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Sammendrag 

I samarbeid med Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), 

er denne masteroppgaven skrevet tilknyttet prosjektet «Følgeforskning på digital læring i 

grunnskolen», i Asker kommune (2017 – 2019). Asker kommune skal i løpet av to år 

gjennomføre et digitalt løft som blant annet innebærer at alle elever og lærere skal få sin egen 

digitale enhet (1:1). I forbindelse med følgeforskningsprosjektet bidrar jeg med en studie i 

prosjektets modul 1. Formålet med min studie er å undersøke lærernes rolle i de teknologirike 

klasserommene. Studien stiller to forskningsspørsmål: På hvilke måter bruker lærerne 

digitale læringsressurser i undervisningen? Hvilke refleksjoner har lærerne rundt bruken av 

digitale læringsressurser i undervisningen? 

 

For å kunne besvare studiens to forskningsspørsmål, har jeg benyttet meg av de kvalitative 

metodene observasjon og intervju. Oppgaven legger hovedvekt på å presentere to caser. 

Casene følger to lærere og to elevgrupper, fra to forskjellige skoler i Asker kommune. Casene 

gir et innblikk i hvordan digitale læringsressurser brukes i undervisningen, i fagene norsk og 

matematikk. For å undersøke hvordan digitale læringsressurser brukes, anvender jeg det 

sosiokulturelle perspektivet på læring (Wertsch, 1991). Jeg benytter meg også av TPACK-

modellen (Technological Pedagogical Content Knowledge), for å gi en bredere forståelse av 

lærernes faglige og pedagogiske bruk av digitale læringsressurser (Koehler & Mishra, 2009). 

Mine funn viser at de digitale læringsressursene ble brukt i samspill med flere andre 

læringsressurser. Det viser en blandingskultur av både digitale og analoge læringsressurser. 

Undervisningsforløpene i casene viste seg å være varierte både i undervisningsmetoder, 

arbeidsmåter og ved bruk av læringsressurser. De digitale læringsressursene hadde ulike 

funksjoner i undervisningen og i læringsarbeidet til elevene, tilknyttet de to fagene norsk og 

matematikk. Casene viser til to kreative lærere som utvikler sin pedagogiske 

undervisningspraksis med digitale læringsressurser. Lærerne viste til dialogiske, varierte og 

strukturerte undervisningsforløp i de teknologirke klasserommene. De viste også til faglige og 

pedagogiske refleksjoner om elevenes læringsarbeid, tilknyttet de digitale læringsressursene.  

Selv om studien viser til to kreative lærere som ser ut til å utvikle sine undervisningspraksiser 

med digitale læringsressurser, er det likevel tydelig at digitale læringsomgivelser byr på 

pedagogiske utfordringer. Selv om lærerne hadde en klar intensjon om at elevene skulle se 
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sammenhengen og overføringsverdien i arbeidet med de digitale læringsressursene, stiller 

denne studien spørsmål til om elevene gjorde det, og om de hadde læringsstrategier i dette 

arbeidet. En tilstedeværende, veiledende og oppfølgende lærerrolle er derfor avgjørende når 

elever jobber med digitale læringsressurser. Det er ikke gitt at elevene har en automatisk 

forståelse for hvordan digitale læringsressurser kan benyttes tilknyttet andre ressurser, og de 

har heller ingen instruerende rolle i seg selv.  
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1 Introduksjon 

Dagens elever og lærere befinner seg i teknologirike læringsomgivelser. I store deler av landet 

har flere skoler det som kalles en 1:1-dekning; det vil si at hver elev har sin personlige 

datamaskin. 1:1 gir elevene og lærerne tilgang til nye digitale læringsressurser. Det er ikke 

mangel på teknologi ved disse skolene. Et sentralt spørsmål å stille er hva denne typen 

teknologi gjør med undervisning og læring i klasserommet? Hvordan bør man undervise med 

digitale læringsressurser? Må lærerne endre noe, eller kan de fortsette sin praksis slik som 

før? Og hva vet vi egentlig om læring og undervisning i teknologirike læringsomgivelser? 

Digitale verktøy har eksistert og preget skolen i tiår. Likevel ser det ut til at utviklingen i 

hvordan lærerne kan bruke disse digitale læringsressursene til å fremme elevenes læring, 

fortsatt er noe vi trenger å forske på. Det har sammenheng med at dette er et forskningsfelt 

som ennå er ganske ungt. For sytten år siden skrev Cuban (2001) at datamaskiner og andre 

teknologier har hatt en lite merkbar innvirkning på klasseromsundervisning og læring. 

Hvordan er den situasjonen i dag?   

Fra politisk hold ser vi i dag en sterk satsing på teknologi i skolen. Det har også blitt gitt 

uttrykk for store forventninger til denne teknologibruken (Elstad, 2016). I regjeringens 

«Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen 2017 – 2021», vises det til at dagens og 

fremtidens elever skal tilegne seg gode digitale ferdigheter og dømmekraft gjennom 

opplæringen (Kunnskapsdepartementet, 2017). Elevene skal lære å utnytte digitale læremidler 

kreativt og skapende. Læreren har det ledende ansvaret for klassens læringsarbeid, og skal 

være trygg i valg av læremidler og læringsressurser, som bidrar til at elevene tilegner seg de 

digitale ferdighetene. Strategien viser også til at teknologirike læringsmiljøer åpner opp for 

nye måter å lære på, noe som gir lærerne flere metoder å bruke i undervisningen. Lærernes 

profesjonsfaglige digitale kompetanse er en forutsetning for god bruk av teknologi i skolen 

(Kunnskapsdepartementet, 2017). Det er hvordan teknologi brukes som er sentralt for læring 

(NOU 2014:7).  

Det at mulighetene er tilstede betyr ikke nødvendigvis at lærerne utnytter disse i praksis. Tvert 

imot peker både lærerne selv og forskningen på flere utfordringer knyttet til digitalisering og 

teknologirike læringsomgivelser i skolen. I de digitale klasserommene finner vi nye 

læremidler, læringsressurser og digitale verktøy. Elever og lærere bruker alt fra tradisjonelle 

lærebøker, kopierte ark, digitale læringsplattformer, skannede boksider til digitale læremidler 
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(Gilje, 2017). I dette komplekse læremiddellandskapet er lærerens valg og bruk av læremidler 

og læringsressurser helt sentralt (Gilje at al., 2016). Lærerne må planlegge undervisning med 

varierte arbeidsformer, der læremidlene og verktøyene har en bestemt hensikt (Gilje, 2017). I 

tillegg er fortsatt kvaliteten på samtalene i undervisningen viktig, og spesielt i teknologirike 

klasserom (Mercer & Hodgkinson, 2008; Wegerif, 2007). Som vi ser spiller læreren en 

nøkkelrolle når det gjelder å bruke teknologi i klasserommet. Men hvordan forholder lærerne 

seg til teknologiens økende inntog i skolen, og hva vil det egentlig si å være lærer i 

teknologirike klasserom?  

I «ICILS- undersøkelsen 2013» (International Computer and Information Literacy Study), 

vises det til at norske lærere har svært positive holdninger til bruk av teknologi i 

undervisningen (Gudmundsdottir & Throndsen, 2015). Selv om holdningene er positive, viser 

studien at bruken av teknologi i undervisningen er relativt begrenset. Det henger sammen med 

lærernes mangelfulle kunnskap om hvordan teknologi kan implementeres i undervisningen på 

en hensiktsmessig måte. Resultatene i studien tyder på at skolene mangler en systematisk 

tilnærming for å heve lærerens profesjonsfaglige kompetanse (Gudmundsdottir & Throndsen, 

2015). At lærerne har digital kompetanse, er en helt sentral forutsetning for å ta i bruk 

teknologi i læringsarbeidet med elevene (Erstad, 2006; Koehler & Mishra, 2009).  

Forskning viser at god og tydelig klasseledelse kan stimulere til bedre læringsstrategier og 

mer faglig bruk av teknologi blant elever i teknologirike klasserom (Krumsvik, Ludvigsen, & 

Urke, 2011). Bruk av teknologi kan gi pedagogiske muligheter for konkretisering, 

aktivisering, motivering og variasjon i elevenes læringsarbeid. Samtidig kan datamaskiner 

med tilgang til internett føre til støy og uro i klasserommet. Det kreves derfor gode strategier 

og planer for hvordan teknologien skal brukes i undervisningen (Hatlevik, Egeberg, 

Gudmundsdottir, Loftsgarden, & Loi, 2013). Hva slags teknologibruk som er hensiktsmessig 

å implementere i undervisningen, henger også sammen med at lærerne må være i stand til å 

vurdere hvilke digitale læringsressurser som kan tilpasses elevenes læringsmål 

(Gudmundsdottir & Throndsen, 2015).  
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1.1 Bakgrunn for valg av tema og aktualitet 

I lys av introduksjonen over er jeg nysgjerrig på hvilken rolle lærerne har i de teknologirike 

klasserommene. Hvilke digitale læringsressurser bruker de i undervisningen? Og hvordan 

forholder lærerne seg til den digitale teknologien? Gilje (2017) hevder at vi kan være ganske 

sikre på at økt bruk av digital teknologi vil prege både lærernes undervisning og elevenes 

læring de neste fem årene. «Forskningens oppgave er å gi innsikt i hvordan vi skal forstå valg 

og bruk av læremidler og teknologi» (Gilje, 2017, s. 13). Tidligere internasjonal forskning på 

lærernes tanker rundt å integrere teknologi (1:1) i klasserommet, har til nå stort sett vært 

kvantitativt undersøkende. 

