at lærerhåndboka og undervisningsplanen var mer viktig i starten, og at 

det da var et større behov for samarbeid. Nå sitter det såpass under huden, forteller læreren. 
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Det fremgår i intervjuet at lærerne på trinnet bruker OneNote til å lage og dele 

undervisningsplanen. Her står det hva som skal brukes av læringsmidler og ressurser, tips og 

råd. Undervisningsplanen omfatter også hvilke supplement de kan bruke til DragonBox, slik 

som f.eks spesifikke oppgaver i Multi. Hver enkelte lærers pedagogiske skjønn benyttes for 

det resterende, forteller kontaktlæreren.  
  

Kontaktlærer i klasserom B  forteller at lærerne på trinnet snakker sammen og deler tips i en 

uformell setting, men at de ikke samarbeider før enhver time og planlegger hva som skal 

gjøres. 
 

“Okey, hvor er dere nå? Vi har kommet forskjellig, hvorfor det?” (Kontaktlærer B, februar 

2017) 

  

Læreren forklarer at de ikke kjører synkrone løp, noe læreren har vært vant til fra tidligere. 

De har likevel en felles deadline for når kapitlene skal være gjennomgått. Det fremgår at 

denne tidsfristen kan endres underveis ved behov. Læreren beretter videre at lærerne på 

trinnet som regel ikke er på samme økt i undervisningsplanen, men ser både positive og 

negative sider ved dette. Det framgår at læreren er med på et styrkeprosjekt i matematikk, 

internt på skolen. Lærerne har timer til overs som kan brukes til å styrke undervisning i de 

andre klasserommene. Da er de to om undervisningen i enkelte timer. Dette medfører at de 

kan lære av hverandre og medbringe læring, fra en klasse til en annen, for å kunne forbedre 

undervisningen. Kontaktlærer forklarer at det er få ulikheter i hvordan lærerne på trinnet 

organiserer matematikkundervisningen, og at praktisk gjennomføring er relativt lik fra et 

klasserom til et annet. Det vil likevel alltid finnes forskjeller mellom lærere og hvordan de 

legger frem temaer i undervisningen, sier læreren.  
  

6.3.2. Observasjon 

Vi kan se hvordan kontaktlærer og ekstralærer i klasserom A deler på ansvarsområder og 

arbeidsoppgaver. I de tre observerte undervisningstimene, er det tydelig at kontaktlærer er 

ordstyrer med et ansvar for bruk av læreverket i plenumsundervisning. Ekstralærer hjelper til 

med utdeling av arbeidsmateriale til elevene, bistår elever ved individuelt arbeid og har 

hovedansvar for en gruppe elever som behøver ekstra oppfølging i matematikk. Da 

kontaktlærer ikke var til stede, inntok ekstralæreren denne lærerens rolle og hadde da ansvar 

for klassen som helhet.  
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I den observerte undervisningstimen hvor kontaktlærer ikke var tilstede, kunne ekstralærer 

fortelle oss at lærerne benytter OneNote for å planlegge undervisning i fellesskap med andre 

lærere på trinnet, og at lærerne dermed gjennomførte tilnærmet lik undervisning til samme 

tid, i alle klassene på trinnet. Dette var tydelig i en av de andre observerte timene, da en lærer 

fra et annet klasserom kikket innom for å be kontaktlæreren om råd omhandlende den 

spesifikke undervisningsplanen som ble benyttet i denne timen. Etter en kort ordveksling, 

fikk læreren et svar og gikk ut igjen. 
  

Vi har observert at kontaktlærer B henter frem og bruker ferdiglagede oppgaver som er delt 

på OneNote. Eksempelvis har vi sett at kontaktlæreren benytter seg av denne delingen i 

arbeidet med fnisehistorier, hvor oppgaver hentes frem fortløpende i undervisningstimen. 

Under observasjon har kontaktlærer tatt bilder av elevene og det de gjør i matematikktimene. 

Lærer forklarer at bildene brukes til å dokumentere undervisningsaktiviteter og elevenes 

arbeid og fremgang, slik at foresatte skal få et bedre innblikk i hva elevene gjør i 

matematikkfaget på skolen. Bildene deles med foresatte og lærere på OneNote.  
  

6.3.3. Supplerende datamateriale 

Her vil vi gjengi relevante funn fra det supplerende datasettet. Tematisk sorteres dette 

materialet etter samarbeid, herunder koordinering, planlegging, arbeidsformer og kollegial 

samhandling. 
  

Lærerintervjuer 

I intervju med lærerne på skole A fortelles det at undervisningsplanen i matematikk er et 

resultat av et samarbeid mellom to av lærerne på trinnet. En av lærerne sier at det lages 

tilrettelegginger i alle fag, som alle klasser følger til enhver tid, og det gjøres det samme i alle 

fire klasserom. Lærerne er nødt til å justere retningslinjene i lærerhåndboka etter klassedeling 

i faget, og de diskuterer og snakker sammen om hva som egner seg best for ulike situasjoner. 

Slik sikrer de seg at alle er inneforstått med hva som skal skje.  
  

“Fordelen med å jobbe og planlegge så langt frem i tid, er at hvis vi møter på noe som ikke 

stemmer i veiledningen, som vi har gjort flere ganger, har vi god tid til å endre det.” (Lærer 

ved skole A, september 2016) 
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Det forklares av en av lærerne som lager undervisningsplanene for faget, at planene 

oversettes fra DragonBox til deling over OneNote, og at læreren er behjelpelig om andre 

skulle ha spørsmål. Flere lærere er enige om at en slik måte å lage undervisningsopplegg har 

fungert veldig bra, til tross for at de selv ikke har vært med på å lage oppleggene. De forteller 

at hvis de har behov for hjelp og støtte, henvender de seg til IKT-avdelingen, eller 

piloteringens prosjektleder i kommunen. Sistnevnte har laget en OneNote-bok hvor alle 

skolene i prosjektet kan kommunisere med hverandre. Lærerne i intervjuet er alle enige om at 

de bruker OneNote aktivt til å stille hverandre spørsmål, gi hverandre og lete frem svar. 
  

Det fremgår av intervjuet av tre lærerne på første trinn ved skole B at de flittig benytter seg 

av OneNote for å dele erfaringer og spørre om råd. De bruker både OneNote for 

kommunikasjon med hverandre på skolen og med andre lærere som deltar i 

piloteringsprosjektet. 
  

Intervju med læreverksprodusent 

Det fremgår av intervju med læreverksprodusenten at de benytter seg av og behøver læreres 

tilbakemeldinger om bruk av læreverket. Det fortelles at de stadig endrer og lager nye 

versjoner av lærerhåndboka, på bakgrunn av kommunikasjonen mellom involverte lærere og 

dem selv. Læreverksprodusenten sier at den siste versjonen av lærerhåndboka ble godkjent av 

lærerne på en lærersamling tidlig i år. De vil derfor bruke denne versjonen som mal for de 

siste kapitlene i læreverket.  
  

“Det vi har gjort i det siste er det at vi har tilpasset oss skolen, og det er veldig viktig når du 

lager et læreverk.” (Læreverksprodusent, februar 2017) 
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Spørreundersøkelse 

I NIFUs spørreundersøkelse til de deltakende lærerne i prosjektet, er det blitt stilt spørsmål 

omhandlende arbeidsformer som lærere inngår i når de underviser med DragonBox.  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.2. Arbeidsformer blant prosjektets involverte lærere (Siddiq et al., 2017) 
  

Figuren over, illustrerer at 33 av 42 lærere i liten grad arbeider alene når de forbereder 

matematikkundervisningen. 8 av respondentene hevder at de i noe større grad ikke lener seg 

på andre i sin forberedelse. Videre ser vi at 90,3 % av lærerne som har besvart undersøkelsen 

sier at de samarbeider med sine kolleger når de jobber med DragonBox. Det er en jevn 

spredning hva gjelder samarbeid med lærere på andre skoler. 
  

6.3.4. En oppsummering 

Her vil innhentet data som kan belyse den tematiske kategorien samarbeid presenteres. Vi vil 

løfte frem likheter og ulikheter i datamaterialet og peke ut informasjon som vil være 

interessant videre inn i diskusjonen.  
  

I NIFUs spørreundersøkelse viser det seg at omtrent 90 % av lærerne som har besvart 

undersøkelsen sier at de samarbeider med sine kolleger når de jobber med DragonBox. 33 av 

42 lærere sier at de i liten grad arbeider alene når de forbereder matematikkundervisningen. I 

intervju med klassekontakt A, fortelles det at matematikklærerne i første trinn ved skolen 

samarbeider om å lage en felles undervisningsplan for alle klassene. Det gjøres ved at to 

matematikklærere er ansvarlig for å lage en gjentolket versjon av DragonBox-

lærerhåndboka.  De lager ukesbaserte undervisningsplaner i OneNote, som deles ut til de 

andre lærerne, og undervisningstimene foregår tilnærmet likt og til samme tid i alle klassene. 
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Dette kommer også frem i fokusgruppeintervjuet med lærerne på skole A, men det presiseres 

at slik samkjøring gjøres i alle fag og at lærerne på en slik måte kan sikre at alle er 

inneforstått med hva som skal skje. Lærerne forteller også at en slik koordinering av 

undervisningsopplegget har fungert veldig bra. Lærerne i intervjuet er alle enige om at de 

bruker OneNote aktivt til å stille hverandre spørsmål, gi hverandre og lete frem svar.  
  

Det fortelles i intervju med kontaktlærer B at det ikke er en samkjøring av undervisningen 

ved sin skole. På skole B  kjører de ikke synkrone løp, men de prater sammen, deler tips og 

erfaringer i en mer uformell setting. De setter felles tentative frister for når ulike kapitler skal 

være gjennomgått. Det fremgår i intervjuet av de tre lærerne på første trinn ved skole B, at de 

også flittig benytter seg av OneNote for å dele erfaringer og spørre hverandre om råd. De 

bruker både OneNote for kommunikasjon med hverandre på skolen og med andre lærere som 

deltar i piloteringsprosjektet. Vi har også sett under observasjon i klasserom B at OneNote 

brukes til å hente frem delt informasjon fortløpende i en undervisningsøkt.  
  

Under observasjon i klasse A har vi sett hvordan kontaktlærer og ekstralærer har delt 

ansvarsområder og arbeidsoppgaver seg imellom. Da kontaktlærer ikke var til stede, inntok 

ekstralæreren denne lærerens rolle og gjennomførte undervisningen. Vi observerte også 

lærernes handlingsrom til å spørre hverandre om råd, også i løpet av undervisningstimen. Av 

datamaterialet er det tydelig at lærerne ved de to skolene (A og B) samarbeider ulikt om 

planlegging og gjennomføring av undervisning. På skole A bidrar et tett samarbeid mellom to 

lærere til at elevene får tilsvarende like matematikktimer på tvers av klassene i første trinn. 

Med et mer uformelt og mindre utstrakt samarbeid på skole B, vil samarbeid i mindre grad 

legge føringer for undervisningspraksis. 
  

6.4. Autonomi 

Som tidligere nevnt i kapittel 4, vil kategorien autonomi dreie seg om lærernes muligheter til 

å styre egen undervisning, planlegging og koordinering av denne, samt lærernes 

handlingsrom i tilknytning til prosjektets lærerhåndbok. Datamaterialet presentert under, vil 

omhandle lærernes beskrivelser av egen frihet til å styre undervisning, hvordan de anser sin 

egen autonomi sett i samspill med læreverkets lærerhåndbok og autonomi sett i sammenheng 

med lærersamarbeid på skolen. Observasjonsdata vil sentreres rundt fravik fra retningslinjer i 

lærerhåndboka, hva angår bruk av eksterne læremidler og verktøy, og hvordan disse brukes 

av de to kontaktlærerne. Supplerende data omhandler både læreres og læreverksprodusentens 
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erfaringer med lærerhåndboka og lærernes frihet til selv å styre undervisning, samt 

læreverksprodusentens tanker om hvordan håndboka bør brukes. 
  

6.4.1. Caseintervju 

Videre i dette underkapittelet er det tatt utgangspunkt i kontaktlærernes ytringer omhandlende 

deres opplevelser av lærerhåndbokas retningslinjer og hvordan de selv erfarer valgmuligheter 

omkring styring og organisering av undervisning.  
  

“Lærerhåndboka er som et manus. Lærer sier ditt og eleven sier datt- og da sier du ”ååå, 

så interessant”, slik at elevene blir glade. Det er vanskelig å følge denne oppskriften, da 

elevene ikke sier det som er skissert.” (Kontaktlærer A, januar 2017) 

  

Kontaktlærer A informerer oss om at lærerhåndbokas retningslinjer følges så godt det er 

mulig å gjennomføre i praksis. I starten fulgte læreren lærerhåndboka til punkt og prikke, men 

synes det var vanskelig å gjennomføre alt i praksis. Dette ble fremlagt for læreverksprodusent 

og resulterte i at det ble gitt grønt lys til å styre undervisningen mer selv. Læreren forteller at 

lærerhåndboka var veldig detaljert og vanskelig å gjennomføre i praksis, men etter de ble gitt 

mer handlingsrom, ble det bedre og enklere å bruke DragonBox.  
  

Læreren forteller at de som lager undervisningsplanen velger å se bort ifra enkelte detaljer 

omhandlende praktisk gjennomføring og dialog med elevene. Lærer forteller at de dermed 

gjerne hopper over det spesifikke og ser mer på den generelle delen som omhandler 

fremgangsmåter og hvordan de skal legge frem ulike temaer. Noen ganger følges spillene og 

quizene, men ikke alltid, forteller læreren. DragonBox benyttes i den grad læreren synes det 

fungerer i undervisningen og supplerer med bruk av Multi og andre konkreter, slik som 

byggeklosser. Det har hendt flere ganger at det er noe tull med programmene på PC og 

nettbrett, men da gjennomføres undervisning på en annen måte, for eksempel ved å ta i bruk 

programmer som Multi. Læreren forklarer at om det helt krise, tas nettbrettene bort. 
  

Kontaktlæreren i klasserom B synes at lærerhåndboka har utviklet seg mye fra oppstart til nå. 

I starten ble den fulgt på en annen måte, frem til kapittel 3, da de hadde blitt vant til hvordan 

den skulle brukes. Læreren fremhever at lærerhåndboka leses kontinuerlig, men det kan 

hende at læreren bytter om på økter, eller deler de opp, om det skjer noe. Kontaktlæreren 

prøver å følge rekkefølgen som fremgår av lærerhåndboka, men det kan hende at læreren 



	79	

setter inn en time med repetisjon, som i utgangspunktet ikke står oppført. I intervjuet nevnes 

flere årsaker til at retningslinjene i lærerhåndboka ikke etterfølges. Deriblant, 

prestasjonsspenn mellom elever, behov for repetisjon eller at tiden i en undervisningstime 

ikke strekker til.  
  

“Kanskje man bare stoler blindt på at vi ikke skal telle, så derfor gjør vi det ikke.”  

(Kontaktlærer B, februar 2017) 

  

Kontaktlæreren tør ikke å bruke konkretiserende verktøy som bidrar til at elevene teller én og 

én enhet, og begrenser dermed bruk av verktøy som ikke inngår i DragonBox-læreverket. 

Læreren forteller at Multi også brukes med forsiktighet.  
  

6.4.2. Observasjon 

Dette underkapittelet vil gi en presentasjon av innhentet observasjonsdata omhandlende 

lærernes valg i undervisning sett i forhold til læreverkets lærerhåndbok. I lærerhåndboka 

foreslås det at undervisningstimer gjennomgående inndeles i en bestemt rekkefølge av 

aktiviteter (se kap. 5, pkt. 5.1.3.). Videre vil vi kort redegjøre for hvordan lærerne i de 

observerte matematikktimene typisk disponerer tid og strukturerer aktiviteter. 
  