 Doron og Spektor-Levy (2018) peker på at for å fange opp lærernes holdninger og 

oppfatninger, bør fremtidig forskning i større grad benytte dyptgående kvalitative studier. Når 

det gjelder hvordan teknologi benyttes, har også dette vært mye undersøkt, blant annet 

gjennom å se på hvor mye teknologien har blitt brukt, for eksempel gjennom selvrapportering 

fra lærerne (Judson, 2006). På bakgrunn av dette vil jeg i denne masteroppgaven presentere en 

kvalitativ empirisk studie som både omhandler hvordan lærerne bruker digitale 

læringsressurser i undervisningen, og belyser hvilke refleksjoner lærerne har rundt bruken av 

de digitale læringsressursene (Doron & Spektor-Levy, 2018; Gilje, 2017).  

I samarbeid med Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), 

er denne masteroppgaven skrevet i tilknytning til prosjektet: «Følgeforskning på digital læring 

i grunnskolen» (2017 – 2019), på oppdrag fra Asker kommune. NIFU er et uavhengig 

samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt, som forsker på hele det kunnskapspolitiske 

området. I masterprogrammet pedagogikk: kommunikasjon, design og læring har vi to 

praksisperioder. I den andre praksisperioden, høsten 2017, var jeg utplassert ved NIFU. I 

praksisperioden fikk jeg et innblikk i følgeforskningsprosjektet, da jeg blant annet 

transkriberte intervjuer fra datainnsamlingen, deltok på ulike samlinger samt fikk være med 

på en dag med klasseromsobservasjon ved en skole i Asker kommune. Da jeg har en sterk 

interesse for digital læring i skolen, ønsket jeg å utforske og skrive noe om læring ved bruk av 

teknologi i klasserommet. Når denne muligheten åpnet seg for meg mot slutten av 

praksisperioden, var det midt i blinken for masteroppgaven.  

Jeg har jobbet med følgeforskningsprosjektet og egen masteroppgave fra november 2017 til 

juni 2018. Det har gitt meg et innblikk i hva digitalisering av utdanning kan innebære. Å delta 
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i et aktivt forskningsmiljø har gitt meg mulighet til å diskutere oppgaven min jevnlig. Det har 

ført til gode innspill fra forskerne, og jeg har selv bidratt med egne refleksjoner i forbindelse 

med prosjektet. Jeg har deltatt på forskermøter, lagt frem deler av utvalgsarbeidet, jobbet med 

å transkribere data til prosjektet og presentert noen av analysene mine underveis. Det har vært 

en lærerik og spennende prosess. Jeg vil nå beskrive følgeforskningsprosjektet jeg har tatt del 

i, før jeg presenterer denne masteroppgavens formål, forskningsspørsmål og det empiriske 

grunnlaget.  

1.2 Følgeforskning på digital læring i grunnskolen 

Asker kommune skal i løpet av to år gjennomføre et digitalt løft som blant annet innebærer at 

alle elever og lærere skal få sin egen digitale enhet (1:1). Asker har for 1. – 10. trinn valgt den 

digitale enheten Chromebook og skyløsningen Google Apps for Education (G Suite). I tråd 

med Asker kommunes digitale løft er et av skolenes satsingsområder å heve både læreres og 

elevers digitale kompetanse (Asker kommune, 2016). I «Temaplan for digital læring i 

Askerskolen 2016 – 2019», vises det til at ved en 1:1-dekning kan skolen enkelt integrere 

digitale aktiviteter samt øving på digitale ferdigheter i fag og temaer. Samtidig sies det i 

temaplanen at én maskin til hver elev ikke er nok. De digitale enhetene må brukes på en 

pedagogisk hensiktsmessig måte for å øke elevenes læringsutbytte. Temaplanen legger videre 

vekt på at den enkelte lærer må føle seg trygg i bruk av maskinene. Det må derfor legges til 

rette for kompetanseutvikling, for å bidra til at lærerne skal kunne vurdere når og hvordan 

maskinene best kan brukes (Asker kommune, 2016).  

Som en del av den digitale satsingen i Asker kommune har NIFU fått i oppdrag å studere 

utviklingen i lærernes kompetanse og undervisningspraksis ved innføring av de digitale 

enhetene. Prosjektet følger denne utviklingen fra oppstart, vurderer hvordan den endrer seg 

med innføring av digitale enheter og ser på resultater over tid. Prosjektet går over to år, fra 

2017 til 2019. NIFU ser på undervisningspraksisen i fagene norsk og matte i 

følgeforskningsprosjektet, som omfatter både en effektstudie og følgeforskning av 

kommunens digitale satsing i grunnopplæringen. Kvalitative og kvantitative metoder blir 

benyttet. Studien er tredelt og omfatter: Modul 1: Implementering, kartlegging av digital 

kompetanse og kompetanseutvikling; Modul 2: Tilpasset opplæring og elevenes motivasjon; 

Modul 3: Vurdering av læringsutbytte og digital kompetanse (NIFU, 2017).  
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1.3 Formål, konkretisering og forskningsspørsmål 

I forbindelse med følgeforskningsprosjektet vil jeg i denne masteroppgaven bidra med en 

studie tilknyttet modul 1. Formålet med min studie er å undersøke lærernes rolle i 

teknologirike klasserom i en 1:1-kontekst. Min studie bygger på den antagelsen om at læreren 

er en av de viktigste faktorene når det gjelder elevenes læring (Hattie, 2012). I forbindelse 

med implementeringen av de digitale enhetene er lærerrollen sentral, da de skal inkludere 

teknologi i undervisningen og i elevenes læringsarbeid. Tilknyttet Chromebooken blir digitale 

læringsressurser brukt i undervisningen. På bakgrunn av dette stiller jeg i denne studien to 

forskningsspørsmål: 

• På hvilke måter bruker lærerne digitale læringsressurser i undervisningen? 

• Hvilke refleksjoner har lærerne rundt bruken av digitale læringsressurser i 

undervisningen? 

Med utgangspunkt i disse forskningsspørsmålene undersøker jeg hvordan lærerne bruker 

digitale læringsressurser i fagene norsk og matematikk. Studien tar sikte på å bidra med en økt 

forståelse av hvordan digitale læringsressurser brukes i undervisningen samt å belyse lærernes 

refleksjoner og selvforståelse av egen undervisningspraksis med bruk av teknologi i 

klasserommet. Forskningsspørsmålene er faglig interessante da de kan bidra med en innsikt i 

hvordan lærerne bruker digitale læringsressurser i undervisningen, i et faglig utforskende 

læringsmiljø. 

Som en avgrensning av denne masteroppgaven, vil jeg legge hovedvekt på å presentere to 

caser som er tilknyttet følgeforskningsprosjektet. Casene jeg vil presentere følger to lærere og 

to ulike elevgrupper, fra to forskjellige ungdomsskoler i Asker kommune. Lærerne og elevene 

har tatt i bruk Chromebooken på sitt andre skoleår i casene. Case 1 gir et innblikk i en 

norsktime i klasse 9D ved skole 2, hvor elevene jobber med skildring og samskriving av 

tekster. I arbeidet benytter de seg av et tankekart i Creaza som er en digital læringsressurs. 

Case 2 gir et innblikk i en matematikktime i klasse 9A ved skole 1, hvor elevene jobber med 

sammensatte figurer. Elevene regner areal og omkrets både for hånd og digitalt med den 

digitale læringsressursen GeoGebra.  
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1.4 Beskrivelse av ressurser i bruk  

Innledningsvis presenterte jeg flere termer av ulike læringsressurser som finnes i dagens 

klasserom. Her viste jeg til begreper som læremidler, læringsressurser, digital teknologi til 

digitale verktøy. I det komplekse læremiddelandskapet vil jeg beskrive hvilke 

læringsressurser som brukes i denne studien, og komme med noen viktige begrepsavklaringer.  

 

Chromebook og Google Apps for Education 

Den digitale enheten Chromebook er en tynn bærbar datamaskin med google operativsystem 

(Zemmahi, DelMastro, & Del Rhodes, 2015). Chromebooken har form som en vanlig PC, og 

Asker-skolene bruker den teknologiske plattformen Google Apps For Education (G Suite) 

(Asker kommune, 2016). G Suite består av en skylagringstjeneste, digital pedagogisk 

plattform og konto for støttesystemer. I G Suite ligger blant annet verktøy for 

dokumentbehandling, regneark, presentasjoner og videosamtaler. Både lærer-elev og elev-

elev har mulighet til å samarbeide sømløst i denne skyløsningen. Skolene i Asker benytter seg 

også av læringsplattformen Itslearning. På Itslearning ligger formelle oppgaver, vurderinger, 

karakterer og kommunikasjonen mellom skole og -hjem (Asker kommune, 2016).  

 

Læring i en 1:1-kontekst 

Det at elevene og lærerne har en 1:1-dekning av den digitale enheten Chromebook i 

klasserommet, er sentralt for konteksten de ulike casene beskrives i. Islam og Grönlund 

(2016) hevder i en internasjonal litteraturgjennomgang at definisjonen av begrepet 1:1, er at 

alle elever har tilgang til sin personlige digitale enhet. De digitale enhetene fungerer som 

kommunikasjonsenheter til bruk i skolearbeidet og som et personlig verktøy. Formålet med 

1:1 er å forbedre læring generelt, og ut i fra denne definisjonen bidra til utvikling av «21st 

Century skills», som kreativitet, kritisk tenkning og kommunikasjonsferdigheter. Det er også 

sentralt at elevene har tilgang til den digitale enheten til enhver tid, med de samme 

innstillingene, programmene og mappestrukturene (Islam & Grönlund, 2016).  

1:1-programmer i utdanning er blitt populære over hele verden av flere grunner. 1:1 gir en 

enkel tilgjengelighet til digitale verktøy i klasserommet, som er med på å sikre et økende krav 

til tilpasning i et nettverksbasert og delt læringsmiljø. 1:1 gir videre tilgang til informasjon fra 

hvor som helst og når som helst (Islam & Grönlund, 2016). Går vi historisk tilbake, har dette 

fenomenet vært etablert i feltet tidligere med programmet One Laptop per Child (OLPC). 



7 

 

Hensikten med OLPC-programmet var å gi billige datamaskiner til barn i utviklingsland, for å 

ujevne digitale skiller (Negroponte, Bender, Battro, & Cavallo, 2006).  

Læringsressurser 

Det har utviklet seg et komplekst læremiddellandskap i skolen de siste ti årene. Som nevnt 

bruker elevene og lærerne tradisjonelle lærebøker, kopierte ark, digitale læringsplattformer, 

skannede boksider og digitale læremidler (Gilje, 2017). I læremiddelforskningen har 

begrepene læremidler og læringsressurser blitt definert noe tvetydig og forskjellig ut ifra 

forskeres interesser (Blikstad-Balas, 2014; Gilje, 2017). I denne studien kommer det tydelig 

frem at lærerne og elevene benytter seg av både digitale og analoge læringsressurser. I 

Askeland og Aamotsbakken (2013) sin definisjon av læringsressurser, omfatter den både 

tradisjonelle trykte læremidler og digitale læremidler. I tråd med Askeland og Aamotsbakken 

(2013) vil jeg i denne oppgaven bruke begrepet læringsressurser, som en samlebetegnelse for 

de ulike ressursene som er i bruk i denne studien. Jeg vil tydeliggjøre når læringsressursene er 

digitale, da det er det denne studien legger vekt på.  

I case 1 jobber elevene med et digitalt tankekart i Creaza. Creaza er en integrert nettbasert 

verktøykasse for kreativt arbeid. I verktøykassen finnes blant annet tankeverktøyet Mindomo. 

I Mindomo kan man organisere tanker, ideer, lenker og annen informasjon visuelt (Creaza, 

2008-2013). I case 2 jobber elevene med GeoGebra som er en dynamisk og interaktiv 

programvare som brukes til å tegne matematiske grafer og funksjoner i et koordinatsystem. I 

GeoGebra kan man lage konstruksjoner, punkter, vektorer, segmenter, linjer og kjeglesnitt 

(GeoGebra, 2013).  

1.5 Metodiske og teoretiske rammer 

For å kunne besvare denne studiens to forskningsspørsmål, har jeg benyttet meg av de 

kvalitative metodene observasjon og intervju. Metodene har gitt meg mulighet til å undersøke 

hva lærerne og elevene gjør i klasserommet, og videre innhente lærerens egne refleksjoner om 

bruken av digitale læringsressurser i undervisningen. For å undersøke hvordan digitale 

læringsressurser brukes i undervisningen, har jeg valgt å anvende det sosiokulturelle 

perspektivet på læring. Gjennom det sosiokulturelle perspektivet undersøker jeg hvilken 

betydning de digitale læringsressursene har, og på hvilken måte de medierer aktiviteten i 

undervisningen (Wertsch, 1991). Jeg benytter meg også av TPACK-modellen (Technological 
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Pedagogical Content Knowledge), for å gi en bredere forståelse av lærernes bruk av digitale 

læringsressurser tilknyttet de to fagene norsk og matematikk, samt lærernes pedagogiske 

undervisningspraksis (Koehler & Mishra, 2009). 

1.6 Oppgavens struktur 

Masteroppgaven omfatter syv kapitler. I kapittel to presenterer jeg den relevante 

forskningslitteraturen som belyser lærerrollen i teknologirike klasserom. I kapittel tre 

presenterer jeg oppgavens teoretiske tilnærming. Her vil jeg gjøre rede for det sosiokulturelle 

perspektivet på læring og sentrale elementer i TPACK-modellen. I kapittel fire redegjør jeg 

for forskningsdesign, datainnsamling og metoder jeg har brukt. I kapittel fem presenterer jeg 

de empiriske casestudiene. Her ser jeg på hvordan digitale læringsressurser brukes i 

undervisningen, og hvilke refleksjoner lærerne har rundt bruken av de digitale 

læringsressursene. I kapittel seks vil jeg diskutere de empiriske funnene i lys av litteratur og 

teori. I kapittel syv vil jeg komme med noen avsluttende refleksjoner, samt en vurdering av 

studien og prosessen.  
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2 Relevant forskningslitteratur 

Dette kapittelet tar opp sentrale temaer i forskningslitteraturen som er relevante for mine 

forskningsspørsmål. Studiene vil blir aktuelle i diskusjonen, som bidrar til å belyse mine 

empiriske funn (se kap. 6). For å finne svar på hvordan vi kan forstå, og hva det vil si å være 

lærer i teknologirike klasserom, vil litteraturgjennomgangen bestå av fire deler. Jeg vil starte 

med å se på studier som omhandler lærernes bruk av læringsressurser og arbeidsformer. 

Deretter vil jeg se på lærernes undervisningsledelse i teknologirike læringsmiljøer. Videre vil 

jeg inkludere studier som omhandler dialogisk undervisning. Til slutt vil jeg presentere 

studier som belyser lærernes tanker, holdninger og selvforståelse i forbindelse med å bruke 

teknologi i klasserommet.  

2.1 Variert undervisning 

Læreboka er fortsatt sentral i lærernes undervisning og i elevenes læringsarbeid (Cuban, 

1993; Skjelbred & Aamotsbakken, 2011). Selv om læreboka fortsatt er sentral i 

undervisningen, finnes det flere andre læringsressurser som også tas i bruk i klasserommet i 

dag. En økt tilgang til digitale læringsressurser er gjerne forbundet med det (Blikstad-Balas, 

2014; Erstad, 2006). I dagens skole har vi det som kalles for en blandingskultur av både 

digitale og analoge læremidler og læringsressurser (Gilje, 2017). «Ark&App-studien» har 

undersøkt læremidlers og læringsressurser funksjon i ulike former for undervisnings- og 

læringspraksiser. Studien undersøker denne funksjonen i fagene samfunnsfag, engelsk, 

naturfag og matematikk. Studiens tolv caserapporter viser et tydelig bilde av en 

blandingskultur av både digitale og analoge læremidler og læringsressurser i disse fagene. 

Lærernes valg og bruk av læremidler og læringsressurser er sentralt når gjelder bruken av 

læringsressursene (Gilje et al., 2016).  

Jeg vil trekke frem casestudien fra Ark&App prosjektet: «Læremidler og arbeidsformer i 

matematikk 1T vgs» (Dolonen, Naalsund, & Kluge, 2015). Denne casen fulgte en lærer og en 

gruppe på 21 elever. Elevene jobbet med ulike læremidler og arbeidsformer om temaet 

algebra i matematikk. Elevene og lærerne ble i denne studien undersøkt gjennom syv 

observerte undervisningstimer. Utvalgte elever og lærere ble også intervjuet. I tillegg fullførte 

også elevene pre- og posttester. Læremidlene som i hovedsak ble brukt, var læreboka (Sinus 

1T) og digitale læremidler og ressurser (Graph og GeoGebra). De digitale læringsressursene 
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innebar grafiske fremstillinger av funksjoner og ligninger (Graph og GeoGebra). Resultatene i 

studien viste at læreboka spilte en viktig rolle som grunnressurs i undervisningen. Læreboka 

fungerte som utgangspunkt for eksempler og oppgavesamling. De digitale læringsressursene 

supplerte læreboka, og viste seg å være viktige visuelle supplementer i elevenes 

oppgaveløsninger i algebra. De digitale læringsressursene (Graph og Geogebra) bidro også til 

at elevene fikk utvidet kunnskapen sin om studieobjektet algebra. Det gjorde det mulig for 

elevene å se relasjoner til andre deler av matematikken (Dolonen et al., 2015).  

Et annet tydelig funn fra studien var hvordan variasjonen i representasjonene av algebra ble 

fremstilt i undervisningen. Den bidro til å fremme elevenes engasjement i læringsarbeidet. 

Dette funnet har støtte i annen forskning. Multiple representasjoner kan gi unike fordeler og 

muligheter når elever tilegner seg ny kunnskap om komplekse ideer (Ainsworth, 2006). Den 

dynamiske grafikken i GeoGebra og Graph ble sammenkoblet med lærebokas oppgaver, 

løsningsforslag, fasit og notater fra kladdeboka. I studien reflekterte læreren over, og var 

opptatt av, at elevene skulle se sammenhenger mellom de ulike representasjonene. Det skulle 

fungere som et virkemiddel til begrepsdannelse og matematisk forståelse. Det er viktig å 

legge til at studien diskuterer at det er noe for kort tid (tre uker), til å kunne konkludere at 

elevene så sammenhengen mellom de ulike representasjonene, men at det er noe som utvikle 

seg på sikt (Dolonen et al., 2015). Selv om multiple representasjoner kan gi unike muligheter 

ved tilegning av ny kunnskap, kan de også være utfordrende å forholde seg til samtidig. 