Kontaktlærer A starter gjerne undervisningen med en oppsummering av temaer som allerede 

er gjennomgått, og introduserer så videre et nytt tema. Deretter løses det oppgaver i fellesskap 

hvor fremgangsmåter og løsninger diskuteres. Enda et nytt tema legges frem for elevene, og 

til sist er det tid for quiz og individuell oppgaveløsning på nettbrett. I en av 

undervisningstimene ble det observert fravik fra slik typisk praksis. Ekstralærer ledet denne 

timen. Det fortelles av ekstralæreren at denne timen ikke følger den oppsatte 

undervisningsplanen, fordi flere lærere på trinnet har støtt på utfordringer i praktisk 

gjennomføring grunnet rask progresjon og høy vanskelighetsgrad. Ekstralæreren fortalte at 

det derfor skulle benyttes andre tilnærminger til dette utfordrende temaet. Det viste seg ved at 

ekstralæreren ikke brukte DragonBox, med unntak av kopioriginaler med oppgaver som 

forberedende øvelse for hjemmelekse. Dette var nødvendig, ifølge ekstralæreren, fordi 

elevene hadde et behov for repetisjon. I tillegg observerte vi at ekstralæreren oppsummerte 

dagens tema mot slutten av undervisningstimen. 
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På grunnlag av tre observasjonstimer viser det seg at kontaktlæreren i Klasserom B  ofte 

begynner matematikktimen med oppsummering i plenum av tidligere gjennomgått fagstoff. 

Det etterfølges av introduksjon til nytt tema og diskusjon i fellesskap. Elevene får så arbeide 

individuelt med quizer på nettbrett. Oppgaveløsning og diskusjon er aktiviteter som ofte 

veksles på i flere omganger i løpet av undervisningstimene, og timene avsluttes med en 

oppsummering av dagens økt i plenum. I en av de observerte undervisningstimene hadde 

kontaktlæreren glemt at vi skulle komme på besøk, og lærer hadde gjort endringer i 

timeplanen slik at alle elevene kunne bli med på kunst- og håndverkstime før vinterferien. 

Lærer valgte likevel å gjennomføre matematikkundervisningen, og kom raskt i gang uten 

synlige utfordringer.   
  

6.4.3. Supplerende datamateriale 

Videre i dette underkapittelet vil fokusgruppeintervjuer, intervju av læreverksprodusent og 

spørreundersøkelse gjennomgås i henhold til autonomi som tematisk avgrensning. Hvordan 

lærerne benytter seg av lærerhåndboka og opplevelser av denne, samt læreverksprodusentens 

forventninger til bruk av lærerhåndboka, vil her være essensielt. 
  

Lærerintervjuer 

I intervju med førsteklasselærerne på skole A forklares det at lærerne har varierende 

erfaringer med lærerhåndboka. Noen finner den litt for detaljert, mens andre liker at 

detaljnivået gir en trygghet og støtte som er god å ha.  
  

“Vi har fått et manus, og barna våre følger ikke et manus, så det blir ikke helt sånn som de 

skriver. Timene utfolder seg jo sånn som de gjør, så det blir jo forskjellig undervisningsøkter. 

Vi er forskjellig, barna er forskjellig. Vi lager jo vårt eget preg på det, selv om vi har fått en 

mal.”  (Lærer ved skole A , september 2016) 

  

En av lærerne forteller at retningslinjene i lærerhåndboka er såpass godt beskrevet at en som 

ikke normalt underviser i matematikk, enkelt kan lese seg opp og styre undervisningen. En 

annen lærer fremhever at detaljnivået må være rikt fordi det er så mye nytt å forholde seg til. 

Lærerne sier at de følger lærerhåndboka så godt det lar seg gjøre, men de bruker egen 

kunnskap og erfaringer i tillegg, for å tilpasse på best mulig måte. De presiserer likevel at de 

går igjennom det som må gjennomgås av nettbrett, bøker og kopioriginaler. En av lærerne 
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poengterer at initiativet til å delta i piloteringsprosjektet ble tatt på et annet nivå, og lærerne 

selv var ikke med på å avgjøre om de skulle delta.  
  

Det kom frem i fokusgruppeintervjuet av de deltakende lærerne på skole B at de mener det er 

helt nødvendig å bruke lærerhåndboka, for å være tro til prosjektet. De forteller at de ble 

sjokkerte da de forstod hvor omfattende lærerhåndboka var. Lærerne fremstiller det som at 

det er små forskjeller mellom retningslinjer i lærerhåndboka og deres undervisningspraksis, 

men de tilsnekrer, stokker om, forskyver og legger til etter behov. Det forklares av en av 

lærerne at vedkommende benytter sin pedagogiske utdanning for å ta slike avgjørelser slik at 

elevene forstår. En lærer forteller at retningslinjer i lærerhåndboka følges nokså nøyaktig. 

Læreren sørger i alle fall for at den pedagogiske tilnærmingen til faget brukes slik læreverket 

legger opp til. Slik sett unngår læreren å ødelegge for potensielle effekter en får ut av å bruke 

læreverket. En av lærerne i gruppeintervjuet forteller at de ikke var delaktige i beslutningen 

om å delta i piloteringsprosjektet, men at vedkommende har vist sitt engasjement overfor 

rektor ved å sende en lang e-post om et ønske om å delta. Læreren presiserer på samme tid at 

interessen for deltakelse har variert blant lærerne.  
  

Intervju med læreverksprodusent 

I intervjuet med læreverksprodusenten sies det at de har vært på besøk i de forskjellige 

klasserommene og at det på bakgrunn av dette ble bestemt å ikke lage en fullstendig 

lærerhåndbok, da de visste at ting skulle endre seg. Lærerhåndboka reguleres underveis i 

prosjektet, fortelles det. Læreverksprodusenten er skeptisk til å styre det lærerne gjør i detalj, 

og fremhever at det er viktig at lærer har makt og kunnskap til å ta sine egne valg. Det 

fortelles at i arbeid med utforming av lærerhåndboka er det tatt høyde for at en aldri har helt 

kontroll over hva en lærer faktisk gjør i klasserommet. Det fortelles videre at lærerhåndboka 

fungerer godt for lærere med lite erfaring. Slike lærere har ikke nok erfaring til å se hvordan 

undervisningen kan fungere uten en tidsplan, men etter hvert blir de mer fortrolige. Med 

erfaring kan de enklere improvisere og bruke andre verktøy i tillegg til læreverket, sier 

læreverksprodusenten. Det innrømmes at lærerhåndboka var for detaljert og komplisert, med 

beskrivelser av hvordan en utfører en pedagogisk samtale med digitale konkreter. Lærerne 

bør få frihet til å lage egne undervisningsopplegg, men samtidig få fleksibilitet til å bruke den 

ferdiglagde lærerhåndboka. Læreverksprodusenten forteller at lærere ofte har dårlig tid og da 

vil lærerhåndboka være nyttig.  
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“...du kan ikke basere deg på det. Det er mer en mal, på en måte.”  

(Læreverksprodusent, februar 2017) 

  

Læreverksprodusenten sier avslutningsvis at lærerhåndboka er langt fra å være perfekt. Det 

har vært en kaotisk periode, og det rettes en takk til alle lærerne i kommunen for tålmodighet 

og profesjonalitet når de har sjonglert med mangelfull informasjon og vanskelige tekster.  
  

Spørreundersøkelse 

NIFUs spørreundersøkelse har også etterspurt lærernes meninger om enkelte utsagn som 

handler om undervisningserfaring og autonomi.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.3. Lærernes svar angående undervisningserfaring og opplevd frihet til å styre undervisning 

(Siddiq et al., 2017) 
  

17 av de 40 lærerne som rangerte utsagnene i figuren over, sier seg svært uenig eller uenig i at 

de ser for seg at de fremover vil løsrive seg mer fra lærerhåndboka, og i større grad legge opp 

undervisningen selv. De resterende, ønsker derimot å følge lærerveiledningen nøye i 

fremtiden. Til nå har 85% av respondentene lagt opp undervisningen i tett tilknytning til 

lærerhåndbokas foreslåtte retningslinjer. Likevel mener nesten halvparten av respondentene at 

de ikke har stor frihet til å prioritere hvordan selv å legge opp undervisningen. Hva angår 

læreres følelse av kompetanse til å gjennomføre undervisningsopplegget, mener 13 av 40 

lærere at de ikke føler seg kompetente nok. 29 av 40 lærere forteller at de på en god måte kan 

bruke sine ferdigheter som lærere gjennom undervisningen med DragonBox. 
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6.4.4 En oppsummering  
Vi vil her avslutningsvis oppsummere datamaterialet som omhandler vår tematiske kategori 

autonomi. Oppsummerte trekk ved datamaterialet vil være utgangspunkt for diskusjon 

omhandlende lærers grad av autonomi ved bruk av DragonBox i undervisning.   
  

Kontaktlærer A forteller oss i intervju at lærerhåndbokas retningslinjer helst etterfølges. I 

starten fulgte læreren lærerhåndboka til punkt og prikke, men det var vanskelig å 

gjennomføre alt i praksis. Etter kommunikasjon med læreverksprodusent ble det gitt 

klarsignal til å styre undervisningen mer selv. Etter dette følte læreren at det ble enklere å 

bruke DragonBox i undervisningen. Nå benyttes læreverket slik læreren synes det best 

fungerer i undervisningen, og læreren supplerer med bruk av Multi og andre konkretiserende 

verktøy, slik som byggeklosser. Detaljnivået i lærerhåndboka er noe lærerne i 

fokusgruppeintervjuet på skole A også har formeninger om. Noen lærere mener at 

detaljnivået er for tungt, mens andre liker tryggheten og støtten et slikt detaljnivå tilbyr. En av 

lærerne i lærerintervjuet poengterer at initiativet til å delta i piloteringsprosjektet ble tatt på et 

annet nivå og lærerne selv var ikke med på å avgjøre om de skulle delta.  
  

I intervju med kontaktlærer i klasserom B fortelles det at lærer fulgte lærerveiledningen på en 

annen måte i starten, frem til de ble vant med hvordan den skulle brukes. Lærer fremhever at 

lærerhåndboka leses kontinuerlig, men det kan hende at økter byttes om, eller deles opp etter 

behov. Kontaktlæreren prøver å følge rekkefølgen som fremgår av lærerhåndboka, men det 

kan forekomme at læreren setter inn en time med repetisjon, som i utgangspunktet ikke står 

oppført. Læreren våger ikke å bruke konkretiserende verktøy som kan bidra til at elevene 

teller én og én enhet, og begrenser dermed bruk av verktøy som ikke inngår i DragonBox-

læreverket. Multi brukes også med forsiktighet. 
  

Gjennom de tre observasjonstimene i de respektive klasserommene, har vi sett ulikheter i 

hvordan undervisning med det digitale læreverket organiseres. Vi sammenfatter typisk 

organisering av aktiviteter i de observerte undervisningstimene som i figur 6.4. 
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Figur 6.4. Oversikt over tendenser i observert aktivitetsfordeling i de to klassene 

  

Slik vi oppfatter lærerhåndboka, bør alle aktiviteter i klasserommet etterfølges av samtale om 

fremgangsmåter, løsninger og utveksling av ideer i plenum. Dette utføres ulikt i de to 

klassene. Vi har blant annet observert i klasserom A, isolert og langvarig nettbrettbruk uten 

oppsummering, mens i klasserom B ser vi at samtaler både mellom lærer og elev og mellom 

elever er en sentral del av alle undervisningsaktiviteter. Undervisning i klasserom B består 

også gjerne av flere aktiviteter enn i klasse A. De ulike stasjonære aktivitetene i klasse B 

veksles også mellom i større grad. 
  

En av de observerte timene i klasse A fraviker fra den typiske aktivitetsfordelingen, som vist 

i figur 6.4. I denne timen styrte ekstralæreren undervisningen, og på grunn av det læreren 

oppfattet som et utfordrende faglig tema, ble det benyttet en annen tilnærming til fagstoffet. 

DragonBox ble i svært liten grad benyttet i denne timen. Dette kan sees i lys av 

lærerintervjuet på skole A  der det fortelles at lærerne følger lærerhåndboka så godt som 

mulig, men at de gjerne bruker pedagogisk kunnskap og erfaring for å tilpasse undervisningen 

etter situasjon. Dette er også et tema i lærerintervjuene ved skole B. En av lærerne forteller at 

vedkommende bruker sin pedagogiske bakgrunn for å forme undervisningen slik at elevene 

forstår. Videre forteller en av lærerne at retningslinjer i lærerhåndboka følges nokså nøyaktig, 

og læreren sørger for at den pedagogiske tilnærmingen til faget brukes slik læreverket legger 

opp til. På denne måten kan læreren unngå å ødelegge for potensielle effekter en får ut av å 

bruke læreverket. 
  

I både fokusgruppeintervjuene ved skole A  og B  fremgår det at initiativet til å delta i 

piloteringsprosjektet ble tatt på et annet nivå, og at lærerne selv ikke deltok i denne 

avgjørelsen. På skole B viser det seg at en av lærerne har vist ekstra engasjement og vært i 

kommunikasjon med skoleledelsen om deltakelse i piloteringsprosjektet.  
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I intervjuet med læreverksprodusenten sies det at lærerhåndboka reguleres underveis i 

prosjektet. Det fortelles at lærerhåndboka tilbyr lærerne fleksibilitet og kan være nyttig for 

lærerne med lite erfaring. Dette kan muligvis sees i sammenheng med respondentsvar fra 

NIFUs spørreundersøkelse, hvor omtrent halvparten av respondentene ikke ser for seg at de 

fremover vil løsrive seg mer fra lærerhåndboka. Læreverksprodusenten er skeptisk til å 

styre det lærerne gjør i detalj, og mener det er viktig at lærere har makt og kunnskap til å ta 

egne valg i undervisning. Det innrømmes at lærerhåndboka tidlig i prosjektfasen var for 

detaljert og komplisert, med beskrivelser av hvordan en utfører en pedagogisk samtale med 

digitale konkreter. Dette detaljnivået kan det tenkes at lærerne også har registrert, da omtrent 

50 % av respondentene i spørreundersøkelsen melder at de ikke har stor frihet til å prioritere 

hvordan de selv legger opp undervisningen.  
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7. Diskusjon 

I dette kapittelet vil vi diskutere de viktigste funnene fra vårt datamateriale. Forskning og 

teori benyttes for å belyse disse funnene for behandling i samsvar med våre 

forskningsspørsmål. Kapittelet struktureres etter de tre tematiske kategoriene; pedagogisk 

perspektiv, samarbeid og autonomi. Underveis vil vi til hver kategori stille supplerende 

spørsmål som er relevante for å kunne besvare de enkelte forskningsspørsmålene. I kapittel 8 

vil forskningsspørsmålene besvares. 
 

7.1. Pedagogisk perspektiv 

Denne kategorien vil struktureres etter delspørsmål som verktøy for å utforske 

sammenhengen mellom hva som blir sagt, og hva som blir gjort av lærerne i intervju og 

undervisning. Viktige punkter fra disse underkapitlene vil tas med videre til konklusjon for å 

kunne besvare forskningsspørsmålet: 
  

Hvilke pedagogiske perspektiver hevder lærerne selv å ha, kommer disse til syne i 

undervisningen og er de forenlige med den pedagogiske intensjonen til DragonBox Skole?  
  

Pedagogiske perspektiver kan defineres som psykologiske forståelser, premisser, eller  

proposisjoner som bærer en sannhetsverdi i henhold til kunnskap og læring (Richardson, 

2003). Det er gjerne læreres personlige pedagogiske perspektiver på hva god undervisning og 

læring innebærer, som styrer valg av hvorvidt og hvordan teknologi benyttes i undervisning 

(Inan & Lowther, 2010; Deng, Chai, Tsai, & Lee, 2014). Implementering av DragonBox-

læreverket legger derimot visse føringer for hvordan lærere faktisk kan benytte seg av 

teknologi i klasserommet. Med en ny pedagogisk tilnærming til matematikk med tilhørende 

metoder, og et læringssyn som bidrar til at lærer og elever gis tilsvarende oppmerksomhet, vil 

lærerne måtte forholde seg til dette når de planlegger og gjennomfører sin undervisning. 