Studier viser at det kan være vanskelig for elever å forstå representasjoner (Ainsworth, 2006). 

En annen casestudie fra Ark&App-prosjektet jeg vil trekke frem, er casestudien: «Lærerrollen 

i teknologitette klasserom» (Furberg, Dolonen, & Ingulfsen, 2015). Denne casen følger en 

lærer og en klasse på 5.trinn. Elevene arbeidet med ulike digitale og analoge læringsressurser 

i naturfag. Alle elevene hadde hver sin ipad. Et av de mest fremtredende trekk ved casen var 

lærerens tydelige, strukturerte og undervisningsrettede klasseledelse. Studiens åtte observerte 

undervisningstimer var strukturert på samme måte. Undervisningstimene ble strukturert stort 

sett gjennom fire sekvenser: lærerens introduksjon i helklassesekvens, utforsking av elevenes 

forkunnskaper, individuelt/gruppearbeid og en heklasseaktivitet med faglig oppsummering av 

og refleksjon over timen (Furberg et al., 2015). Den lærerstyrte helklassedialogen var også 

sentral i det varierte undervisningsdesignet. Den bidro til å gjøre elevene i stand til og jobbe 

selvstendig med utforskende arbeid. Helklassedialogen bidro også i at elevene kunne bruke 

sine egne erfaringer i felles kunnskapsbygging (Furberg et al., 2015). At dialogen har stor 
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betydning i undervisning og i elevens læringsarbeid har bred støtte i forskningen (Cazden, 

2001; Dawes & Wegerif, 2004; Mercer & Hodgkinson, 2008).  

Bærum kommune har implementert digitale enheter (nettbrett) til hver elev, på utvalgte 

skoler. I Rambølls rapport, Evaluering av pilotprosjektet «Digital skolehverdag», viste 

lærerne til høy grad av tilfredshet med bruk av nettbrett i skolehverdagen (Berrum, Flynn, 

Gulbrandsen, & Krumsvik, 2017). I evalueringen ga lærerne uttrykk for at nettbrettene ga 

dem flere muligheter for variasjon av arbeidsmåter i undervisningen. Samtlige lærere la vekt 

på at de forsøkte å variere mellom undervisningsøkter med og uten nettbrett. Videre viste 

lærerne til skjermavhengighet som en potensiell utfordring for elevene. Lærerne fortalte at de 

var begeistret for hvordan innføringen hadde bidratt til mer samarbeid og dialog lærer-elev og 

elev-elev. I evalueringens observerte timer kom det frem at elevene og lærerne benyttet seg av 

flere læringsressurser og arbeidsmetoder i kombinasjon. Undervisningen ble strukturert med 

bruk av blant annet lærebøker, applikasjoner på nettbrettene, tavleundervisning, samarbeid 

med læringspartner, høytlesning og plenumsdialog (Berrum et al., 2017).  

I en kvalitativ studie har Furberg (2009) undersøkt elevers engasjement og arbeid i Viten.no. 

Viten.no er et web-basert utforskende læringsmiljø. En funksjon i Viten.no er ulike prompts, 

som er designet for å støtte elevene i deres refleksjonsprosesser, med kontekstbaserte 

spørsmål. Gjennom en analyse av studentinteraksjoner med det web-baserte læringsmiljøet, 

kom det frem at elevene benyttet seg av en «copy and paste»-strategi, istedenfor å delta i 

refleksjonsaktivitetene. Elevene kopierte til dels tilbakemeldingen som kom fra teknologien, 

og la den direkte inn i tekstene de skrev. Dette gjorde de for å komme opp med de «riktige» 

svarene tilknyttet promptsene. Analysen i studien viste at bruken av slike strategier kan 

forklares som en respons på de institusjonelle praksisene ved utdanningssystemet, som er 

bygget inn i utformingen til promptsene (Furberg, 2009).  

Studien viser til verdien av å benytte det sosiokulturelle perspektivet på læring for å gå i 

dybden i forståelsen av studentenes engasjement og evne til refleksjon i web-baserte 

læringsmiljøer. Furberg (2009) hevder at et slikt perspektiv kan gi et verdifullt innblikk i 

hvordan det er mulig å redesigne eller designe promptsene, og hvordan de kan bli produktive i 

elevenes læring. Når elever engasjeres i teknologirike læringsomgivelser, står elevenes 

samtaler og interaksjoner dem imellom sentralt. Det å se på elevenes samtaler og 

interaksjoner er en mulig inngang til forståelse av hvordan de teknologirike læringsmiljøene 

gir mening i elevenes læringsprosesser. Ut ifra denne studien kan man stille spørsmål til om 
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elevene ville benyttet promptsene annerledes om undervisningsdesignet hadde vært lagt opp 

på en annen måte. Når elever jobber med aktiviteter tilknyttet datamaskiner, spiller læreren en 

viktig rolle (Rasmussen & Ludvigsen, 2010).  

2.2 Klasseledelse 

Erstad (2006) hevder at den største utfordringen når det gjelder å integrere teknologi i 

undervisningen, er hvordan integreringen kan bidra til å fremme elevenes læring. Studiene 

som hittil er presentert, viser blant annet viktigheten av lærernes valg av læringsressurser og 

arbeidsformer i undervisningen. Hvordan lærerne strukturerer og leder undervisningen i 

teknologirike klasserom, er også viktig. Hatlevik et al. (2013) viser i en studie at klasseledelse 

i teknologirike klasserom er sentralt for elevenes læringsarbeid. Gjennom en omfattende 

kvantitativ spørreundersøkelse i prosjektet med 312 lærere fra ungdomstrinnet og 

videregående, viste denne studien til at mange av lærerne var positive til å bruke teknologi i 

undervisningen. Lærerne i studien uttrykte at bruk av teknologi gav pedagogiske muligheter 

for konkretisering, aktivisering, motivering og variasjon. Studien viste også til at bruk av 

datamaskiner med tilgang til internett kunne føre til støy og uro. Det understreker viktigheten 

av å ha gode strategier og planer for hvordan teknologi skal anvendes i undervisningen 

(Hatlevik et al., 2013). Krumsvik, Egelandsdal, Sarastuen, Jones, og Eikeland (2013) viser 

også i en studie at lærere som lykkes med pedagogisk teknologibruk, innehar høy digital 

kompetanse, gode klasseledelsesevner, samtidig som de mestrer digital underveisvurdering og 

evner til å tilpasse undervisningen i en stadig mer digitalisert skolehverdag (Krumsvik et al., 

2013). 

Lærernes digitale kompetanse ser ut til å være en av de helt sentrale faktorene når de 

underviser i teknologirike klasserom (Hatlevik et al., 2013; Krumsvik et al., 2013). Hvordan 

lærerne utvikler digital kompetanse, kan henge sammen med både individuelle og 

organisatoriske forhold. De sosiale omgivelsene kan være avgjørende for lærernes utvikling 

(Postholm, 2012). Lærersamarbeid; en positiv skolekultur; forståelse av lærernes 

undervisning; samarbeid med eksterne ressurspersoner; nok tid, er sentrale faktorer som kan 

være med på å påvirke lærerens profesjonsfaglige utvikling (Postholm, 2012). Det at lærerne 

trenger tid til utforskning og opplæring i å bruke digitale verktøy, kommer fram også i en 

evalueringsrapport om innføring av Chromebook i undervisning i Urbana School Distrikt i 

USA (Zemmahi et al., 2015). Studien evaluerer bruken av Chromebook fra lærernes 



13 

 

perspektiv gjennom en surveyundersøkelse med 20 lærere og kvalitative intervjuer med 116 

lærere. Sentrale funn fra denne studien var at de fleste lærerne syntes teknologien fungerte på 

tvers av alle fag. 84% av lærerne responderte med at de var fornøyde med bruken av 

Chromebook. Lærerne var entusiastiske og villige til å bli mer kjent med teknologien og 

inkludere den i undervisningen. Et betydelig funn i studien var at lærerne som var 

komfortable med teknologien, uttrykte at de også trengte tid og opplæring i hvordan de skulle 

bruke den digitale enheten (Zemmahi et al., 2015). Hatlevik et al. (2013) påpeker også dette, 

da lærerne i denne studien rapporterte at det var de usystematiske aktivitetene, eksempelvis 

prøving og feiling, som hadde størst innvirkning på utviklingen av deres digitale kompetanse.  

Aagaard (2015) har undersøkt hva som kjennetegner møtet mellom teknologi og 

fagtradisjoner. Studien ser på hvordan norsklærere og mediefaglærere erfarte og tenkte om de 

praksisene som vokser frem med elevers tilgang til teknologi i klasserommet. I studien kom 

det frem at norsklærerne mente at elevenes teknologibruk kunne være svært forstyrrende i 

undervisningen. Norsklærerens beskrivelser tydet på at timene deres ble dominert av en 

lærerstyrt kunnskapsformidling. I refleksjonene fra medielærerne kom det frem at 

mediefagets didaktikk så ut til å forsterkes med elevenes tilgang til digitale ressurser. 

Medielærerne beskrev også svært få utfordringer med teknologien. Norsklærerne og 

medielærerne beskrev undervisningspraksisen i møte med teknologi på helt forskjellige måter. 