Hvorvidt lærernes pedagogiske perspektiver kan komme til uttrykk i undervisningen, kan 

likevel diskuteres. Som det fremgår i litteraturgjennomgangen, er det en sammenheng mellom 

læreres holdninger og motivasjon, og deres pedagogiske perspektiver. Det er dermed viktig at 

læreren er med på laget for at implementering av læringsverktøy og læreverk skal kunne 

lykkes (Gorozidis & Papaioannou, 2011; Schellenbach-Zell & Gräsel, 2011; Hatlevik et al., 

2013). For å kunne oppnå en vellykket implementering av DragonBox Skole, er det derfor 
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hensiktsmessig at det i intervju fremgår at begge lærerne i casestudien var positivt innstilt til 

læreverket tidlig i prosjektet, og fremdeles er motiverte til å bruke læreverket videre.  
  

7.1.1.  Hvordan kommer lærernes læringssyn til uttrykk i undervisningen? 

Gjennom intervju med de to lærerne i vår casestudie, forstår vi det som at begge lærerne 

vektlegger samarbeid mellom sine elever for at de skal kunne oppnå et godt læringsutbytte i 

undervisningen. Slik kontaktlærer A fremhever i intervju, vil et fokus rettet mot samarbeid, 

stå i stil med et sosiokulturelt perspektiv på læring. Det sosiokulturelle læringsperspektivet 

karakteriseres av at handlinger, mentale prosesser og kunnskapsutvikling forstås som et 

resultat av deltakelse i sosiale praksiser (Vygotsky, 1986). Interaksjon og samarbeid med 

andre deltakere i et fellesskap, utvider individets rekkevidde for læring, ved at den 

eksisterende kunnskapsbasen suppleres gjennom meningsutveksling (Vygotsky, 1978). Til 

tross for at begge lærerne hevder at de tror på at samarbeid fører til læring, og at de ofte 

tilrettelegger for samarbeid i undervisningen, erfarer vi at Johannessen og Christoffersen 

(2010) har rett i sin uttalelse om at det en sier at en gjør, ikke nødvendigvis er det en faktisk 

gjør.  
  

Vi har opplevd at ytringer fra intervju ikke nødvendigvis stemmer overens med observerte 

handlinger i klasserommet. Lærer A forteller at samarbeid tillegges en viktig plass i 

undervisningen, men vi har kun observert ett tilfelle hvor det er blitt tilrettelagt for 

elevsamarbeid, i løpet av de tre matematikktimene. Lærer instruerer og oppmuntrer til 

elevdeltakelse, men oftest på et individuelt nivå. Det konkluderes i flere studier at læreres 

pedagogiske perspektiver på hva som innebærer god læring, i stor grad vil påvirke deres 

klasseromspraksis (Kagan, 1992; Pajares, 1992; Richardson, 1996; Fives & Gill, 2015). 

Pedagogiske perspektiver er forholdsvis stabile holdninger som vil være vanskelig å endre, og 

de har gjerne blitt utviklet gjennom flere års erfaring (Richardson, 1996; Ertmer, 2005). Det 

kan dermed tenkes at vår opplevde konflikt mellom uttalt og faktisk handling, kan henge 

sammen med lærerens autonomi til å selv styre undervisningen i henhold til egen pedagogisk 

tro. Dette kan sees i sammenheng med den observerte undervisningstimen holdt av 

ekstralærer i klasse A. Ekstralæreren benyttet seg i liten grad av DragonBox, og det forklares 

av at ekstralæreren ikke har satt seg godt nok inn i læreverket på grunn av ansvarsfordeling 

med kontaktlærer i klasserommet. Ekstralæreren står derfor mer fritt med hensyn til hvordan 

og hvorvidt læreverket skal benyttes i undervisningen, fordi hun ikke innehar tilsvarende 

kompetanse i bruk av læreverket, som det kontaktlæreren har (Tondeur et al., 2017). 
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I motsetning til lite elevsamarbeid som del av undervisningspraksisen i klasserom A, har vi 

observert at lærer B ofte igangsetter elevene til å jobbe og samtale sammen om 

oppgaveløsning. I de tre observerte timene, inndeler læreren ved flere anledninger elevene i 

læringspartnere både i individuelt arbeid og i plenumsarbeid. Det brukes mye tid på slike 

aktiviteter. Lærerens uttalelser om pedagogisk tro, oppleves derfor som bekreftet i den 

observerte praksisen, da lærer B innretter undervisningen etter en jevn deltakelse mellom seg 

selv og elevene. Vi ser dette i sammenheng med Sfards (1998) teorier om læringsmetaforer, 

der det blant annet skilles mellom en forståelse av læring som hovedsakelig orientert mot 

individuell tilegning av læring, eller som aktiv deltakelse i læringsprosesser og -aktiviteter 

(henholdsvis akkvisisjons- og deltakelsesmetaforen). I sammenheng med den observerte 

undervisningspraksisen i klasserom B, oppfatter vi deltakelsesmetaforen som beskrivende. 

Sfard (1998) forklarer denne metaforen med at læring fordrer et jevnt og kontinuerlig 

samspill mellom lærer og elev. Relasjonen mellom del og helhet, og hvordan de påvirker og 

gjensidig former hverandre, vil være svært viktig, og dette vil kunne bidra til å skape et 

kunnskapsfellesskap i klasserommet. 
  

I motsetning til Sfards (1998) deltakelsesmetafor, vil akkvisisjonsmetaforen for læring kunne 

forklares som en orientering rettet mot individuell tilegning av kunnskap, fremfor et produkt 

av inngåelse i sosiale praksiser. Vi ser et tilsvarende skille mellom de to klasserommene i vår 

studie. I akkvisisjonsmetaforen fremgår det at lærer oppfattes som en formidler av kunnskap 

og elever som mottakere av den formidlede kunnskapen. I klasserom A observerer vi at 

undervisningen hovedsakelig er sentrert omkring læreren. Vi oppfatter det som at det i liten 

grad stilles krav til elevdeltakelse, noe som bidrar til at ikke alle i klasserommet deltar i 

samtale og oppgaveløsning i fellesskap. Læreren stiller sjeldent prosessorienterte spørsmål 

omhandlende hvordan elevene kommer frem til svar, og ser ofte ut til å finne direkte og 

konkrete svar tilstrekkelig. Undervisningen tolkes dermed som lærersentrert, jamført Sfard 

(1998), der læreren instruerer og elevene har en mottakerrolle i kunnskapsoverføringen, som 

gjerne går direkte fra lærer til elev.  
  

Det vil være viktig å påpeke at én læringsmetafor ikke er bedre enn den andre (Sfard, 1998).  

Selv om det trekkes opp et metaforisk skille mellom akkvisisjon og deltakelse, mener Sfard 

(1998) at en polariserende forståelse hverken er fordelaktig eller mulig, og at metaforene 

snarere bør forstås som utfyllende for hverandre. Bakenforliggende ideer for 

konseptforståelser er kulturelt betinget, men aldri ensartede. Tondeur et al. (2017) mener også 



	89	

at en bør forstå lærernes pedagogiske holdninger og perspektiver som sammensatte og 

komplekse. Det metaforiske skillet vi drar mellom de to klasserommene er derfor heller ikke 

utelukkende ensidig. Begge klasserommene bærer preg av en kombinasjon av de to 

metaforene, men vi ser likevel variasjoner som tillater oss å fremheve enkelte trekk som 

knytter de to klasserommene til de ulike læringsmetaforene. Deltakermetaforen står sentralt 

da den retter fokus mot sosiale aspekter og sammensatt kompetanse som kreves i et fremtidig 

moderne kunnskapssamfunn. Tilegnelsesmetaforen er nødvendig for å kunne oppfatte 

kunnskap som repetitiv og overførbar fra en situasjon til en annen (Sfard, 1998). I begge 

metaforene er språket av vesentlig karakter. 
  

7.1.2. Hvordan bruker lærerne språket som medierende verktøy for 

læring? 

Samarbeid og matematisk samtale mellom elevene fremheves av lærer B  når læreren blir bedt 

om å beskrive sitt eget læringssyn. Vi forstår det som at samarbeid og samtale, aktivt og 

bevisst, benyttes som medierende verktøy, for å skape en felles konseptforståelse av 

matematiske temaer i dette klasserommet. Dette kan jamføres med Vygotskys (1978; 1986) 

teorier om mediert læring, hvor læring oppstår gjennom sosiale interaksjoner mellom 

mennesker og menneskeskapte gjenstander, slik som språket. Vi oppfatter at det i større grad 

bygges et kunnskapsfellesskap for felles utvikling av konseptforståelser i klasserom B, fordi 

elevene gis rom og oppmuntres til å delta og sette ord på sine erfaringer, tanker og forståelser. 

Lærer B forteller i intervju at oppgaveløsning med læreverket ofte demonstreres av læreren, 

før elevene skal samtale og løse matteproblemene med sin læringspartner, etterfulgt av en 

gjennomgang i fellesskap. Et konkret eksempel vi har observert, er da elevene får skape sine 

egne regnehistorier som andre elever skal løse. Elevene vil kunne være med på å utvikle 

fellesskapets praksiser, normer og verdier, og de vil kunne påvirke og forme hvordan språket 

benyttes som medierende verktøy i matematikklæringen.   
  

Der språket i klasserom B i større grad utvikles i lag med elevene, vil læreren i klasserom A 

bruke en matematisk terminologi som elevene skal lære seg og benytte i behandling av 

konsepter. Lærer A forteller i caseintervju at historiefortelling står mer sentralt enn forklaring 

når DragonBox benyttes i undervisning. På bakgrunn av de tre observerte 

undervisningstimene med læreverket, har vi likevel sett at forklaring er et naturlig og sentralt 

element i undervisningen, og at historiefortellingen mer eller mindre, er fraværende. Lærer A 

kan da se ut til å legge mer avgrensede premisser for hvordan elevene skal forstå den 
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kunnskapen som læreren formidler. Språket som benyttes i de to klasserommene skiller seg 

dermed noe fra hverandre. Elevene i klasse B kan delta i utvikling av det felles språket i 

større grad enn hva elevene kan gjøre i klasserom A. Når elevene får bidra til å skape et felles 

språk, kan vi tenke oss at det semantiske gapet mellom lærers formidling av konsepter og 

elevenes konseptforståelse og tilknyttet ordbruk, vil kunne snevres inn. De kommuniserer på 

likt nivå og med like premisser.  
  

DragonBox-læreverket skal være tilpasset elevenes interesser og språk når det introduserer en 

eventyrverden med nye figurer og planeter som elevene kan utforske. I tråd med teorien om 

den nærmeste utviklingssonen, vil det dermed skapes et felles utgangspunkt for lærer og 

elever til å kommunisere sammen om denne eventyrverdenen, i henhold til barnas faktiske 

utviklingsnivå (WeWantToKnow, 2017; Wood, Bruner & Ross, 1976). Vårt teoretiske 

rammeverk forteller oss at læreren er viktig for å tette det semantiske gapet mellom lærers og 

elevers ulike språklige beskrivelser og oppfatninger av de samme konseptene. Dette for å 

knytte bånd mellom praktisk erfaring (hverdagslige begreper) og teoretisk kunnskap 

(vitenskapelige begreper), og for å kunne hjelpe elevene til å nå sine potensielle 

utviklingsnivåer. Språklig bearbeiding av konseptene i tett tilknytning til praksis, kan bidra til 

å tette dette gapet (Trant, 2007; Vygotsky, 1978; Wood, Bruner & Ross, 1976).  
  

Læreverket DragonBox Skole legger i seg selv opp til kommunikasjon gjennom et felles 

språk og felles konseptforståelser, men læreverksprodusenten sier i intervju at det er 

vanskelig å lage gode verktøy som barn kan bruke alene, og læreren er derfor viktig for å 

supplere med andre aktiviteter og gode samtaler rundt det som oppleves. Til tross for at 

læreverket tilrettelegger for et felles språk for lærer og elever, har vi observert at lærerne 

bruker læreverkets tilgrunnleggende språk, ulikt i matematikkundervisningen. Lærer 

A  forteller i intervju at læreverket legger opp til sniklæring, og viser med dette at læreren er 

bevisst over deler av læreverkets intensjon. Likevel ser vi at det stilles få krav til 

elevdeltakelse i klasserommet, noe som kan medføre at elevene i liten grad får være delaktige 

i å videreutvikle det språket som læreverket legger til grunn. Vi forstår det som at klasserom 

B preges av en felles konstruksjon av språk gjennom aktiv og jevn deltakelse mellom alle 

parter. 
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7.1.3.  Hvordan bruker lærerne teknologi i undervisningen? 

Ludvigsen (2000) skisserer tre forskjellige klasserom som arena for ulike læringsperspektiver 

med tilknyttede praksiser, som det er viktig å ta hensyn til når teknologi skal implementeres i 

klasserommet; det tradisjonelle, det konstruktivistiske og klasserommet som 

læringsfellesskap. Læreren i det tradisjonelle klasserommet besitter en nøkkel til å kode det 

lukkede symbolsystemet i kunnskapen som formidles. Gjennom en detaljert læreplan for 

undervisning, vil lærerens formidlingsevne og engasjement være avgjørende, og elevenes 

opplevelser av faget er mindre viktig (Ludvigsen, 2000). Teknologi som egner seg best for 

det tradisjonelle klasserommet vil støtte læreren i typisk undervisningspraksis som er 

instruksjon med tydelige mål og tilbakemeldinger. I det konstruktivistiske klasserommet 

bidrar læreren til bearbeiding av begreper og perspektiver i problemløsning, når elevene skal 

hjelpes med å se sammenhenger mellom hverdagslig praksis og teori. Elevene og deres 

handlinger og aktiviteter står sentralt i dette klasserommet. Læreplanen som følges av lærer er 

åpen, og undervisningen preges i større grad av lærers egen kunnskapsbase. I dette 

klasserommet vil hensiktsmessig teknologibruk omfatte interaktive verktøy som tilbyr flere 

representasjoner. Vi ser dette i sammenheng med det skillet vi til nå har benyttet mellom 

klasserom A og B.  
  

Både i akkvisisjonsmetaforen og i det tradisjonelle klasserommet sentreres undervisning 

omkring læreren som avgjør det språklige rammeverket for hvordan elevene skal forstå den 

kunnskapen som formidles. Elevene tillegges en lite deltakende rolle. Typisk organisering av 

aktiviteter i det tradisjonelle klasserommet, vil være at læreren først stiller spørsmål, elevene 

svarer og lærer bekrefter, eller avkrefter svaret (Wells, 1993). En slik organisering er 

gjennomgående i de tre observasjonstimene i klasserom A, og læreren verifiserer elevenes 

svar uten å stille oppfølgingsspørsmål. Vi har også sett tilsvarende rollefordeling mellom 

lærer og elever som beskrevet i akkvisisjonsmetaforen og i det tradisjonelle klasserommet. 

Som i likhet med akkvisisjonsmetaforen, fortelles det i intervju at lærer A også støtter seg til 

en fortolket ukeplan utarbeidet av to lærere på trinnet. 
  