Denne studien viser at det ikke er teknologien i seg selv som kan være utfordrende, men 

teknologien i møte med fagtradisjonen. Det er viktig å legge til at enkelte av norsklærerne var 

utviklingsorienterte og utforskende til fagets tilpasning i en digital tid (Aagaard, 2015).  

Teknologirike læringsomgivelser kan gi muligheter for interaksjon mellom lærere og elever 

(Ludvigsen & Mørch, 2003). Det kan innebære undervisningssituasjoner med både en rekke 

muligheter og utfordringer (Furberg & Rasmussen, 2012). I to casestudier har Furberg og 

Rasmussen (2012) fulgt flere elevers aktiviteter over tid, tilknyttet arbeid i teknologirike 

læringsomgivelser. Casene stilte blant annet spørsmål til hvilke pedagogiske utfordringer som 

er sentrale når elever jobber med digitale læringsressurser. De to casestudiene samlet inn data 

ved å observere elevenes interaksjoner og deres bruk av teknologi. Casestudiene viste til 

viktigheten av graden av støtte elevene fikk underveis i læringsarbeidet. Det omhandlet støtte 

fra læreren eller støtte gitt av de teknologirike læringsomgivelsene. Når det gjelder 

lærerrollen, viste en av casestudiene at læreren hadde en administratorrolle. Læreren 

intervenerte etter forespørsel og ved å gi fellesbedskjeder. Et annet interessant funn fra 
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analysen var at elevene fikk liten støtte i hvordan de skulle nedtegne eller finne ut av 

diskusjonene de hadde underveis. Dette gjaldt både at læreren i liten grad intervenerte i 

elevenes arbeid underveis i prosessen, og at de teknologirike læringsomgivelsene ikke var 

designet på en måte som eksplisitt støttet elevene i arbeidet. Analysen løftet derfor fram at det 

var tydelig at elevene ikke klarte å se betydningen av argumentene og diskusjonen de hadde 

hatt tidligere i arbeidsforløpet. I arbeidsforløpet viste det seg også at når elevene ble minnet 

på at de skulle ferdigstille det de holdt på med, ble det tydelig at de måtte ta noen praktiske 

valg. Det viser hvordan tidsaspektet utgjør en betydelig strukturerende kraft i en skolesetting 

(Furberg & Rasmussen, 2012).  

2.3 Dialogisk undervisning 

Lærernes undervisning og klasseledelse er gjerne tett forbundet med dialogen og den 

lærerstyrte samtalen (Cazden, 2001; Mercer & Littleton, 2007). Når det gjelder teknologi, kan 

den være en verdifull støtte tilknyttet en dialogisk tilnærming til læring. Det som er sentralt, 

er at teknologien må bli brukt med en dialogisk intensjon, i kontekster som er designet for å 

fremme kollektiv tenkning. Det er den pedagogiske tilnærmingen som er viktig, ikke 

teknologien i seg selv (Mercer, Hennessy, & Warwick, 2017). Dawes og Wegerif (2004) 

beskriver tre viktige aspekter som er sentrale for lærerens organisering av undervisning. 

Aspektene kan bidra til å sikre effektivitet i elevenes aktiviteter tilknyttet teknologi. Gjennom 

et intervensjonsprogram for å fremme muntlige ferdigheter kalt «Thinking together», viser 

denne forskingen til at kvaliteten på dialogen mellom lærer og elev og elev-elev, er av stor 

betydning for lærings- og undervisningsresultater (Dawes & Wegerif, 2004).  

Det første aspektet i dette programmet er at læreren organiserer og oppmuntrer til et 

klasseromsmiljø hvor læringsdialogen tar plass rundt og på datamaskiner. Det andre aspektet 

er at lærerne bruker programvarer og applikasjoner som støtter læringsdialoger med fokus på 

læringsmål. Det tredje aspektet innebærer at læreren legger til rette for aktiviteter som krever 

læringsdialoger i klasserommet. Denne undervisningsformen kan være med på å forberede 

elevene til å snakke, lære og tenke sammen når de bruker teknologi. Lærerrollen er sentral i 

denne tilnærmingen, da læreren må kombinere både passende oppgaver ved bruk av 

teknologi, planlegge undervisningen og undervise på måter som skaper og støtter disse 

dialogene (Dawes & Wegerif, 2004).  
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2.4 Lærernes tanker og holdninger til teknologi 

Lærernes tro på egne ferdigheter, digitale læringsstrategier og holdninger til teknologi kan 

også ha betydning i lærerens undervisningspraksiser. Judson (2006) har i en studie undersøkt 

om det er en sammenheng mellom hvordan lærere integrerer teknologi og hvilke tanker de har 

om læring. I studien gjennomførte 32 lærere en undersøkelse der formålet var å måle deres 

tanker om undervisning. Lærerne ble også direkte observert og vurdert med fokus på å måle 

hvordan de integrerte teknologi i undervisningen. Med en metodetriangulering, viste studien 

til ingen signifikant korrelasjon mellom lærernes undervisningspraksis og lærerens tanker om 

holdninger til teknologi. Men som studien reflekterer over, hadde alle lærerne i studien gode 

holdninger til teknologi fra før. Deltakerne i studien var også villige til å la forskerne 

observere deres teknologi-integrerte praksis, noe som ikke gjorde funnene overaskende 

(Judson, 2006).  

En annen studie med et lignende forskningsdesign, viser at man kan anta at det er en 

sammenheng mellom lærerens tanker og holdninger og undervisningspraksis (Levin & 

Wadmany, 2006). Men at det er mutlivariate grunner til det, der flere variabler opptrer 

samtidig. Det studien forteller er at teknologi betyr forskjellig ting, for forskjellige lærere. Det 

betyr i denne konteksten at hver enkelt læreres oppfattelse, vil kunne føre til ulike type utfall 

av undervisningspraksiser. Samlet sett viser denne studien at de fleste av lærerne endret 

klasseromspraksisen. Lærerne bevegde seg fra en mer tradisjonell undervisning til å 

fasilitetere undervisningen i mer kollaborative læringsprosesser. Undervisningen hadde 

hovedvekt på modellering, refleksjon og utforskning. Studien viste også til at ikke alle av 

lærernes holdninger til teknologi endret seg over de tre årene. Samtidig viser studien til 

eksempler på lærere som endret tankesettet sitt i forhold til teknologi betydelig. Av seks 

lærere, var det tre som endret tankesettet sitt helt betydelig. Et unikt eksempel i studien var en 

lærer som endret sitt syn på teknologi, fra å se på det som et teknisk funksjonelt verktøy, til å 

se på teknologien som en partner i både lærings og undervisningsprosesser (Levin & 

Wadmany, 2006). 

At integrering av teknologi i undervisningen kan bety forskjellige ting for forskjellige 

læreren, vises også i en nyere studie. Doron og Spektor-Levy (2018) har i en longitudinell 

studie undersøkt hvordan lærere i 1:1-programmer beskriver sine erfaringer med å undervise i 

teknologirike klasserom. Studien undersøker hvordan lærerens tanker endret seg over tre 
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skoleår. Studien la vekt på lærerens stemme, gjennom kvalitative dybdeintervjuer med 21 

lærere. Studien viste at 1:1-programmet syntes å ha inspirert lærerne til og reflektere over 

deres rolle som lærer, og videre hvordan de effektivt kunne integrere maskinene i 

undervisningen. Alle lærerne i studien stilte spørsmål til sin egen undervisningspraksis, men 

på forskjellige måter. Studiens syv caser viste et spenn i lærernes tanker og holdninger. Noen 

lærere hevdet at maskinene kunne muliggjøre nye pedagogiske gjennombrudd, som kunne 

transformere skolens miljø til noe mer innovativt. Andre hadde lave forventinger, og hevdet at 

1:1-satsingen var noe som passerte forbi.  

De ulike holdningene hadde sammenheng med hvilken skole de underviste på, hvilket fag de 

underviste i og om de deltok i 1:1-programmet frivillig. Selv om lærerne representerte ulike 

tanker og holdninger, var det én undervisningsstrategi de alle hadde til felles. De benyttet seg 

av en undervisning som gikk ut på at elevene både skrev for hånd og digitalt. De benyttet seg 

også av digitale bøker og tradisjonelle lærebøker (Doron & Spektor-Levy, 2018). Aagaard og 

Lund (2013) har undersøkt hvordan lærere tilnærmer seg spørsmål om læring og vurdering i 

teknologirike læringsmiljøer, hvor alle elever disponerer en egen laptop. Gjennom 13 

kvalitative lærerintervjuer, viser også denne studien at lærerne hadde ulike synspunkter om 

både læring og kunnskap. Det hang sammen med at de brukte ulike strategier til vurderingen 

av bruken av teknologien i klasserommet (Aagaard & Lund, 2013).  

Krumsvik et al. (2011) har undersøkt hvilke nye klasselederutfordringer læreren møter i 

teknologitette klasserom. Studien viste både gjennom en spørreundersøkelse og kvalitative 

intervjuer med lærerne, at flertallet av lærerne anså seg selv som digitalt kompetente. Studien 

viste også at lærere med lavere ansiennitet hadde større sannsynlighet for å rapportere høy 

digital kompetanse, sammenlignet med lærere med høyere ansiennitet. Lærerne som 

selvrapporterte seg som digitalt kompetente var også relatert til høy selvrapportert evne til 

klasseledelse, som inkluderte regler for PC-bruk. Elevenes utenomfaglig bruk av PC i 

undervisningen, var en av grunnene til at lærerne kjente seg trygge i klasseledelsen uten PC 

enn med PC. Svært mange av lærerne så også på elevenes utenomfaglig bruk som 

forstyrrende for læringen. Oppsummert viste studien positive sammenhenger mellom lærernes 

evne til klasseledelse og: ansiennitet, digital kompetanse, regler for PC-bruk og trygghet i 

undervisning uten PC (Krumsvik et al., 2011).  
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3 Teoretisk tilnærming 

I det forrige kapittelet presenterte den relevante forskningslitteraturen. For å få en dypere 

forståelse av hvordan lærerne bruker digitale læringsressurser, vil jeg ikke dette kapittelet 

presentere oppgavens teoretiske tilnærming. Min teoretiske tilnærming består av to deler. Jeg 

har benyttet meg av det sosiokulturelle perspektivet på læring og sentrale elementer i 

TPACK-modellen (Technological Pedagogical Content Knowledge). Jeg vil innlede de to 

teoridelene med å gjøre rede for hvorfor jeg har valgt disse teoriene i oppgaven min.  

3.1 Det sosiokulturelle perspektivet 

Det sosiokulturelle perspektivet legger vekt på betydningen av samhandling og hvordan vi 

benytter oss av kulturelle verktøy i læringsprosesser (Säljö, 2001; Vygotsky, 1978). Jeg har 

valgt dette perspektivet fordi jeg undersøker hvordan lærerne benytter seg av ulike 

læringsressurser, tilknyttet bruken av språket og teknologien som medierende artefakter 

(Wertsch, 1991). I studiens to caser legger analysen vekt på hvordan de digitale 

læringsressursene fungerer som pedagogiske støttestrukturer i elevenes læringsarbeid (Wood, 

Bruner, & Ross, 1976). Her spiller språket og dialogen en sentral rolle i hvordan lærerne 

strukturerer undervisningsforløpet (Mercer & Hodgkinson, 2008; Wegerif, 2007). Den 

sosiokulturelle tilnærmingen vil kunne bidra med å øke forståelsen av læringsressursenes 

medierende aktivitet i undervisningen. I dette perspektivet vil jeg kunne undersøke hvilke 

muligheter og utfordringer som er tilknyttet de teknologirike læringsomgivelsene.  

I det sosiokulturelle perspektivet på læring studerer man hvordan menneskers handlinger er 

situert i kulturelle, historiske og institusjonelle praksiser (Wertsch, 1991). Mennesker lærer og 

utvikler seg i samspill med andre (Säljö, 2001). Pioneren innenfor dette perspektivet, Lev 

Vygotsky, bygger videre på Jean Piagets idé om barnet som en aktiv lærer, men fremhever 

rollen og betydningen av sosialt samspill i læring og utvikling (Piaget, 1959; Vygotsky, 

1978). Den sosiokulturelle tilnærmingen innebærer et syn på at vi mennesker har en unik 

kapasitet til å kommunisere og interagere med hverandre. Kommunikasjonen er basert på 

delte måter å bruke språket på, tenke på, gjennom sosiale praksiser ved bruk av ulike 

kulturelle verktøy (Mercer & Littleton, 2007). Når det gjelder menneskelig handling, har det 

sosiokulturelle perspektivet en antagelse om at den er mediert, som betyr at den ikke kan 

separeres fra det miljøet handlingen utføres i. Menneskers høyere mentale funksjoner og 
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handlinger er mediert ved bruk av artefakter (Vygotsky, 1978; Wertsch, 1991). Artefakter er 

menneskeskapte ressurser, som fungerer som medierende verktøy når mennesker for 

eksempel skal løse problemer eller bearbeide informasjon. Medierende artefakter kan 

eksempelvis være språket (dialog), tegn (bokstaver) eller verktøy (datamaskiner) (Säljö, 

2001). I en læringskontekst har de medierende verktøyene den funksjon at de former 

handlingene våre på essensielle måter (Wertsch, 1991). 

3.1.1 Mediering 

Begrepet «mediere» kommer fra det tyske ordet Vermittlung som betyr, å formidle. Begrepet 

antyder at mennesker ikke står i direkte, umiddelbar og utfortolket kontakt med omverdenen. 

Med språket som eksempel på verktøy, blir det medierende verktøyet bindeleddet mellom den 

ytre handlingen og den indre tenkningen vår (Säljö, 2001). Språket (eller andre verktøy) 

medierer vår oppfatning av omverdenen, samtidig som det utgjør grunnlaget for vår tenkning 

og kommunikasjon med andre. For å forstå hvordan mennesker lærer og tar del i sosiale 

praksiser, må vi se på hvordan mennesker gjør seg erfaringer med hjelp av medierende 

artefakter. Det innebærer at vår tenkning og forståelse av verden er vokst frem og påvirket av 

vår kultur og dens intellektuelle og fysiske verktøy (Säljö, 2001). Mennesker må tildele 

mening og betydning tilknyttet verktøyene for å skape en medierende funksjon i ulike 

aktiviteter (Rasmussen & Ludvigsen, 2010). De medierende artefaktene har ingen magisk 

kraft i seg selv, mennesker må ta del i handlingen for at den medierende betydningen av 

verktøy blir til og utspiller sin funksjon (Wertsch, 1991).  

3.1.2 Språket og teknologi 

Når det gjelder kulturelle verktøy er språket regnet som en av de viktigste medierende 

artefaktene vi har (Säljö, 2001; Vygotsky, 1986). Språket som medierende artefakt har både 

kognitive og kommunikative funksjoner hos mennesker. Språket spiller en støttende rolle i 

menneskers psykologiske aktivitet. Når mennesker intervenerer med bruken av tegn som 

hjelpemiddel for å løse et gitt psykologisk problem (å huske noe, sammenligne noe, velge noe 

osv), i interaksjon med bruken av verktøy, så er det i en og samme psykologiske prosess 

(Vygotsky, 1978). Språket er bindeleddet mellom det indre (vår tenkning) og det ytre 

(kommunikasjonen) mellom oss mennesker (Säljö, 2001).  
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Vygotsky skiller mellom vitenskapelige begreper og hverdagsbegreper i språket (Vygotsky, 

1986). Vitenskapelige begreper gir mennesker inngang til kunnskapsområder og 

vitenskapelige praksiser. Disse begrepene utvikles i skolen på systematiske måter. 

Hverdagsbegreper er noe mennesker tilegner seg gjennom erfaringer og observasjoner på 

usystematiske måter. Forholdet mellom de to begrepene ligger i at de vitenskapelige 

begrepene spiller en ledende rolle i utviklingen av de hverdagslige begrepene, da 

utviklingsprosesser er tilknyttet læring og instruksjon (Vygotsky, 1986). De to typene 

begrepstilnærminger er sentrale når det gjelder hvordan læring og utvikling forstås i det 

sosiokulturelle perspektivet (Säljö, 2001; Vygotsky, 1986). Det kan forklares tydeligere 

gjennom den proksimale utviklingssonen, som jeg vil komme tilbake til senere i dette 

kapittelet. 

Teknologien i samfunnet bygger stadig mer av våre kunnskaper inn i artefakter og systemer. 

Informasjonsteknologien vi forholder oss til i dag har påvirket hvordan vi lærer og tenker 

(Säljö, 2001). Mens læring tidligere har lagt vekt på at mennesker skal memorere 

informasjon, er et sentralt spørsmål i dag hvordan mennesker kommer fra informasjon til 

kunnskap. Det å kunne sammenfatte, trekke ut viktige elementer og kritisk evaluere 

informasjon, er viktig i informasjonssamfunnet. De nye verktøyene vi forholder oss til kan 

være støttende i disse læringsprosessene. Hvordan vi skal forstå læring og teknologi, henger 

derfor sammen med, og har en stor betydning for hvordan undervisning organiseres. Det er 

viktig at lærerne reflekterer over hvilke verktøy som benyttes i undervisningen, og hvordan de 

skal brukes i aktuelle situasjoner (Säljö, 2001).  

Teknologiske verktøy kan fra et sosiokulturelt perspektiv gi flere muligheter for dialogisk 

engasjement og dermed åpne opp for flere perspektiver og temaer i undervisningen (Wegerif, 

2007). Mercer og Hodgkinson (2008) hevder at samtalene i klasserommet er det viktigste for 

å utvikle forståelse og konstruere kunnskap. Læring i et sosiokulturelt perspektiv tar 

utgangspunkt i dialogiske relasjoner mellom mennesker, hvordan de kan tolke hverandres 

tegn og bygge på hverandres perspektiver (Mercer & Littleton, 2007). Mercer (1995) 

kategoriserer dialogisk undervisning og læring ut i fra ideen om utforskende samtaler. 

Utforskende samtaler kjennetegner aktive og konstruktive deltakere, som i dialog bygger på 

hverandres ideer og perspektiver. Gjennom utforskende samtaler konstruerer elevene 

kunnskap i fellesskap (Mercer, 1995). Lærerrollen er sentral når det gjelder å innlede, skape 
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og strukturere disse dialogene. Det leder oss inn på det sentrale begrepet i teorien, den 

proksimale utviklingssonen. 