I Ludvigsens (2000) konstruktivistiske klasserom fremheves elevenes handlinger og 

aktiviteter, og lærers tilrettelegging for øving i å bruke og samtale om begreper i mange ulike 

oppgaver, er her viktig for å utvikle elevenes konseptforståelse. Deltakelsesmetaforen har 

også et fokus rettet mot at kommunikasjon i fellesskap er veien til kunnskap. Læreren i klasse 

B er opptatt av at elevene skal samtale og samarbeide om å komme frem til løsninger på 
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matematiske problemer. Vi har observert utstrakt inndeling i læringspartnere. I intervju, 

begrunner lærer B dette med at nettbrettene isolert ikke åpner for elevsamarbeid, og at det 

dermed er viktig å samtale om det som skal skje og har skjedd på nettbrettene i fellesskap. På 

basis av de tre observerte undervisningstimene, opplever vi at læreren hyppigere veksler 

mellom flere ulike aktivitetsformer innenfor samme faglige tema, enn hva vi har observert i 

klasserom A. Vi ser dette i lys av Tondeur med fleres (2017) studie, hvor det fremgår at 

lærere med et konstruktivistisk læringssyn er mer tilbøyelige til å bruke teknologi oftere og 

eksperimentere mer med teknologi i undervisningen, og at lærere med et i utgangspunkt 

lærersentrert perspektiv, vil endre og variere sitt perspektiv mot en elevsentrert tilnærming 

etter implementering av teknologi. 
  

I disse to skisserte klasserommene vil læring anses som individualistisk orientert, men 

Ludvigsen (2000) fremhever at det er et tredje klasserom som lærere burde strekke seg etter å 

oppnå. I klasserommet som læringsfellesskap forstås læring som kollektiv 

kunnskapsproduksjon, og elevene skal selv produsere kunnskap som siden deles med 

medelever. Teknologi egner seg til best bruk når den tilrettelegger for at elevene kan arbeide 

variert og dele innhentet informasjon med hverandre. Til tross for at Ludvigsen (2000) anser 

dette klasserommet som ideelt, vil all klasseromspraksis kunne bære preg av de tre 

klasserommene som skisseres. Vi ser elementer fra klasserommet som læringsfellesskap i den 

observerte undervisningspraksisen i våre to caser.  
  

Læreverksprodusenten forteller oss i intervju at om lærerne skal kunne føre gode samtaler 

med sine elever, er de nødt til å forstå tanken bak verktøyene. Fordi barn bør veksle mellom 

flere ulike representasjoner for å oppnå konseptforståelse, vil isolert nettbrettbruk ikke være 

tilstrekkelig i undervisningen. Dette bekreftes i en studie utført av Kluge og Dolonen (2014), 

hvor det viser seg at adskilt samhandling med digitale komponenter, ikke er nok, og at lærer 

må tiltre en rolle som tolk mellom de digitale læringsverktøyene og fagspesifikt språk. 

Læreverksprodusenten mener at elevene må kunne få tilgang til flere ulike konkretiserende 

verktøy. Dette ser vi i sammenheng med et sosiokulturelt læringsperspektiv hvor læring ikke 

kun oppstår gjennom sosial interaksjon, men også gjennom mediert bruk av menneskeskapte 

gjenstander (Vygotsky, 1978). Læreverksprodusenten hevder at styrken ved de 

konkretiserende verktøyene som finnes i DragonBox, er at de både er fysiske og digitale. 

Læreverksprodusenten påpeker samtidig at de ikke har informert lærerne i prosjektet godt nok 

om bakenforliggende pedagogisk tankegang om bruk av nettbrett. Om dette har en 
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sammenheng med at vi har observert ulik bruk av nettbrett i de to klasserommene, kan vi ikke 

si sikkert, men det er muligvis en medvirkende årsak. 
  

I intervju med klassekontaktene på første trinn ved skole A, har vi blitt fortalt at lærerne tidlig 

i prosjektet var skeptiske til læreverket, og skulle ønske at de kunne ha blitt bedre kjent med 

nettbrettene før prosjektstart. Dette bekrefter det læreverksprodusenten også forteller. 

Læreren i klasse A, sier i intervju at nettbrettene brukes til selvstendig oppgaveløsning og lek, 

og at repetisjon og motivasjon er førende for nettbrettbruken. Læreren påpeker at elevene 

ikke bør sitte på nettbrettene for lenge av gangen, og at nettbrettbruk ikke resulterer i læring 

med mindre det brukes riktig. I tråd med det tradisjonelle klasserommet (Ludvigsen, 2000), 

ser vi at læreren benytter både interaktiv tavle og nettbrett for individuell oppgaveløsning, 

men i motsetning til hva lærer forteller om tidsbruk på nettbrett, ser vi at store deler av 

undervisningstiden faktisk benyttes til selvstendig oppgaveløsning på nettbrettene. 

Gjennomsnittlig sammenhengende nettbrettbruk i de tre observerte undervisningstimene, er 

omtrent 30 minutter, hvor den lengste observerte tidsbruken oversteg 40 minutter.  
  

Det kommunikative rammeverket rundt nettbrettbruken, tolker vi som avvikende fra både det 

lærer selv hevder og det læreverksprodusenten påpeker. Vi har ikke observert at 

nettbrettbruken oppsummeres og plasseres i en matematisk kontekst. Furberg (2016) hevder 

at elever behøver veiledning i hvordan å interagere med teknologien, for å kunne oppnå 

læringsutbytte. Bruken av nettbrett i klasse A kan dermed være uheldig, da læreren bruker 

nettbrettet til utstrakt repetisjon, uten oppfølging. Bruk av digitale læremidler behøver likevel 

ikke å fordre én spesifikk pedagogisk fremgangsmåte (Lawless & Pellegrino, 2007). 

Teknologibruken må tilpasses det enkelte klasserommet, fordi læreres antakelser, læringssyn 

og skolens virksomhet nødvendigvis vil påvirke en implementering av IKT (Ludvigsen, 

2000). Så lenge lærerkollegiet ved skole A enes om hvordan nettbrettene skal tas i bruk i 

undervisning, og lærerne er enige og etterfølger dette, kan det argumenteres for at 

teknologibruken er tilpasset og brukes i henhold til deres skolekontekst. 
  

Det fortelles i fokusgruppeintervju med lærerne på skole B, at DragonBox primært oppleves 

som et matematikkprosjekt, og at det ikke er noe hensikt i å bruke nettbrettene isolert, da de 

ser det som nødvendig å samtale rundt det som skjer på nettbrettene. Det fremgår av intervju 

med lærer B, at læreren er enig i dette, og mener videre at en må være ekstra dyktig til å 

bruke læringspartnere og arbeide to og to i oppstart og ved oppsummering, slik at læring kan 
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skje gjennom samarbeid. Disse holdningene anser vi som bekreftet med bakgrunn i de tre 

observerte undervisningstimene i klasserom B. Undervisningspraksisen preges av utstrakt 

kommunikasjon og samarbeid mellom læreren og elevene. Læreren inndeler elevene i 

læringspartnere og tilrettelegger for samarbeid, i forbindelse med bruk av både interaktiv 

tavle og nettbrett. Den interaktive tavlen benyttes hyppig for oppgaveløsning med 

læringspartner eller i fellesskap. Fnisehistorier brukes flittig til å skape egne representasjoner 

av regnestykker, både på papir og på nettbrett, som elevene siden deler med hverandre. En 

slik organisering av teknologibruk, kan kobles til klasserommet som læringsfellesskap, der 

Ludvigsen (2000) forklarer at teknologien bør understøtte en typisk kollektiv 

kunnskapsproduksjon. Vi har observert en gjennomsnittlig nettbrettbruk på omtrent 20 

minutter, men dette bør sees i lys av både samarbeid mellom elever og pre- og postaktiviteter 

i fellesskap.   
  

Det kan være store variasjoner i læreres erfaringer med bruk av digital teknologi for læring i 

undervisning, og dette vil kunne påvirke læreres vilje og evne til å bruke teknologi i 

undervisningen (Koehler & Mishra, 2009). Som vi har vist til ved bruk av nettbrett i de to 

klasserommene, finnes det variasjoner i hvordan teknologi benyttes pedagogisk for å lære 

bort spesifikk fagkunnskap i undervisningen. Koehler og Mishra (2009) har laget et teoretisk 

rammeverk for hvordan teknologisk, fagspesifikk og pedagogisk kunnskap utspiller seg og 

interagerer med hverandre, når teknologi skal integreres i klasserommet. De tre 

kunnskapsfeltene overlapper hverandre, og teorien fremhever at kunnskap om kryssende felt, 

er vel så viktig som hver av de tre kunnskapsfeltene.  
  

Den teknologiske kunnskapen kan oppfattes som lærerens digitale kompetanse (Erstad, 

2010). Både lærer A og B hevder i caseintervju at de føler seg kompetente nok til å undervise 

med de digitale læremidlene i DragonBox. Dette stemmer overens med den observerte 

undervisningen i de to klasserommene, der vi ikke har sett tydelige tegn på teknologiske 

utfordringer. At lærerne føler seg digitalt kompetente er bra, da flere studier peker ut at 

digitalt kompetente lærere er av betydning for om elever oppnår faglig utbytte i møte med 

IKT (Erstad, 2010; Østerud, 2009).  
  

At lærerne innehar nødvendig fagspesifikk kunnskap, er også et aspekt som må vektlegges i 

undervisning med teknologi (Koehler & Mishra, 2009). Da ekstralæreren i klasse A ledet en 

av de observerte undervisningstimene, ble vi fortalt at DragonBox ikke ble benyttet fordi 
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ekstralæreren mente at de hadde møtt på et veldig utfordrende fagtema. Det ble også fortalt at 

lærerne i klasse A hadde fordelt ansvarsområder, og at ekstralæreren ikke hadde satt seg inn i 

DragonBox-læreverket. Ekstralæreren benytter tradisjonelle komplementære metoder for å 

konkretisere fagstoff gjennom andre tilnærminger. Kontaktlæreren har hovedansvar for 

undervisning med DragonBox. Ekstralærer benyttet læreverket minimalt i løpet av 

undervisningstimen, og fulgte dermed den nye tilnærmingen til matematikk i svært liten grad. 

Lærerens fagspesifikke kunnskap i matematikk, kan dermed sies å gi utslag på hvordan 

undervisningen utspilte seg, både med tanke på bruk av teknologi og hvordan fagstoffet ble 

organisert og formidlet.  
  

Ved integrering av teknologi i undervisning, vil læreres pedagogiske kunnskaper være 

vesentlige. Lærer A og B er begge erfarne lærere, men underviser i matematikk i første trinn 

for første gang, høsten 2016. Lærerne er i tillegg nødt til å sette seg inn i en ny fagspesifikk 

matematikkunnskap, hvor en ny tilnærming til tall benyttes. Det kan med dette tenkes at den 

pedagogiske formidlingen vil bli vanskeligere for lærerne å utføre. De må tilegne seg ny 

matematikkforståelse, tilhørende pedagogiske metoder og hensiktsmessig bruk av teknologien 

i undervisning. Det fremgår i intervju med kontaktlærer B at læreren har erfaring i å bruke 

tom tallinje, og at læreren har en interesse for denne måten å forstå matematikk. Da 

DragonBox introduserer både ny pedagogisk tilnærming til hvordan å forstå matematikk og 

teknologi i undervisningen, kan det tenkes at kontaktlærer B har et fortrinn. Læreren har god 

kjennskap til matematikkforståelsen og kan dermed rette fokus mot hvordan å tilrettelegge for 

læring av denne matematikken i undervisningen. Krysningspunktene mellom de tre 

kunnskapskategoriene i TPACK-rammeverket kan tilrettes mer oppmerksomhet, da lærer B 

besitter nødvendig teknologisk, fagspesifikk og pedagogisk kunnskap (Koehler & Mishra, 

2009). Lærer A hadde ikke slike forkunnskaper om den fagspesifikke matematikkunnskapen, 

eller hvilke pedagogiske metoder som er fordelaktige for bruk av denne. Dette fremkommer i 

caseintervju, hvor kontaktlæreren forteller at lærerne burde hatt mer tid før prosjektstart til å 

sette seg inn i læreverket og hvordan å benytte det. Vi forstår det slik at mangelen på 

forkunnskaper hos lærer A påvirker forståelse og etterfølgelse av den bakenforliggende 

pedagogiske intensjonen til DragonBox. Dette diskuteres nærmere i underkapittel 7.1.4.  
  

Da DragonBox er et digitalt læreverk med en ny tilhørende matematisk metode, kreves det at 

de deltakende lærerne i prosjektet både besitter teknologisk, fagspesifikk og pedagogisk 

kunnskap, samt en forståelse av hvordan disse kunnskapsfeltene krysser hverandre. Denne 
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sammensatte kunnskapen må ligge til grunn for at lærerne kan bruke læreverket på en god og 

formålstjenlig måte (Koehler & Mishra, 2009). TPACK-rammeverket nevner også at den 

sammensatte kunnskapen påvirkes av ytre faktorer, slik som sosialt fellesskap og 

skolekontekst. Forskning viser at skoleledelsens støtte av teknologibruk, opplæring og læreres 

fellesskapsfølelse, kan påvirke pedagogiske holdninger og vilje til å ta i bruk ny teknologi i 

undervisningen (Inan og Lowther, 2010; Hargreaves, 1996; Ottestad, 2013; Berrum et al., 

2016). Vi ser også dette i vår casestudie. De ulike skolekontekstene som omgir de to 

klasserommene, legger ulike premisser for hvordan lærerne oppfatter og benytter seg av 

teknologi i undervisningen.  
  

Det fremkommer av fokusgruppeintervjuet med lærerne ved skole A, at avgjørelsen om 

deltakelse i DragonBox-prosjektet ble tatt på et høyere nivå, og at lærerne selv ikke bestemte 

dette. Lærerne ved skole B forteller derimot at de var engasjerte og oppmuntret skoleledelsen 

til å bli med i prosjektet, selv om de selv ikke tok den endelige avgjørelsen. Der skole A 

karakteriserer seg selv som en IKT-vennlig skole, med en skoleledelse som støtter opp om 

teknologibruk i undervisning, har skole B ikke en tilsvarende satsing på IKT. Skole B har 

likevel de senere årene gjort tiltak for å løfte IKT-bruk i undervisningen på småtrinnet. Vi 

oppfatter at det er en sammenheng mellom satsing på IKT i skolen og lærernes ulike 

forståelser av DragonBox. Det fremkommer i intervju at lærer A forstår læreverket som et 

digitalt prosjekt. Læreren har mye erfaring med bruk av IKT i undervisning, og det 

fremkommer i observasjon at de digitale flatene er de mest sentrale i læreverket. Dette 

kommer blant annet til uttrykk i tid brukt på nettbrett og andre digitale ressurser. Lærer B har 

derimot en annen forståelse. Denne læreren oppfatter læreverket primært som et 

matematikkprosjekt. Denne forståelsen er trolig tett knyttet til de fagspesifikke forkunnskaper 

som lærer B besitter, og som DragonBox-læreverket bygger på. Engasjementet læreren viste 

til prosjektet før start, har muligens også hatt en innvirkning.  
  

TPACK-rammeverket viser at lærernes kunnskapsfelt ikke kan forstås separat fra de sosiale 

kontekstene lærerne inngår i. Dermed vil sosiale relasjoner i skolen kunne ha en innvirkning 

på organisering av undervisning med teknologi. Vi ser at lærerne inngår i ulike arbeidsformer 

ved de to skolene, og dette kan se ut til å legge enkelte føringer for hvordan lærerne faktisk 

organiserer undervisningen ved bruk av det digitale læreverket. Dette vil vi drøfte videre i 

underkapittelet 7.2.  
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7.1.4. Hvordan iverksettes den pedagogiske tilnærmingen til matematikk? 

Forskning viser at god tallforståelse hos elever er nødvendig for å lære formell aritmetikk på 

grunnskolenivå, og at det spiller en kritisk rolle for elevenes tidlige algebraforståelse (English 

& Mulligan, 2013). Dette er noe læreverksprodusenten virker til å rette fokus mot, når god 

mengdeforståelse er utgangspunktet for matematikklæring (WeWantToKnow, 2017). I 

intervju med læreverksprodusenten bak DragonBox, fortelles det at elevene bør bruke mange 

fysiske konkreter for å kunne kjenne høyder og størrelser med hele kroppen og huske bedre. 

Dette bidrar også til å skape variasjon i undervisningen. Det forklares at noomene likner mye 

på Cuisenaire-staver, og det sentrale ved disse er at de viser fysiske relasjoner mellom tall. 

Læreverksprodusenten poengterer at elevene bør leke med noomer, men også andre 

representasjoner av tiere og enere. Slik det også fremgår i lærerhåndboka, baseres læreverket 

på en hovedtanke om at elever skal benytte enere, femmere og tiere som referansepunkter, når 

de møter mengder og tall. Telling skal ikke forstås alfabetisk, men bør heller tolkes som 

gruppering av tall (WeWantToKnow, 2017). 
  

I likhet med majoriteten av de deltakende lærerne i prosjektet, er begge lærerne i casestudien 

enige om at DragonBox gir en god tilnærming til tall og mengder, og baseres på både gode 

matematikk-didaktiske prinsipper og pedagogiske ideer (se figur 6.1.). Kontaktlærer A 

forteller i intervju at læreren liker at elevene får en personlig tilnærming til matematikk og at 

de lærer å gjenkjenne mengder intuitivt. Læreren mener likevel at noomene ikke forklarer 

mengdeforhold like godt som hva byggeklosser gjør, og derfor brukes klosser i større grad. 

Dette strider mot det lærerne forteller i fokusgruppeintervju, når de hevder at elevene enkelt 

oppfatter koblingen mellom tall og noomer. Lærer B forteller i intervju at det derimot ikke 

benyttes byggeklosser i undervisningen, da dette motarbeider mengdeforståelsen og den 

retningen matematikk bør tillæres av elevene. Det poengteres av lærer B at elevene dermed 

ikke får lov til å telle på fingrene. Vi har likevel sett i fokusgruppeintervju, at lærerne ved 

skole B  var noe usikre på hvordan telling som gruppering skulle tolkes, men de kunne alle 

enes om at de likevel ville unnlate å telle, for å kunne følge læreverket. 
  

Forståelsen av læreverket som lærer B gir uttrykk for, tolker vi som tilnærmet lik den 

pedagogiske intensjonen i læreverket. DragonBox bygger på teorier som tilsvarer Brissiauds 

(2013) tanker om at det å lære tallmengder er undervisningens hovedhensikt i tidlig 

skolealder. Alfabetisk oppramsing av tall frem til gitte sifre, oppfattes som utilstrekkelig for å 

effektivt kunne gjennomføre matematiske operasjoner, slik som addisjon og subtraksjon. Det 
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tilrettelegger ikke for en god tallforståelse som verktøy for videre matematikklæring 

(Sjaastad, 2017). 
  

I de observerte undervisningstimene i klasse A, har vi ikke sett brukstilfeller av noomene, 

men vi har sett utstrakt bruk av enkeltvise byggeklosser, hender og fingre. Vi har ved flere 

anledninger i de tre klassetimene observert at læreren bruker klosser for å eksemplifisere 

regneoperasjoner. Ett konkret eksempel var da læreren skrev tallet 6 på tavlen og spurte 

hvilke tall som kan legges sammen for å få 6. En elev foreslo 3 + 3, og klassen ble i 

fellesskap enige om at det var riktig, ved at lærer brukte klosser som i fellesskap ble talt opp 

én og én og deretter summert. Dette eksempelet kan tolkes som at læreren vanskeliggjør 

elevenes tilegning av en intuitiv mengdeforståelse som intendert i læreverket. Brissiaud 

(2013) sier at barn som utvikler en alfabetisk forståelse av tall, vil møte på utfordringer når de 

skal løse oppgaver med høyere vanskelighetsgrad. Dette kan muligvis sees i sammenheng 

med de opplevde utfordringene som ekstralæreren i klasse A  beskriver i forbindelse med 

endring av undervisning, grunnet rask progresjon og høy vanskelighetsgrad. Når elevene skal 

løse oppgaver med tiervenner med svar høyere enn ti, vil dette kunne bli utfordrende da 

elevene ikke mestrer å dekomponere tiere i mindre mengder.  
  

I klasserom B  kan vi se bruk av noomer i flere formater. Noom-staver er lett tilgjengelig i 

klasserommet, elevene får leke med hjemmelagde noom-bamser og læreren benytter seg ofte 

av magnetiske noom-figurer på whiteboard for å lage fysiske matematiske modeller. I tillegg 

har vi observert at læreren benytter seg av konkretiserende verktøy i undervisningen, slik som 

tallinje og tellesnor. Disse er begge fargekoordinerte slik at læreren hindrer elevene i å telle, 

og heller se mengder. Det er gjennomgående i den observerte undervisningspraksisen at 

læreren motarbeider telling. Et eksempel på dette ser vi med tellesnoren læreren har laget til 

bruk i matematikkundervisningen. Snoren som består av fargekoordinerte kuler, er organisert 

i femmer-mengder. Vi har ikke observert at elevene teller de enkelte kulene for å kunne 

besvare lærerens spørsmål, da det virker til at elevene vet at et fargeskifte indikerer ny 

femmer-mengde, og at det dermed er enkelt å se størrelsesforhold.  
  

Et annet eksempel er lærerens bruk av fnisehistorier for å løse matematiske utfordringer. Vi 

har observert en situasjon hvor læreren tegnet opp et tre med to hengende kjærlighet på pinne 

og tre fniser, for deretter å spørre elevene om hva fnisene manglet. Elevene fikk lov til å løse 

denne oppgaven, og flere liknende, ved å lage noom-modeller (likninger) på whiteboard. 
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Siden skrev de opp oppgaven med tall. Elevene får her mulighet til å dekomponere og 

sammenlikne to ulike mengder, for å finne svar på hva som mangler i subtraksjonsstykket. De 

laget også flere ulike representasjoner av regnestykket hvor mengder er de sentrale 

komponentene, ikke enheter. Dette anser vi som sammenfallende med Brissiauds teorier og 

DragonBox’ intensjon, hvor dekomponering av tall er essensielt for å effektivt kunne utføre 

regneoperasjoner. 
  

Begge lærere gir uttrykk for å forstå DragonBox-læreverkets pedagogiske tilnærming til 

tallforståelse, men ulik undervisningspraksis i de to klasserommene indikerer at dette ikke 

nødvendigvis etterfølges. Vi kan tenke oss at spriket mellom lærers ytringer og faktisk 

undervisningspraksis gjenspeiler de utfordringene ekstralæreren forteller at klasse A. Til tross 

for den detaljrikdommen som finnes i lærerhåndboka, ser det ut til at lærernes tolkninger kan 

medføre “feilaktig” bruk av læreverket. Læreverksprodusenten oppgir også i intervju at 

produsenten er seg bevisst en manglende gitt informasjon om pedagogisk tilnærming og 

metode i matematikkfaget. Nettopp fordi lærer B  har hatt god innsikt i bruk av tom tallinje og 

tallmengder fra tidligere, vil dette kunne forklare hvorfor undervisningspraksisen ikke bærer 

preg av slik “feilaktig” bruk som vi ser i klasserom A. Det er en mulig sammenheng mellom 

skolekontekst med tilrettelegging av IKT-bruk i skolen, og læreres oppfattelser av 

piloteringsprosjektet. Vi tror at ulike fokus rettet mot IKT generelt i skolene, kan påvirke 

hvordan lærer A og B   henholdsvis oppfatter piloteringsprosjektet som et IKT-prosjekt og et 

matteprosjekt. Vi tror også at skolekontekst vil kunne påvirke læreres organisering av 

undervisning, da lærerkollegiet samarbeider på ulike vis i de to skolene. Denne mulige 

sammenhengen, vil vi diskutere videre. 
  

7.2. Samarbeid 

Den tematiske kategorien samarbeid, benyttes i denne studien som et paraplybegrep som 

omfatter flere tilnærminger, herunder kollegialt samarbeid, teamarbeid og praksisfellesskap.   

I dette underkapittelet, vil kategorien presenteres ved å drøfte de samarbeidsformer som 

lærere forteller om i intervju, og i de former vi opplever at de inngår. Dette vil vi se i 

tilknytning til de samarbeidsformer som har vært mulig å observere i lærernes 

undervisningspraksis. Dette skal kunne gi svar på følgende forskningsspørsmål: 
  

Hvordan spiller lærersamarbeid internt inn på organisering av undervisning? 
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I Kunnskapsløftet (2004) kommer det frem at skolen skal være en lærende organisasjon som 

skal legge til rette for samarbeid om planlegging, gjennomføring og vurdering mellom lærere. 

Vi kan tenke oss at lærere har behov for kollegial støtte i sitt arbeid med DragonBox, da 

læreverket både introduserer ny teknologibruk og tilhørende pedagogisk metode. Dette 

bekreftes i NIFUs spørreundersøkelse utsendt til de involverte lærerne i prosjektet. Her 

fremgår det at omtrent 90% av respondentene samarbeider med sine kolleger om planlegging 

av undervisningsøktene (figur 6.2.). Hvordan dette samarbeidet tar form, kan derimot variere 

fra skole til skole (Kilpatrick, 2003). Vi vil videre i dette underkapittelet drøfte hvordan 

lærernes samarbeidsformer varierer i deres arbeid med å tolke og bruke DragonBox-

læreverket. Hvordan disse samarbeidsformene videre kan komme til uttrykk i undervisningen, 

vil også drøftes. 
  

7.2.1. Hvordan samarbeider lærerne om DragonBox? 

En systematisk gjennomgang av 83 ulike forskningsartikler, indikerer at lærersamarbeid er 

positivt for læring i skolen (Vangrieken, Dochy, Raes, & Kyndt, 2015). Forskningen forteller 

oss derimot lite om hvordan lærerne faktisk samarbeider. I arbeidet med vår casestudie har vi 

sett ulikheter i hvordan lærerne samarbeider om organisering av undervisning med 

DragonBox. Sammenhengen mellom arbeidsformer som benyttes på de to skolene og 

lærernes faktiske organisering av undervisning, viser seg i to nokså ulike 

undervisningspraksiser. I tråd med den sosiokulturelle teorien, står deltakelse i sosiale 

praksiser sentralt i praksisfellesskapet (Wenger, 2004). Dette fellesskapet er tuftet på 

kompetansedeling gjennom kommunikasjon og meningsforhandling, og kan analyseres etter 

de tre dimensjonene; felles virksomhet, delt repertoar og gjensidig engasjement (Wenger, 

2004).  
  

Det fremgår av intervju og gruppeintervju med lærerne på skole A, at to av lærerne på trinnet 

har ansvar for å utarbeide en felles læreplan i matematikk. Denne brukes som en 

veiledningsmal for å sørge for at alle elevene i første klasse får tilnærmet lik undervisning. 

Lærerkollegiet har ved et tidspunkt tatt et aktivt valg om å formelt organisere undervisningen 

på denne måten, og dette er en etablert praksis ved skolen. Det kan dermed virke som at 

lærerne har skapt en felles virksomhet ved at de har forhandlet seg frem til dette valget. Det 

kommer også frem i fokusgruppeintervju at lærerne er fornøyd med en slik organisering. Ved 

skole B, oppfatter vi etableringen av en felles virksomhet på en annen måte. Kontaktlæreren 

forteller i intervju at lærerne er vant til å kjøre synkrone løp fra tidligere, men at en slik 
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organisering ikke gjøres ved denne skolen. Det fortelles at lærerne som regel ikke er på 

samme økt, men at de kan snakke sammen ved behov. De har igangsatt et styrkeprosjekt i 

matematikk, hvor det i deler av undervisningen er to lærere tilstede i klasserommet. Her 

forhandler lærerne seg frem til en felles praksis som kan brukes til å forbedre undervisningen 

i et annet klasserom. Om ikke lærerne formelt planlegger undervisning i fellesskap, vil i det 

minste styrkingen i matematikk bidra til at de forhandler seg frem til en felles 

undervisningspraksis. Det kommer frem i fokusgruppeintervju at lærerne på trinnet er 

fornøyde med slike arbeidsformer. En kan dermed argumentere for at lærerkollegiet på skole 

B, har en felles virksomhet. 
  

For at lærerne skal føle et gjensidig engasjement for deltakelse i et praksisfellesskap, er det 

nødvendig at de innehar en institusjonelt forankret forståelse som er blitt forhandlet frem 

gjennom en felles virksomhet (Wenger, 2004). Kontaktlærer i klasse A  fremhever i intervju at 

det er viktig at lærerne på trinnet setter av tid til å kunne drøfte hvordan lærerne skal forstå 

lærerhåndboka. Dette er det lite tid til, men det kommer også frem at læreren ikke ser 

tilsvarende behov for samarbeid og drøfting nå, som det var tidlig i prosjektperioden. Dette i 

seg selv, kan indikere at lærerne har et delt repertoar, fordi de nå besitter de samme 

oppfatningene om hvordan å bruke læreverket. Likevel, kan det stilles spørsmålstegn ved at 

det er lite tid som avsettes til bruk av drøfting og forhandling om praksiser tilknyttet 

DragonBox.  
  

Ved én anledning, har vi observert at en lærer fra et annet klasserom enn klasserom A, avbrøt 

undervisningstimen for et lite øyeblikk, da læreren hadde behov for raske råd om 

gjennomføring av undervisning. Dette kan skyldes at den felles virksomheten fungerer godt 

og at synkrone løp er fordelaktig om en av lærerne skulle møte på uforutsette utfordringer. En 

annen mulig årsak, kan være at et mangelfullt delt repertoar er en følge av at det kun er to av 

lærerne på trinnet som utvikler undervisningsoppleggene. Dette kan bidra til at lærerne ved 

skole A  ikke inngår i en felles diskurs. Som vi har sett i undervisningstimen holdt av 

ekstralærer, kan det også tenkes at gjennomføring av undervisningen skilte seg fra de to andre 

observerte timene, fordi ekstralæreren ikke hadde satt seg inn i DragonBox-læreverket like 

godt som kontaktlæreren. Det kan dermed tenkes at ekstralæreren ikke har inngått i en 

tilsvarende diskurs som de resterende lærerne. Dette kan ha påvirket ekstralærerens forståelse 

av hvordan læreverket skal tas i bruk. Dersom ikke alle lærere har mulighet til å delta i 

forhandling om felles praksis, kan dette påvirke både forståelse og engasjement for bruk av 
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læreverket (Skaalvik & Skaalvik, 2012). At hver enkelt deltakers kompetanse i liten grad 

vektlegges, kan sees i relasjon til Bovbjergs (2006) fremstilling av teamarbeid. Denne 

samarbeidsformen karakteriseres av at arbeidet er konstruert for å kunne oppnå pålagte 

målsetninger satt av andre, og hver enkelt deltakers innflytelse, er her mindre synlig. 
  

I fokusgruppeintervjuet viser det seg at lærerne ved skole B   har kommet frem til en felles 

enighet om at de ikke kan bruke “den meningsløse tellingen” om de skal kunne etterfølge 

DragonBox pedagogiske tilnærmingen til matematikk. Dette er en av flere temaer som 

kontaktlærer B forteller at lærerne på trinnet snakker sammen om i en uformell setting. Til 

tross for at lærerne ved skolen ikke formelt planlegger og organiserer undervisning sammen, 

forstår vi det som at lærerne er klare over den praksisen som medfølger læreverket, og at de 

har mulighet til å påvirke denne praksisen gjennom daglig inngåelse i felles diskurs. Jamført 

Wengers (2004) teorier, vil Bovbjergs (2006) begrep kollegialitet, også være gjeldende for 

samarbeidet i denne skolen. Samarbeid og deling av kompetanse oppstår ved behov og drives 

av lærernes frie vilje. 
  