3.1.3 Den proksimale utviklingssonen 

Den proksimale utviklingssonen er avstanden mellom hva et individ kan prestere på egen 

hånd, og det individet kan presentere under veiledning fra en voksen, eller i samarbeid med en 

dyktigere jevnalderende (Vygotsky, 1978). Det kan være ved hjelp av en mer kompetent 

person, eller ved bruk av andre artefakter, for eksempel datamaskinen, som kan hjelpe eleven 

til å gå ut over sin egen kapasitet (Rasmussen & Ludvigsen, 2010). Den proksimale 

utviklingssonen legger vekt på potensialet som ligger i barns læring og utvikling (Wertsch, 

1991). Med litt veiledning og assistanse i omgivelsene barnet befinner seg i, vil de kunne 

være i stand til å løse oppgaver det ellers ville vært for vanskelig å klare på egen hånd (Säljö, 

2001). Wood et al. (1976) har konkretisert den mer generelle ideen til Vygotsky om den 

proksimale utviklingssonen, og utviklet begrepet scaffolding. Scaffolding er i dag et utvidet 

begrep, som omfatter både sosiale og teknologiske støttefunksjoner i samspill med hverandre 

(Lund, Hauge, & Vestøl, 2007).  

3.1.4 Scaffolding 

Scaffolding er en pedagogisk tilnærming til undervisning, hvor man bruker en rekke 

undervisningsteknikker for å få elevene til gradvis å nærme seg en forståelse og større 

uavhengighet i læringsprosesser (Wood et al., 1976). Begrepet scaffolding kan oversettes til 

stillasbygging på norsk. Poenget er å gradvis øke vanskelighetsgraden, regulere den, og til 

slutt fjerne den (Wood et al., 1976). På lik linje med den proksimale utviklingssonen, er 

stillasbygging ment å gjøre barn i stand til å løse et problem, utføre en oppgave eller nå et mål 

som ellers ville vært utenfor deres rekkevidde (Vygotsky, 1978; Wood et al., 1976). Gjennom 

å assistere læring og problemløsning, kan læreren veilede ved å hjelpe med å komme med 

eksempler, stille ledende spørsmål eller gi ledetråder til elevene (Wood et al., 1976).  

Dagens teknologi muliggjør nye former for interaktivitet mellom mennesket og maskinen 

(Säljö, 2001). Om datamaskinen kan fungere som et «bygge-stillas» i undervisningen alene, 

er noe man bør stille seg kritisk til. Rasmussen og Ludvigsen (2010) understreker dette når de 

problematiserer at begrepet scaffolding/stillasbygging opprinnelig var utviklet til å analysere 

situasjoner som ikke involverte komplekse teknologier. Sentralt i begrepet er å gradvis ta 
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vekk støttende stillaser (Rasmussen & Ludvigsen, 2010; Wood et al., 1976). Dette aspektet 

ved begrepet er ikke nødvendigvis relevant ved bruken av teknologi, hvor aktiviteten kan 

være i interaksjon med selve programvaren. Når det gjelder forståelse av forholdet mellom 

teknologi og læring, bør det analytiske fokuset være på interaksjonen som skjer hos individet i 

dets omgivelser, inkludert bruken av teknologi (Rasmussen & Ludvigsen, 2010). Når 

teknologi møter læring, kan det gi både flere muligheter og utfordringer i undervisning og 

læringsprosesser. Jeg vil nå undersøke lærernes undervisningspraksis med teknologi nærmere, 

ved støtte av sentrale elementer i TPACK-modellen.  

3.2 Lærerrollen i teknologirikeklasserom (TPACK) 

Ved støtte fra sentrale elementer i TPACK-modellen vil jeg i denne studien se nærmere på 

hvilke kunnskaper som kreves av lærerne når de bruker teknologi i undervisningen. Jeg vil 

benytte meg av modellen for å undersøke lærernes bruk av digitale læringsressurser, tilknyttet 

deres pedagogiske og faglige undervisningspraksis. Det vil kunne muliggjøre en forståelse av 

hvilke kunnskaper som er sentrale, og videre hvilke pedagogiske muligheter og utfordringer 

en teknologirik undervisningspraksis kan møte. Med TPAKC-modellen vil jeg også kunne 

undersøke fagets egenart tilknyttet de digitale læringsressursene, i norsk og matematikk 

(Koehler & Mishra, 2009). Figur 1 viser TPACK-modellen og dens komponenter i samspill 

med hverandre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: TPACK-modellen (Koehler & Mishra, 2009). 
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For å gjennomføre god og effektiv læring i teknologirike læringsmiljøer, er man avhengig av 

at læreren har flere typer kunnskaper (Koehler & Mishra, 2009). TPACK-(Technological 

Pedagogical Content Knowledge) modellen beskriver det komplekse samspillet mellom 

lærernes tre viktigste typer kunnskap: fagkunnskap, pedagogisk kunnskap og teknologisk 

kunnskap. Å undervise i teknologirike klasserom krever at læreren forstår og tar hensyn til det 

dynamiske forholdet mellom de forskjellige kunnskapstypene i ulike kontekster. TPACK-

modellen er utviklet for å analysere lærerrollen i teknologirike klasserom. Formålet med 

modellen er å identifisere den kunnskapen som kreves av lærere når teknologi integreres i 

undervisningen (Koehler & Mishra, 2009). Som en avgrensing vil jeg beskrive de tre 

kjernekomponentene i modellen.  

Fagkunnskap (CK) vil si lærerens kunnskap om og forståelse av det emnet som det skal læres 

eller undervises i. Det inkluderer kunnskap om sentrale fakta, konsepter, teorier og prosedyrer 

innenfor det gitte faget. Lærerens fagkunnskap understreker betydningen av fagets egenart i 

undervisningen. Hvert fagområde har egenartet kunnskap og informasjon som varierer 

mellom ulike fagfelt. Det betyr at lærerne trenger et dypere kunnskapsgrunnlag i faget de 

underviser i (Koehler & Mishra, 2009).  

Pedagogisk kunnskap (PK) er lærernes kunnskap om prosesser, og praksiser og metoder for 

undervisning og læring, og videre hvordan den kunnskapen omfatter overordnede 

pedagogiske formål, verdier og mål. Den pedagogiske kunnskapen involverer alle spørsmål 

rundt elevenes læring; klasseromsledelse, timeplanutvikling, implementering og evaluering av 

elevene. En lærer med dyp pedagogisk forståelse forstår hvordan elevene konstruerer sin egen 

kunnskap, utvikler ferdigheter og læringsstrategier i læringsprosesser. Det krever pedagogisk 

kunnskapsforståelse av både kognitive, sosiale og utviklingsmessige teorier om læring, og 

hvordan de gjør seg gjeldende for elevene i klasserommet (Koehler & Mishra, 2009). 

Teknologisk kunnskap (TK) er kunnskap om digitale teknologier, som blant annet inkluderer 

kunnskap om operativsystemer og maskinvare. Eksempler på det kan være evnen til å bruke 

standardsett med programvareverktøy som tekstbehandling, regneark, nettlesere og e-post. 

Det omhandler også kunnskap om teknologier som bøker, kritt og tavle. En definisjon av 

denne kunnskapen er noe problematisk, da teknologier stadig er i endring. Uavhengig av det 

kan visse måter å tenke på og jobbe med teknologi på, gjøre seg gjeldende for de fleste 

teknologiske verktøy og ressurser. Med teknologisk kunnskap har læreren mulighet til å 
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utføre en rekke oppgaver ved bruk av informasjonsteknologi, til å utvikle forskjellige metoder 

og fullføre disse oppgavene (Koehler & Mishra, 2009).  

 

TPACK-modellen peker på noen sentrale elementer som må være til stede for at man skal få 

til en effektiv undervisning med teknologi. Modellen viser til at lærerne må ha en forståelse 

av teknologiens funksjoner, og hvilke pedagogiske teknikker som brukes i samspill med 

teknologien og fagene det undervises i. Videre viser modellen behovet for kunnskap om 

hvilke konsepter som gjør det vanskelig eller lett å lære om hvordan teknologien kan bidra til 

å rette opp/støtte elevene i problemer de står overfor. Koehler og Mishra (2009) understreker 

at enhver undervisningssituasjon er en unik kombinasjon av de tre faktorene i modellen. Det 

betyr at det ikke er én teknologisk løsning som gjelder for hver lærer, hvert valg eller syn på 

undervisning. «Løsningene» ligger i enhver lærers evne til å navigere mellom de tre 

elementene, fag, pedagogikk og teknologi og den komplekse interaksjon mellom elementene i 

spesifikke kontekster. Selv om modellen presenter en «ideell undervisningspraksis» med 

teknologi, vil ikke det nødvendigvis utspille seg i praksis. Å gjennomføre en god 

undervisning ved hjelp av teknologi kan være vanskelig. Det vil kreve en særlig kompetent 

lærer med refleksiv praksis, både faglig, pedagogisk og teknologisk (Koehler & Mishra, 

2009). Modellen har heller ikke et spesifikt læringssyn, derfor benytter jeg modellen sammen 

med det sosiokulturelle perspektivet i denne oppgaven.  
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4 Metode 

I dette kapittelet vil jeg presentere valg av forskningsdesign og metodisk tilnærming. Jeg har 

benyttet kvalitative metoder ved innhenting av data. Dataene omfatter observasjon og 

intervju. For å systematisere og analysere mine funn har jeg utført en tematisk analyse. 

Avslutningsvis vil jeg vurdere studiens forskningsdesign, min rolle som forsker å gjøre noen 

forskningsetiske vurderinger.  