Praksisfellesskapet bygger på et gjensidig engasjement mellom deltakerne, da vedlikehold av 

fellesskapet krever aktiv deltakelse mellom aktørene. Kompetanse er nødvendig, men hver 

enkelt lærer vil kunne komplementere andre læreres kompetanse. Det én ikke vet, vet en 

annen og en kan således utfylle hverandres kompetanser. Når klassene ved skole A  kjører 

synkrone undervisningstimer, kan det tenkes at kunnskap er lett tilgjengelig fordi alle lærere 

gjennomgår det samme til enhver tid. Likevel, er det kun to av elleve lærere som har utformet 

tolkningen av læreverket. Disse to lærerne besitter ekspertkompetansen til å hjelpe andre 

lærere. At denne ekspertkompetansen er såpass isolert, kan muligvis påvirke læreres 

engasjement i praksisfellesskapet, ved at det svekker hver enkelt deltakers engasjement og tro 

på prosjektet. Dette sees i sammenheng med at lærerne ved skole A tolker prosjektet som 

primært å omhandle bruk av digitale verktøy i undervisningen, fremfor en ny pedagogisk 

tilnærming til matematikk. Fordi lærerne ved skole B hovedsakelig har ansvar for å selv 

organisere egen undervisning, er det mulig at det her stilles høyere krav til hver enkelt lærers 

kompetanse. Høye krav kan likevel ufarliggjøres noe ved at det er en lav terskel for å spørre 

hverandre om råd gjennom uformelle samarbeidssituasjoner. Lærerne ved skolen oppfattes 

som jevnt over engasjerte i prosjektet, og i fokusgruppeintervjuet ved skole B, sier en lærer at 

“Jeg tror at elevene merker at dette er noe vi liker.”. Vi oppfatter det dermed som at lærerne 
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ved skolen deltar gjensidig for å opprettholde det praksisfellesskapet som har oppstått med 

DragonBox. 
  

Klein og Sorra (1996) har i sin forskning vist at implementeringens overlevelsesevne øker om 

den forankres i et kollektivt behov, fordi den der behandles og bearbeides i et forpliktende 

praksisfellesskap. Det er i skolens praksisfelleskap en kan utnytte kompetansen lærerkollegiet 

kombinert innehar. Det vil således være viktig at alle deltakere kan få bidra med sin 

kompetanse. Om terskelen for å delta er lav, kan vi tenke oss at praksisfellesskapet 

kontinuerlig utvikles av deltakere som er motiverte og engasjerte i å bidra til felles 

kompetanseutvikling. Om terskelen er høy, vil det derimot være mulig at kompetente 

deltakere unnlater å dele av sin kunnskap, og det vil bli utfordrende å forbedre felles praksis. I 

henhold til forskning, vil det være hensiktsmessig av skoleledelsen å tilrettelegge for 

kollegialt samarbeid i praksisfellesskap, der hver enkelt lærer kan bidra aktivt med egen 

kompetanse. En studie omhandlende grunnskolelærere og teknologibruk i undervisning, viste 

at uformelt samarbeid var den mest effektive metoden for profesjonell utvikling, til 

motsetning fra organisert planlagt aktivitet (Stevenson, 2004). Det kan se ut til at de 

uformelle samarbeidsformene ved skole B, vil være å foretrekke, fremfor de formelle 

arbeidsformene ved skole A.  
  

Vi har både observert og blitt fortalt at lærerne ved skole A benytter OneNote til et formelt 

samarbeid. Her finner lærerne fortolkede undervisningsopplegg og koblinger til 

lærerhåndboka. Vi har også observert hvordan de to lærerne i klasserom A fordeler ansvar og 

oppgaver seg imellom. Kontaktlæreren er ordstyrer og primær klasseromleder, mens 

ekstralæreren håndterer praktiske oppgaver, for å kunne effektivisere undervisningstiden. I 

tillegg er ekstralærer ansvarlig for en gruppe elever med behov for ekstra undervisning. Ved 

bruk av nettbrett hjelper begge lærerne elevene i oppgaveløsning. En slik form for formelt 

samarbeid, er organisert utenom DragonBox-læreverket, og vi ser at dette kan være 

fordelaktig for både lærerne og elevene. Om vi tar i betraktning at ekstralærer ikke har satt 

seg like godt inn i læreverket, kan klassedelingen i midlertidig bidra til en ulik undervisning 

som gir elevene forskjellige utgangspunkt for læringsutbytte. Når elevene igjen samles i 

klasserommet for arbeid med DragonBox på nettbrett, kan det tenkes at de to elevgruppene 

besitter ulike konseptforståelser av de matematiske temaene, og at overgangen til nettbrett for 

gruppen med ekstra undervisningsbehov, blir for stor.  
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I likhet med klasse A, er det i klasse B observert bruk av OneNote. Læreren henter gjerne 

frem og bruker konkrete oppgaver i OneNote, som verktøy i undervisningen. Eksempelvis har 

vi sett at læreren i en undervisningstime har hentet frem og benyttet seg av oppgaver for å 

lage fnisehistorier. Vi ser dette eksempelet i sammenheng med Stevensons (2004) studie hvor 

det fremgår at lærere som anser sine kolleger som verdifulle ressurser, likevel ikke ønsker å 

dra nytte av hverandres kompetanse i formelle situasjoner med pålagt samarbeid. De ønsker 

heller å benytte kollegiets kompetanse i uformelle settinger. Lærer B benytter seg av 

tilgjengelige tips og råd fra andre lærere i selve undervisningen, og vi tolker dermed denne 

bruken av OneNote som uformell. Læreren velger selv når læreren ønsker å benytte seg av, 

eller å inngå i det uformelle samarbeidet.  
  

Selv om to klasser skal implementere samme læreverk, kan klasseromspraksis se betraktelig 

forskjellig ut, grunnet ulikt samarbeid mellom lærere (Kilpatrick, 2003). Denne påstanden har 

også overføringsverdi for vår casestudie. Vi tolker det dithen at lærerne ved de respektive 

skolene inngår i praksisfellesskap med sine kolleger i arbeidet med DragonBox. Vi ser 

likhetstrekk mellom samarbeidsformer i klasse A  og Bovbjergs (2006) begrep teamarbeid, da 

vi forstår dette samarbeidet som pålagt lærerne. Samarbeidet i klasse B kobler vi til 

kollegialitetsbegrepet fordi samarbeidet preges av uformelle erfaringsutvekslinger. Et slikt 

samarbeid gir bedre grobunn for indre motiverte lærere som føler frihet til å styre egen 

undervisning, i motsetning til formelle samarbeidsformer som vil kunne innskrenke lærernes 

handlingsrom, hva gjelder undervisningens innhold og pedagogiske metodikk (Bovbjerg, 

2006). 
  

7.3. Autonomi 

Vår tematiske kategori autonomi vil organiseres etter delspørsmål som kan gi oss gode 

pekepinner mot besvarelse av forskningsspørsmålene:  
  

Hva er forholdet mellom lærernes autonomi i undervisning, og samarbeid om organisering av 

denne undervisningen? 

  

I hvilken grad har lærere autonomi i bruk av læreverket, og hvordan påvirker prosjektets  

lærerhåndbok lærernes opplevelse av autonomi i undervisningen? 
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Lærerautonomi kan defineres som en sosialt ansvarlig persons vilje til å ta tak i egen 

undervisning, selvstendig og i samarbeid med andre, for å imøtekomme formål og behov 

(Dam, 1990). Vi forstår det som at autonomi formes ved flere nivåer i piloteringsprosjektet 

med DragonBox, og læreres autonomi påvirkes av skoleledelse, lærerkollegiet, egne 

pedagogiske holdninger og motivasjon. Det fremgår av definisjonen av autonomi, at for å 

kunne være en autonom lærer, står en selv ansvarlig for når en ønsker å inngå i samarbeid og 

når en ønsker å arbeide selvstendig. Hvorvidt lærerne i vår casestudie har mulighet til å ta et 

slikt valg, sett i relasjon til samarbeidsformer ved den enkelte skole og til læreverkets 

lærerhåndbok, vil drøftes videre i dette underkapittelet.   
  

7.3.1. Hvordan kan samarbeid i skolen påvirke den enkelte lærers 

autonomi? 

En casestudie utført av Rennie (2001), viste hvordan lærere ved to skoler samarbeidet og 

delte kunnskap ulikt, ved implementering av teknologi. Som i vår casestudie, var den ene 

skolen en IKT-vennlig skole, mens den andre hadde et nylig fokus rettet mot teknologi i 

undervisning. Studien påviste at de ulike utgangspunktene påvirket hvordan de samarbeidet 

om implementeringen, henholdsvis referert til som Littles (1990) begreper felles arbeid og 

hjelp og assistanse. Felles arbeid vil omfatte planlegging av undervisning i fellesskap, hvor 

lærernes individuelle autonomi blir kollektiv, mens hjelp og assistanse innebærer å etterspørre 

og gi hverandre råd ved behov. Det individuelle handlingsrommet til lærerne påvirkes her i 

mindre grad av lærerkollegiet. Hovedfunnene i studien viste at lærere som benyttet seg av 

samarbeid karakterisert som felles arbeid, fikk økt selvtillit og bedre utviklede ferdigheter i 

deres møte med teknologi. Videre, ble det utpekt at god praksis er kontekstbundet og 

avgjørende for implementering av teknologi. 
  

Slike samarbeidsformer kan igjen kobles til vår studie. I intervju ved skole A forteller 

kontaktlærer at alle lærere i første trinn samarbeider om å lage undervisningsplaner for alle 

fag, og for matematikkundervisningen med DragonBox, er det kun to lærere som er 

ansvarlige. Alle lærerne følger denne planen, og kontaktlærer sier at det er “...fint at vi gjør 

det samme, for da kan vi spørre og hjelpe hverandre i større grad. Det er også enklere å vite at 

alle er onboard.”. Ved at lærerne har et felles ansvar for undervisningen, og den utformes i 

fellesskap, kan samarbeidet ved skole A karakteriseres som felles arbeid. Kontaktlærer B 

forteller i intervju at lærerne kommuniserer og deler tips i uformelle settinger, men at de ikke 

samarbeider før enhver time. Læreren gir et eksempel på en typisk ytring i en slik uformell 
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kommunikasjon: “Okey, hvor er dere nå? Vi har kommet forskjellig, hvorfor det?”. Da 

lærerne på skole B utveksler ideer og kommuniserer ved behov, kan slik praksis 

sammenlignes med hjelp og assistanse. Videre, drar vi paralleller til skillet mellom 

klasserommene A  og B, og Bovbjergs (2006) teorier om henholdsvis teamarbeid og 

kollegialitet.  
  

Forskning tilsier at uformelt samarbeid vil kunne bidra til å opprettholde læreres autonomi 

(Little, 1990; Hargreaves, 1996; Bovbjerg, 2006). Derimot vil en kultur som preges av 

overstyrt og pålagt samarbeid, kunne true og vanskeliggjøre opprettholdelse av læreres 

individuelle autonomi (Hargreaves; 1996; Bovbjerg & Sørensen, 2007; Vangrieken et al., 

2015). Oversetter vi dette til vår casestudie kan det se ut til at kontaktlærer B innehar større 

spillerom for organisering av egen undervisning, enn hva kontaktlærer A har. Dette kan 

ytterligere understrekes av at det er to lærere ved skole A som i samarbeid utformer 

undervisningsopplegg for kontaktlæreren. Disse to lærerne vil trolig kunne handle etter egne 

pedagogiske perspektiver og benytte sin autonomi i større grad enn andre lærere, og på 

samme tid legge avgrensede føringer for hvordan de andre lærerne kan benytte DragonBox i 

sin undervisning. Deling av tips og råd i uformelle settinger, i motsetning til formalisert 

produksjon og distribusjon av et ferdiglaget undervisningsopplegg, kan forstås som at lærerne 

i de to klasserommene innehar ulik grad av autonomi til å styre egen undervisning. 

Samarbeidet ved de to skolene kan se ut til å legge føringer for lærernes autonomi. 
  

7.3.2. Hvordan erfarer kontaktlærerne sin frihet til å styre egen 

undervisning? 

Som del av en sosial kontekst, er den individuelle autonomien viktig for læreres motivasjon. 

Lærere som opplever sterk kollegialitet, autonomi og å bli verdsatt for sin egen kompetanse, 

har høyere motivasjon og vilje til å implementere innovative utdanningsløsninger (Lam, 

Cheng & Choy 2010). Autonomi og selvbestemmelse kan i likhet med kompetanse og 

tilhørighet, forklares som fundamentale menneskelige behov for indre motiverte handlinger 

(Ryan & Deci, 2000). Innenfor de sosiale praksiser i hvilket mennesker inngår, kan en være 

enten engasjert og proaktiv, eller fremmedgjort og passiv. Men for å kunne oppnå en 

vellykket implementering av DragonBox-læreverket, vil motiverte, trygge og engasjerte 

lærere med et ønske om å skape endringer og tilegne seg ny kompetanse, være spesielt viktig 

(Lam, Cheng & Choy 2010; Berrum et al., 2016). 
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For at lærerne skal kunne være indre motiverte til å bruke DragonBox, er det viktig at de har 

tillit til egne handlinger og kompetanse, og at deres handlinger oppstår som følge av 

personlige ønsker og behov. At lærerne opplever at de kan påvirke fellesskapets resultater 

som integrerte og aksepterte deltakere, er også viktig for å skape indre motivasjon hos lærerne 

(Ryan & Deci, 2002). Begge lærerne i vår casestudie oppgir i intervju at de liker å bruke 

DragonBox i matematikkundervisning, og de ønsker å fortsette med det neste skoleår. Både 

lærer A og B forteller at det har vært flere tilfeller hvor de har tatt kontakt med 

læreverksprodusenten, og de har gitt tilbakemeldinger med bakgrunn i deres praktiske 

kompetanse fra klasseromsbruk. Læreverksprodusenten nevner også dette i intervju, og 

påpeker at de behøver lærernes tilbakemeldinger for å tilpasse læreverket etter skolepraksis. I 

intervjuet med læreverksprodusenten kommer det videre frem at etter skolebesøk ble det 

bestemt å ikke lage en fullstendig lærerhåndbok, da de forstod at ting ville endre seg. Derfor 

reguleres lærerhåndboka underveis i piloteringsperioden. Fordi piloteringsprosjektet er et 

forsknings- og utviklingsprosjekt som lærerne villig inngår i, og læreverksprodusenten viser 

at lærernes meninger verdsettes, vil dette kunne bidra til en indre motivert bruk av 

læreverket.   
  

Lærer A forteller i intervju at arbeidet med læreverket nå “sitter såpass under huden”, og at 

det ikke lenger er et så stort behov for samarbeid mellom lærerne som det var tidlig i 

prosjektet. Dette kan forstås som at læreren er trygg på egen kompetanse og rolle i 

fellesskapet. Lærerkollegiet kan se ut til å ha kommet til en enighet om hvordan å bruke 

læreverket, og alle deltakerne i fellesskapet er inneforstått med at den enkelte lærers praksis 

gjennomføres i tråd med etablert praksis. Hva angår de resterende lærerne i prosjektet, og 

deres opplevde kompetanse til å gjennomføre undervisningsopplegg med DragonBox, svarer 

13 av 40 lærere i NIFUs spørreundersøkelse, at de ikke føler seg kompetente nok (figur 

6.3.).   
  

At en har mulighet til å ta egne valg, forklarer Deci og Ryan (2002) som viktig for at 

aktiviteter skal kunne drives etter indre motivert atferd. Som det fremgår i 

fokusgruppeintervju ved skole A, forteller lærerne at de følger lærerhåndboka så godt det lar 

seg gjøre, men at de bruker egen kunnskap og erfaring i tillegg, for å tilpasse læreverket på 

best mulig måte. En av lærerne sier at ”Vi lager jo vårt eget preg på det, selv om vi har fått en 

mal.”. Dette tilsier at lærerne selv har innflytelse på hvordan de benytter seg av læreverket i 

egen undervisning. Dette bekreftes i intervju med lærer A, når det fortelles at de hopper over 
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det mer spesifikke og ser mer på det generelle. Noen ganger følges læreverkets retningslinjer 

for bruk av spill og quiz, og andre ganger følges det ikke. Selv om læreren i klasse A ikke 

selv er med på å tolke lærerhåndboka, kan læreren likevel føle seg autonom i sine valg, så 

lenge læreren har tillit til at de andre deltakerne i fellesskapet bidrar med god tolkning og 

veiledning for de resterende deltakerne. I fokusgruppeintervjuet av lærerne ved skolen A, 

kommer det frem at de er fornøyd med en slik måte å organisere undervisningen på. Til tross 

for at de fleste lærerne ikke direkte utformer undervisningsopplegg, kan de likevel føle seg 

autonome i sitt arbeid. 
  

I de to klassene A  og B ser vi at lærernes autonomi i ulik grad påvirkes av de samme 

faktorene. Den frihet kontaktlærer A har til å ta egne valg i undervisningen, avhenger av det 

formelle samarbeidet ved skolen, da det virker til at en tolkning av lærerhåndboka foregår i to 

trinn. Tolkningsprosessen starter med at to lærere avgrenser hva de resterende lærerne i 

fellesskapet skal rette fokus mot i undervisning med læreverket. Som det fremgår i 

caseintervju med kontaktlæreren, kan læreren videre velge ut deler av kollegenes tolkning av 

lærerhåndboka. Gjennom et formelt samarbeid, vil dermed den enkelte lærers autonomi 

kunne avgrenses, men denne autonomien er også avhengig av hvordan den enkelte lærer 

velger å bruke egen autonomi (Hargreaves, 1996; Bovbjerg, 2006). Lærerhåndboka er 

tilgjengelig på nett for alle lærere i piloteringsprosjektet, og det er ikke noe i veien for at den 

enkelte lærer kan bruke denne aktivt for å innhente inspirasjon, tips og råd til gjennomføring 

av undervisning. Hvorvidt lærerne gjør dette, er trolig avhengig av lærernes pedagogiske 

perspektiver på hva en god undervisningstime bør inneholde (Richardson, 1996; Fives & Gill, 

2015).  
  

Der det på skole A kan se ut til at tolkningen av lærerhåndboka skjer i to trinn, kan det på 

skole B virke som at denne prosessen foregår mer direkte. I intervju med kontaktlærer B, sies 

det at lærerhåndboka leses kontinuerlig, og at læreren forsøker å følge rekkefølgen så godt det 

lar seg gjøre. Det hender likevel at læreren gjør endringer ved behov. Dette bekreftes i 

lærerintervju på skolen, og en lærer forteller at vedkommende bruker sin pedagogiske 

utdanning for å ta avgjørelser omkring etterfølgelse av lærerhåndboka. Lærerne i 

fokusgruppeintervjuet, forteller at de synes det er viktig å bruke lærerhåndboka nøyaktig, og 

en av lærerne sier at det arbeides for at den pedagogiske tilnærmingen skal etterfølges. 

Kontaktlærer B forklarer i intervju at læreren er engasjert i DragonBox og den nye 
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tilnærmingen til matematikk. Læreren er derfor påpasselig med å etterfølge lærerhåndboka. 

Det fremgår også at læreren har praktisk erfaring tom tallinje og mengdeforståelse fra før.  
  

Likevel, stiller læreren spørsmålstegn ved sin bruk av læreverket, når læreren sier “Kanskje 

man bare stoler blindt på at vi ikke skal telle, så derfor gjør vi det ikke.”. Læreren benytter sin 

autonomi og sine pedagogiske perspektiver når læreren velger å etterfølge lærerhåndboka så 

nøyaktig. Til tross for at læreren tilpasser egen undervisning ganske så nøyaktig etter 

læreverket, kan det likevel argumenteres for at læreren besitter autonomi i dette valget. 

Kontaktlæreren ved skole B forteller i intervju at sommeren i forkant av prosjektstart ble 

benyttet til å prøve ut DragonBox-applikasjonene hjemme, og forteller ”Assa, jeg synes jeg 

var heldig jeg, det føltes ikke som jobb.”. Fordi indre motivert atferd springer ut fra et ønske 

om å utfordre, utforske og lære, kan denne ytringen tolkes som at læreren er indre motivert til 

å følge de pedagogiske retningslinjene for bruk av DragonBox (Deci & Ryan, 2000).  
  

Begge lærere i vår casestudie ser ut til å føle frihet til å ta egne valg i tilknytning til egen 

undervisningspraksis. Begge lærere forteller at de henvender seg til læreverksprodusent, og 

opplever at de kan ha innvirkning på hvordan læreverket utvikles videre. Vi tolker det som at 

de er deltakere i et fellesskap som arbeider mot å utvikle og skape et godt læreverk for videre 

bruk i matematikkundervisning. Samlet kan dette indikere at lærerne i vår casestudie er indre 

motiverte til implementering og bruk av DragonBox, og dette er hensiktsmessig da forskning 

viser at indre motivasjon er viktig når en skal implementere teknologi i klasserommet 

(Bovbjerg & Sørensen, 2007; Lam, Cheng & Choy 2010; Berrum et al., 2016). Vi ser likevel 

en begrensning som det formelle samarbeidet ved skole A medfører, ved at det kun er to 

lærere som tolker lærerhåndboka. Sosiale kontekster som er overstrukturerte og 

kontrollerende, kan bidra til å svekke indre motivasjon (Ryan & Deci, 2002). Det har ikke 

fremkommet av intervju med kontaktlærer A at formelt samarbeid har medført en 

innskrenkning på lærerens opplevde spillerom, men vi ser det likevel som relevant når 

tilnærmingen som benyttes i henhold til DragonBox, er ulik i de to klasserommene A og B. 
  

7.3.3. Hvordan kommer lærernes autonomi til uttrykk i undervisningen? 

Lærerhåndboka tilhørende prosjektet er ment som et retningsgivende verktøy for planlegging 

og utføring av undervisning med bruk av DragonBox. Det er en detaljert og stegvis manual 

som består av retningslinjer for hvordan arbeid med dagens tema bør utføres. 

Læreverksprodusenten innrømmer i intervju at detaljnivået i lærerhåndboka er for rikt og 
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komplisert, og mener derfor at lærerne bør ha frihet til å tilpasse ens egen 

undervisningsmetodikk etter håndbokas retningslinjer. Læreverksprodusenten beskriver 

lærerhåndboka som at  “.... det er mer en mal, på en måte.”. Likevel er lærerhåndboka 

lærernes primære verktøy i deres daglige arbeid med planlegging av matematikkundervisning 

i prosjektperioden. Dermed vil lærerhåndboka naturlig nok kunne oppfattes av lærerne som 

førende for gjennomføring av undervisning. Dette kan til en viss grad bekreftes, da 85 % av 

respondentene i NIFUs spørreundersøkelse sier seg enig i at de har lagt opp sin undervisning i 

tett tilknytning til lærerhåndbokas retningslinjer, og 17 av 40 lærere ser ikke for seg at de vil 

løsrive seg mer fra lærerhåndboka fremover (figur 6.3.).   
  

En ønsket undervisningstime i matematikk ved bruk av Dragonbox, bør i henhold til 

lærerhåndboka, starte med oppsummering av forrige times tema, før en introduksjon av 

dagens tema følger (WeWantToKnow, 2017). En slik start på matematikktimen er 

gjennomgående i de tre observerte timene, både i klasserom A og B. I de observerte timene, 

ser vi at byggeklosser og det nettbaserte programmet Multi, flittig benyttes som eksterne 

ressurser i klasse A. I den observerte undervisningstimen styrt av ekstralærer i klasse A, ble 

Multi brukt noe mer enn i de to andre observerte timene. Både ekstralæreren og elevene 

benyttet seg av DragonBox i liten grad i denne timen. Dette kan sees i sammenheng med 

rollefordelingen som medfølger det formelle samarbeidet i klasse A, da DragonBox ikke har 

vært et ansvarsområde for ekstralæreren. Salaby.no brukes noe i klasse B. Dette forklarer 

kontaktlærer B  med at Multi bør brukes med forsiktighet, fordi læreren søker bort fra eksterne 

konkretiserende verktøy som bidrar til at elevene teller én og én enhet. Tellesnor og tallinje 

som også benyttes som eksterne verktøy i klasseromsundervisningen, står i stil med tanken 

om å forhindre alfabetisk telling hos elevene. Ingen av disse eksterne ressursene er referert til 

som eksempelverktøy i lærerhåndboka, men læreverksprodusenten forteller i intervju at 

lærere bør benytte seg av så mange konkretiserende verktøy og representasjoner i 

undervisningen, som overhode mulig.  
  

Neste steg i undervisningen, vil i henhold til lærerhåndboka være oppgaveløsning på 

nettbrett. Her ser vi derimot i begge klassene at digital tavle kan benyttes for diskusjon i 

plenum over en lengre tidsperiode. Her vil flere ulike aktiviteter og oppgaver gjennomføres, 

før lærerne igangsetter stasjonære aktiviteter for individuell oppgaveløsning på nettbrettene. 

Som vi har sett i de observerte undervisningstimene, benyttes det i klasse A mer tid til 

individuell oppgaveløsning på nettbrett, enn i klasse B. Gjennomsnittlig tid benyttet på 
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nettbrettene i klasse A, er 30 minutter, og 10 minutter mer enn gjennomsnittlig bruk i klasse 

B. I følge lærerhåndboka vil nettbrettbruk etterfølges av diskusjon og matematisk samtale 

med elevene. Dette ser vi kun i klasse B. Her avrundes gjerne undervisningstimen med en 

oppsummering på samme tid, og utførte arbeidsoppgaver plasseres i en kontekst av læreren. 

Dette er positivt, da elever behøver støtte av lærer for å kunne omgjøre praktisk kunnskap 

gjennom teknologibruk til teoretisk konseptforståelse (Kluge & Dolonen, 2014; Furberg, 

2016). Mangel på et slikt steg i den observerte undervisningspraksisen i klasse A, behøver 

derimot ikke å være ensbetydende med at lærerne ikke utfører matematiske samtaler som 

bidrar til konseptforståelse hos elevene, men de bidrar i mindre grad til å tette igjen det 

semantiske gapet mellom praktisk anvendt kunnskap og teoretisk kunnskap, slik vi har 

observert det i de tre timene (Trant, 2007). 
  

Lærerhåndboka er tidkrevende. Det er ikke alltid nok tid til å komme seg gjennom individuell 

oppgaveløsning, diskusjon og oppsummering i flere omganger, slik det gjerne står oppført i 

lærerhåndboka. Kontaktlærer B hevder dette, når læreren beskriver flere ulike årsaker som 

kan medføre at “tiden i en undervisningstime ikke strekker til”. Slik vi oppfatter 

lærerhåndboka og læreverksprodusenten, bør alle aktiviteter i klasserommet etterfølges av 

samtale som omhandler ulike fremgangsmåter, representasjoner og utveksling av ideer i 

plenum. Vi ser dette kun i deler av de observerte undervisningstimene, og 

undervisningspraksisen i begge klasserom skiller seg fra retningslinjene som beskrives i 

lærerhåndboka. Dette kan indikere at kontaktlærerne besitter og benytter seg av autonomi i 

gjennomføring av undervisning. De valg og beslutninger kontaktlærerne tar omhandlende 

bruk av eksterne læremidler, vil i henhold til forskning, kunne være et resultat av pedagogiske 

perspektiver og holdninger som av ulike årsaker får spillerom (Tondeaur et al., 2017). En 

årsak til at lærerne får et slikt spillerom kan være de arbeidsformer som lærerne ved de to 

skolene benytter for organisering og planlegging av undervisning (Hargreaves, 1996; 

Stevenson, 2004). En annen årsak kan være lærernes opplevelse av læreverksprodusentens 

tiltro til at de kan gi verdifulle bidrag til det fellesskapet som er opprettet for videreutvikling 

av DragonBox-læreverket, gjennom piloteringsprosjektet (Ryan & Deci, 2002). 
  

 

 

 

 



	 112	

8. Konklusjon 

Utgangspunktet for vår studie var å utforske den enkelte lærers spillerom ved implementering 

av det digitale læreverket DragonBox Skole. Forskningsspørsmålene ble utformet og benyttet 

for å kunne finne svar på vår problemstilling som omhandler hvilke faktorer som påvirker 

hvordan lærere organiserer og gjennomfører undervisningen, ved innføring og bruk av det 

digitale læreverket. Gjennom observasjon ble tre slike faktorer tydeliggjort, og de utgjør våre 

tre tematiske kategorier for innordning av datamaterialet. En innebygd multippel casestudie 

med bruk av både kvalitative og kvantitative metodeteknikker, ble benyttet for å innhente 

relevant data. Videre, vil våre forskningsspørsmål besvares og være grunnlag for en kort 

oppsummering av denne studien. 
  

8.1. Hvilke pedagogiske perspektiver hevder lærerne selv å ha, 

kommer disse til syne i undervisningen og er de forenlige med den 

pedagogiske intensjonen til DragonBox Skole? 
I denne studien, har vi gjort oss betraktninger om lærernes pedagogiske perspektiver og 

hvordan dette påvirker deres undervisningspraksis. Både kontaktlærer A og B forteller at de 

tar utgangspunkt i et sosiokulturelt perspektiv på læring, ved at de retter fokus mot 

kommunikasjon og samarbeid. Vi ser her en konflikt mellom uttalt og faktisk handling. I 

løpet av de tre undervisningstimene, har vi observert at kontaktlæreren ved skole A, i liten 

grad tilrettelegger for elevsamarbeid, og det er observert at mye tid benyttes til nettbrett og 

individuelt arbeid. Vi ser også at elevene arbeider mye alene, over lengre tid, og at det 

selvstendige arbeidet i liten grad plasseres i en faglig kontekst. I plenum stilles det få krav til 

elevdeltakelse, og læreren oppfordrer i mindre grad elevene til å interagere i fellesskapet.  
  

Dette kan sees som en motsetning til undervisningspraksisen ved skole B. Her er det tydelige 

forventninger til deltakelse i læringsfellesskapet, og lærer inndeler ofte klassen i 

læringspartnere, hvor to og to elever kan utforske, samarbeide og diskutere seg frem til et 

felles svar. Lærer B oppmuntrer ofte elevene til å inngå i matematiske samtaler, hvor elevene 

vil kunne være med på å utvikle fellesskapets praksiser, normer og verdier, og de vil kunne 

påvirke og forme hvordan språket benyttes som medierende verktøy i matematikklæringen. 

En slik praksis er ikke blitt observert i klasserom A, og kontaktlæreren gir ikke elevene 

tilsvarende språklig støtte og veiledning. Vi tror at dette vil kunne bidra til at læreren i mindre 
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grad kan tette igjen det semantiske gapet mellom praktisk anvendt kunnskap og teoretisk 

kunnskap.  
  

Vi ser at grad av samarbeid mellom lærere vil kunne legge føringer for lærerens frihet til selv 

å styre undervisningen og etterfølge pedagogisk tro. Men vi ser likevel at lærernes 

pedagogiske perspektiver for hva som er god undervisning og læring, uavhengig av 

samarbeid, vil kunne ha en innvirkning på hvordan læreren velger å gjennomføre sin 

undervisning. Til tross for at begge lærere hevder at deres undervisning er knyttet til et 

sosiokulturelt læringsperspektiv, hvor elevsentrering og samarbeid er viktig, vil lærernes 

perspektiver kunne komme til uttrykk på ulike vis. 
  

Vi har observert at det vies oppmerksomhet mot ulike aspekter ved læreverket, i de to 

skolene. Læreverket anses primært enten som en IKT-satsing, eller som et 

matematikkprosjekt. I skole A, som kontaktlærer selv oppfatter som en IKT-skole, kan det se 

ut til at de digitale flatene er det mest sentrale i læreverket. Dette kommer til syne i 

organisering av undervisning, tid brukt på nettbrett og andre digitale læremidler. En ulik 

forståelse av læreverket er fremtredende ved skole B. Til tross for gjennomgående bruk av 

digitale flater i undervisningen, er det den matematiske samtalen som her vektlegges. Dette 

ser vi i sammenheng med at kontaktlærer B besitter nødvendig teknologisk og fagspesifikk 

kunnskap, som er relevant og nødvendig for bruk av læreverket. Med det, vil lærer B i større 

grad enn kontaktlærer A, kunne rette fokus mot pedagogiske metoder og fordelaktige 

aktiviteter i matematikkundervisningen. Læreren oppfordrer elevene til aktiv deltakelse og 

ordfesting av egne matematiske tanker og strategier.  
  

Vi oppfatter også at deler av den observerte undervisningspraksisen strider mot læreverkets 

pedagogiske intensjon, som baseres på en intuitiv tilnærming til tall og mengder. De 

medierende verktøyene som tilhører læreverket, noomene, brukes svært ulikt i de to 

klasserommene. Ved skole A, er disse ikke i bruk. Det tas derimot i bruk andre medierende 

verktøy, slik som fingre og hender, og klosser som enkeltvis kan telles og bygges. Dette kan 

forstås som avvikende fra læreverkets intensjon som fremhever telling som gruppering av tall 

og søker vekk fra en alfabetisk tallforståelse. Lærer ved skole B, benytter seg også av 

supplerende medierende verktøy, men disse står mer i stil med grunntanken om en 

mengdeforståelse, ved at de grupperes etter størrelse og farge, fremfor kronologi og 

tallrekkefølge.   
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8.2. Hvordan spiller lærersamarbeid internt inn på organisering 

av undervisning? 
I arbeidet med vår casestudie har vi sett ulikheter i hvordan lærerne samarbeider om 

organisering av undervisning med DragonBox. Sammenhengen mellom arbeidsformer som 

benyttes på de to skolene, og lærernes faktiske organisering av undervisning, viser seg i to 

nokså ulike undervisningspraksiser. Vi ser likhetstrekk mellom formelle samarbeidsformer i 

klasse A  og Bovbjergs (2006) begrep teamarbeid, da vi forstår dette samarbeidet som pålagt 

lærerne. To lærere på trinnet har ansvar for å tolke lærerhåndboka, og denne tolkningen 

distribueres til de resterende lærerne, og brukes som retningslinjer for bruk av læreverket. 

Lærerne på skole A kjører synkrone løp, med tilsvarende like undervisningsopplegg. 

Samarbeidet i klasse B  kobler vi til kollegialitetsbegrepet, fordi samarbeidet preges av 

uformelle erfaringsutvekslinger. Lærerne ved skolen samarbeider ikke før enhver 

undervisningstime, men deler gjerne tips og råd i uformelle settinger. Undervisningen 

gjennomføres ikke synkront, men gjennomføringen varierer i større grad av læreres valg av 

aktiviteter. Vi tolker det dithen at lærerne ved de respektive skolene inngår i praksisfellesskap 

med sine kolleger i arbeidet med DragonBox, og dette legger føringer for lærernes 

undervisning. 
  

8.3. Hva er forholdet mellom lærernes autonomi i undervisning og 

samarbeid om organisering av denne undervisningen? 
Vi tolker det til at det er en sammenheng mellom kollegialt samarbeid og lærers grad av frihet 

til å organisere egen undervisning. Skole A planlegger undervisningen ved at to lærere tolker 

DragonBox’ lærerhåndbok og lager ukesbaserte undervisningsplaner. Disse distribueres til de 

resterende lærerne og benyttes som mal for undervisningen. Vi oppfatter dette som en 

tolkningsprosess i to trinn, og de to lærerne vil med det kunne legge føringer for hvordan 

kontaktlæreren tolker læreverket. Matematikkundervisningen foregår til samme tid i alle 

klassene på første trinn, og lærerne har med det mulighet til å spørre hverandre om 

øyeblikkelig råd ved behov. Denne formen for samorganisering av undervisningen, kan 

påvirke den enkelte lærers frihet til selvstyring av undervisningen. På skole B foregår det 

ingen organisert form for samarbeid, men lærerne inngår i en kontinuerlig dialog med sine 

kolleger, hvor det deles tips, personlige erfaringer og meninger. Tolkningsprosessen med 

lærerhåndboka, kan her sies å gå mer direkte. Undervisningsplanene forløper seg ikke 
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synkront, men lærerne avtaler tentative frister for progresjon. En slik organisering kan åpne 

opp for et mer selvstendig undervisningsarbeid.   
  

Vi ser at et formelt samarbeid, pålagt av andre, kan begrense autonomien kontaktlærer A har 

til å planlegge og strukturere egen undervisning. Den ferdigtolkede ukeplanen fungerer som 

retningslinjer for undervisningen, og læreren kan i mindre grad selv velge 

undervisningsaktiviteter. Uformelle arbeidsformer mellom lærere ved skole B, kan gi bedre 

grobunn for kontaktlærerens autonomi, da lærerne deler kompetanse, råd og hjelp ved behov, 

og ikke styres av felles retningsførende linjer, foruten lærerhåndboka. Dermed vil læreren i 

større grad selv stå ansvarlig for hvordan undervisningen skal foregå. Lærernes autonomi er 

likevel avhengig av hvordan den enkelte lærer bruker sin valgfrihet. Lærerhåndboka er 

tilgjengelig på nett for alle lærere i piloteringsprosjektet, men hvorvidt lærerne bruker denne, 

er trolig avhengig av lærernes pedagogiske perspektiver på hva en god undervisningstime bør 

inneholde.  
  

8.4. I hvilken grad har lærere autonomi i bruk av læreverket, og 

hvordan påvirker prosjektets lærerhåndbok lærernes opplevelse 

av autonomi i undervisningen? 
Begge lærere i vår casestudie ser ut til å føle frihet til å ta egne valg i tilknytning til egen 

undervisningspraksis. De forteller at de henvender seg til læreverksprodusent, og opplever at 

de kan ha innvirkning på videreutvikling av læreverket. Vi tolker det som at de er deltakere i 

et fellesskap som jobber imot å utvikle og skape et godt læreverk for videre bruk i 

matematikkundervisning. Begge lærerne sier at de liker å bruke DragonBox, og de ønsker å 

fortsette med det til neste skoleår. Samlet kan dette tyde på at lærerne i vår casestudie er indre 

motiverte til implementering og bruk av DragonBox.  
  

Slik vi oppfatter lærerhåndboka og læreverksprodusenten, bør alle aktiviteter i klasserommet 

etterfølges av matematisk samtale som omhandler ulike fremgangsmåter, representasjoner og 

utveksling av ideer i plenum. Vi ser derimot dette kun i deler av de observerte 

undervisningstimene, og undervisningspraksisen i begge klasserommene skiller seg fra 

retningslinjene som beskrives i lærerhåndboka. I motsetning til i klasserom B, har vi ikke 

observert at kontaktlærer A oppsummerer undervisningstimene avslutningsvis. Hverken i 

klasse A eller B, tilrettelegges det for gjentakelse av praktisk utførelse og faglig 
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kontekstplassering, slik det fremgår i lærerhåndboka. Dette kan indikere at kontaktlærerne 

besitter og benytter seg av autonomi i gjennomføring av undervisning. Valg og beslutninger 

kontaktlærerne tar omhandlende bruk av eksterne læremidler, kan oppfattes som et resultat av 

at pedagogiske perspektiver og holdninger får spillerom. En årsak til at lærerne får spillerom 

kan være de arbeidsformer i hvilket lærerne inngår, ved organisering av undervisning. En 

annen årsak kan være lærernes opplevelse av læreverksprodusentens tiltro til at de kan gi 

verdifulle bidrag til prosjektfellesskapet som er opprettet for videreutvikling av DragonBox-

læreverket. 
  

8.5. Om studiens begrensninger og retningslinjer for videre 

undersøkelse 
Våre erfaringer og oppfatninger i denne studien, er basert på et begrenset antall intervjuer og 

utført observasjon, av til sammen seks undervisningstimer. Studien kan dermed ikke brukes 

som belegg for å si noe om hele populasjonen av skoler som deltar i piloteringsprosjektet med 

DragonBox, men kan likevel gi god innsikt i faktorer som er viktige å ta i betraktning, når en 

skal implementere digitale læremidler og læreverk i skolen. I et lengre tidsperspektiv enn hva 

denne studien har tillatt, kunne det vært interessant å undersøke i hvilken grad læreverket kan 

gi utslag i økt læringseffekt hos elevene.  
  

I en multippel casestudie er det mest gunstig å gjøre repetitive forsøk for å støtte opp om 

samme teoretisk baserte antagelse. Å gjennomføre slike gjentakende forsøk er både tid- og 

ressurskrevende, noe som gjør at denne studien kan betraktes som et første ledd for videre 

forskning, der repetitive forsøk kan gjennomføres for å videreføre forskningen. Samtidig kan 

det være aktuelt å gjennomføre studier med alternative teoretiske tilnærminger for å 

ytterligere øke studiens validitet. 
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8.6. Avsluttende refleksjoner – er læreren med på laget? 

Denne casestudien kan fungere som et talende eksempel på at nye læreverk kan 

implementeres på svært forskjellige måter ved ulike skoler. Det er interessant å se hvordan 

disse forskjellene kan knyttes til skolebakgrunn og -kontekst. Der en skole anses som en 

typisk IKT-skole, har ikke den andre skolen en slik satsing, og mønstrene for hvordan 

Dragonbox-læreverket blir benyttet i de to skolene, gjenspeiler på denne måten skolenes 

profiler. Vi oppfatter at IKT-skolen i større grad vektlegger de digitale flatene i læreverket, 

enn den analoge skolen, som til gjengjeld vektlegger den matematiske samtalen. Her dras 

også læreverkets eventyrverden inn i andre fag. På denne måten kan en si at den digitale 

situertheten som IKT-skolen befinner seg i, kan medføre et snevrere fokus i arbeidet med 

implementeringen av læreverket.  
  

Vi stiller derfor spørsmålstegn ved om alle lærerne er med på laget når DragonBox 

implementeres i matematikkundervisning på første trinn i grunnskolen. Ulik implementering 

av DragonBox-læreverket i vår casestudie, anser vi som knyttet til skolekontekst og læreres 

pedagogiske perspektiver. Som det fremgår i studien, tolkes og benyttes læreverket svært 

ulikt i de to skolene. Vi erfarer at lærernes forkunnskaper, tidligere arbeidserfaring og 

pedagogiske perspektiver kommer til uttrykk i undervisningen. Samarbeidsformer og 

deltakelse i praksisfellesskap legger føringer for den enkelte lærers spillerom ved 

organisering og gjennomføring av undervisning.  
  

Vi ser også hvordan motivasjon speiles i lærernes engasjement og undervisningspraksis. 

Kontaktlærerne i vår studie har gjennom hele prosjektperioden vært positivt innstilt til å ta i 

bruk DragonBox-læreverket, og gir uttrykk for at de besitter nødvendig kunnskap og 

ferdigheter til å gjennomføre undervisning i tråd med læreverket. Samtidig, ser vi at nærmere 

én tredjedel av de involverte lærerne i prosjektet, som har svart på NIFUs spørreundersøkelse, 

hevder at de ikke føler seg kompetente nok til å gjennomføre et undervisningsopplegg med 

DragonBox. Vi synes at dette er en for høy andel, og det kan godt tenkes at dette skyldes at 

lærerne ikke har fått en god nok innføring i læreverkets pedagogiske tilnærming. Dette viser 

oss, at for å minimere de ulikheter som vi har erfart i denne studien, vil en nødvendigvis 

måtte avsette tid til en grundig innføring og kontinuerlig oppfølging av læreren, og hvordan 

den enkelte lærer tar læreverket i bruk. Vi stiller oss igjen spørsmålet; er læreren med på 

laget? 
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Vedlegg 2 
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Vedlegg	3	
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Vedlegg	4	
 
Observasjonsguide 
 
Sted:   Skole A / B  
Dato:    
Tidspunkt:   
Klasse:  Klasse A / B   
Antall elever:   
Antall lærere:   
 

Generelt: 

- 

- 

- 

  

 

Forløp i undervisningstimen: 

 Tidspunkt: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

Spørsmål tilknyttet observasjon: 
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Hvordan benytter lærere det digitale læremiddelet i undervisningen?   

 

- Hvilke hjelpemidler benyttes i undervisning? Er disse en del av læreverket? 

  

 

-  Hvor ofte skiftes det mellom tavlebruk, nettbrett eller taktile arbeidsformer? 
 

 

 

Hvordan manifesteres læreres digitale kompetanse i undervisningen?   

 
 

- Hvordan bruker lærerne teknologien? 

 

 

- Tid av klassetime benyttet til bruk av nettbrett 

 

 

- Oppstår det utfordringer tilknyttet teknologibruk i løpet av undervisningstimen? 
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Vedlegg 5 

Intervjuguide 
 
Generelt: 
 
- Hvordan fordeler du bruk av de ulike læremidlene og digitale verktøy i undervisningen? 
 
- Følger du lærerhåndboka for DragonBox i alle undervisningstimer? 
 
- Hvorfor gjør du eventuelt ikke det?  
 
- Hva endrer du på i undervisningen som skiller den fra den oppsatte lærerhåndboka? 
 
- Er det noe du liker spesielt godt, eller ikke liker godt ved den pedagogiske 

lærerhåndboka? 
 

- Hvordan arbeider dere lærere sammen om å bearbeide lærerhåndboka i prosjektet? 
 
 
 
Spørsmål vedrørende digital kompetanse: 
 
- Hvordan opplever du din egen digitale kompetanse generelt? 

 
- Hvordan synes du at din digitale kompetanse spiller inn i undervisningen? 
 
- Hva er din innstilling til bruk av digitale læremidler i undervisning? 
 
- Har din innstilling til DragonBox endret seg underveis i piloteringsperioden?  

 
- Hvordan har den endret seg?  
 
 
Spørsmål vedrørende pedagogisk grunnsyn: 
 
- Hvordan vil du beskrive din pedagogiske grunnholdning?  
 
- Er den mest elevorientert med fokus på deltakelse og samarbeid eller er den 

lærerorientert hvor individuelt arbeid og instruksjoner står mest sentralt? 
 
- Hvordan har du som regel brukt teknologi i undervisning tidligere? 
 
- Er dette veldig ulikt fra hvordan du bruker DragonBox? 

   
Oppfølgingsspørsmål stilles underveis i samtalen. 
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Vedlegg 6 
 
Intervjuguide for samtale med læreverksprodusent 
 
 
- Kan du starte med å fortelle om ideen bak DragonBox? 
 
- Hva er ideen bak konkretene (Noomene)? 
 

 
- Kan du fortelle litt om ditt pedagogiske grunnsyn, med tanke på sentrering omkring lærer 

og elev, læringssyn, osv.? 
 
 
- Kan du fortelle om lærerhåndboka til DragonBox i det aktuelle prosjektet? 
 
 
 
- Hvordan er lærerhåndboka utarbeidet? 
 
 
 
- Hvordan ønsker du at lærerhåndboka skal brukes av lærerne? 
 
 
 
- Etter lærerintervjuer har vi forstått det slik at enkelte lærere bruker læreverket og 

lærerhåndboka mer fritt.  Hvordan er dette forenelig med grunntanken bak DragonBox? 
 

 
 

- Hva tenker du om forholdet mellom den detaljerte lærerhåndboka og lærerens frihet til å 
styre undervisningen? 
 
 
 

- Hvilke tilbakemeldinger får dere fra lærerne i prosjektet? 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Oppfølgingsspørsmål	stilles	underveis	i	samtalen.	
 