4.1 Forskningsdesign 

Et forskningsdesign bør ta stilling til de fire ulike stegene: hvilke forskningsspørsmål skal 

undersøkes, hva er relevante data, hvilke data skal samles inn og hvordan dataene skal 

analyseres. Forskningsdesign brukes til å få frem den logiske sammenhengen i en studie, som 

forbinder de empiriske dataene med forskningsspørsmålene som stilles, og til syvende sist 

dens konklusjoner (Yin, 1989). Denne studien er utformet som en kvalitativ casestudie. 

Casestudier gjennomføres ofte ved bruk av kvalitative tilnærminger som observasjon eller 

intervju (Silverman, 2006). Fordelen ved å benytte seg av et casedesign, er at studier gjerne 

gjennomføres ved å kombinere forskjellige metoder for å skaffe seg mye og detaljert data. 

Sentralt for casestudier er at man ofte velger få enheter og studerer disse i dybden (Yin, 

1989). 

Siden masteroppgaven er av et begrenset omfang, har jeg valgt en kvalitativ casestudie som 

design, da jeg i denne studien ønsker å gå i dybden på lærernes undervisningspraksis. Styrken 

til kvalitativ metode ligger i dens mulighet til å få en dypere forståelse, når man studerer et 

sosialt fenomen i dets naturlige settinger (Silverman, 2006). En utfordring jeg har hatt i 

forbindelse med casene er avgrensing av det empiriske arbeidet (Tjora, 2017). Siden jeg har 

vært en del av forskningsprosjektet på NIFU det siste halvåret, har jeg hatt tilgang til og vært 

med på en stor del av datainnsamlingen denne våren. Det har vært viktig å reflektere både før 

og etter datainnsamlingen, når det gjelder hvilket utvalg jeg skulle gjøre fra datamaterialet. 

Ved å velge casestudie som forskningsdesign, har det i seg selv vært en strategi for å avgrense 

prosjektet mitt i forbindelse med forskingsprosjektet og masteroppgaven (Tjora, 2017). Siden 

dataene i denne studien er samlet inn ved to ungdomskoler, utgjør det to caser i et multippel 

casedesign (Yin, 1989).  
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4.1.1 En multippel kvalitativ casestudie 

Resultatene fra min studie finnes i dataene som ble innhentet ved datainnsamlingen. Den ble 

gjennomført i løpet av to uker i januar/februar 2018, ved to ungdomsskoler i Asker kommune. 

I de to casestudiene oppgaven presenterer deltok totalt tre lærere og to elevgrupper på 12 og 

24. Yin (1989) skriver at det kan være mer utfordrende å benytte seg av et multippelt 

casedesign, samtidig som de ulike dataene i casene kan være med på å styrke de ulike 

funnene. Ved å anvende dette designet har det derfor vært viktig å beskrive hva de ulike 

casene skulle finne ut av basert på studiens forskningsspørsmål (Patton, 2014).  

Grunnen til at jeg har valgt ut to caser for studien, er at jeg ønsket å vektlegge deres 

fellestrekk og variasjon. Det har ført til et bredere grunnlag for å analysere og diskutere to 

undervisningspraksiser med bruk av digitale læringsressurser. De to casene er 

sammenlignbare når det gjelder hvordan undervisningsforløpene er strukturert. Selv om 

undervisningsforløpene har likhetstrekk, er deres innhold og bruk av digitale læringsressurser 

forskjellig. Å fokusere på deres ulikheter har bidratt til å belyse på hvilken måte fagets 

egenart, knyttet til bruk av teknologi og dens pedagogiske tilnærming, er av betydning. En 

nærmere beskrivelse av de to casene vil bli presentert i empirikapittelet (se kap. 5). 

4.2 Utvalg og datagrunnlag 

Gjennom deltakelsen på datainnsamlingen i følgeforskningsprosjektet sammen med forskere 

ved NIFU, har jeg vært med på skolebesøk ved to ungdomsskoler. Figur 2 viser en oversikt 

over utvalget og skolebesøkene NIFU har gjennomført våren 2018.  

 

Figur 2: Utvalg fra skolebesøk (NIFU, publiseres i midtveisrapporten 2018) 

NIFU har ved de ulike skolebesøkene gjort observasjoner ved hver skole, i hver klasse og på 

hvert trinn. Observasjonene i de utvalgte klassene ble supplert av intervjuer med lærere og 

elever i de samme klassene. Rektorene på de to skolene ble også intervjuet. Under 
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datainnsamlingen deltok jeg på fire elevintervjuer, seks lærerintervjuer, to rektorintervjuer og 

i ni observasjonstimer. Her hadde jeg rolle som forskningsassistent, hvor jeg hjalp til og 

deltok i datainnsamlingen.  

Da jeg har hatt tilgang på og deltatt i en omfattende datainnsamling, har en av utfordringene 

mine vært å gjøre et utvalg fra dette materialet. Dette har vært en prosess jeg har jobbet med 

på ulike måter. Etter datainnsamlingen transkriberte jeg store deler av de intervjuene jeg 

hadde deltatt på, samt renskrev observasjonsnotatene fra de ni timene. Det gjorde at jeg ble 

godt kjent med datamaterialet. Silverman (2006) skriver at innsamling av for mye data kan 

være et problem. For nybegynnere vil det å gå i dybden istedenfor i bredden være et mål. Det 

har derfor vært viktig for meg å gjøre en avgrensning av materialet, med tanke på tiden jeg 

har hatt til disposisjon. Deltakelsen i en omfattende datainnsamling har ført til at jeg har fått 

en bred kontekstforståelse og innsikt i forskningsfeltet. Det har vært en fin måte å nærme seg 

et mindre utvalg på.  

Videre i utvalgsarbeidet lagde jeg en tabell som gir en oversikt over de observerte timene (se 

vedlegg 5 for detaljert oversikt). Tabellen bygger videre på observasjonsmalen og viser en 

detaljert oversikt og beskrivelse av innholdet i de ni observerte undervisningstimene i norsk 

og matematikk. Her beskriver jeg timene ut ifra klassetrinn, fag, tema og læringsmål, hvilke 

læringsaktiviteter og hvilke læringsressurser som ble benyttet i timene. Jeg har utarbeidet 

tabellen for å ramme inn prosjektet, som var starten på mine analyser. Det har vært et nyttig 

arbeid som har gitt meg en sammenfattet helhetsinnsikt i hvordan undervisningen praktiseres 

på de to skolene, med implementeringen av de digitale enhetene. Jeg vil beskrive innholdet i 

helheten av datamaterialet når jeg presenterer empirien (se kap. 5).  

En neste strategi i utvalgsarbeidet var å gjøre et smalere utvalg fra tabellen. Det gjorde det 

mulig for meg å gå i dybden på lærerens undervisningspraksis. Basert på tabellen foretar jeg i 

denne studien en nærmere undersøkelse av to utvalgte undervisningstimer i fagene norsk og 

matematikk. De to undervisningstimene suppleres av intervjuer med to faglærere, tilknyttet de 

samme timene og klassene jeg har observert. Intervjuene støtter observasjonsdataene og 

innhenter data som beskriver lærernes egne refleksjoner rundt deres undervisningspraksis. 

Figur 3 gir en oversikt over datagrunnlaget.  
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Figur 3: Datagrunnlag i analysen (case1 og case2) 

4.3 Å forske på en implementering 

I Asker kommune er det, som beskrevet tidligere i denne oppgaven, politisk vedtatt at alle 

elever og lærere skal har ha sin egen digitale enhet (1:1). Implementeringen skal skje i løpet 

av to år (2017 – 2019) og skal bidra til et digitalt løft på de utvalgte skolene (Asker kommune, 

2016). Innføringen av de digitale enhetene kan sees på som et eksperiment. Collins, Joseph, 

og Bielaczyc (2004) skriver at enhver implementering av et design, krever flere beslutninger 

som går ut over designet i seg selv. Med dette tenker jeg på undervisningspraksisen i Asker, 

hvordan påvirkes den av den digitale enheten? Det er vanskelig å planlegge implementeringen 

av et design. En implementering krever konstante beslutninger om, hvordan man skal handle 

og gå videre i en slik prosess (Collins et al., 2004).  

NIFUs mandat i denne studien er blant annet å vurdere hvordan undervisningspraksisen 

endrer seg ved innføring av de digitale enhetene. Selv om forskerne ved NIFU ikke selv har 

utført en intervensjon i dette prosjektet, ser de på resultater over tid og bidrar med innspill og 

korrigeringer underveis. På den måten er de aktive i forskningen ved å delta på møter med 

kommunen, ressurslærergruppen og på foreldremøter. Det har med forskningsdesignet å 

gjøre. Selv om intensjonen med implementeringen av 1:1 er å øke elevenes læringsutbytte og 

digitale ferdigheter, har man ingen garanti for at implementeringen faktisk vil øke dette 

(Asker kommune, 2016; Collins et al., 2004). Det er derfor viktig å påpeke de begrensningene 

en evaluering kan gi. Utfallet av implementeringen har heller ikke noen overføringsgaranti til 

en annen skole (Collins et al., 2004). Den usikre overføringsgarantien ligger også bak mitt 

valg å inkludere data fra to skoler i Asker, nettopp for å få et bredere grunnlag til å undersøke 

ulike undervisningspraksiser og se dem i sammenheng med hverandre.  

 

9A Skole1 

1 Matematikktime 
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omkrets både for 

hånd og digitalt» 
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1 Norsktime 

«Samskriving og 
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Intervju med 
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4.4 Datainnsamling 

Jeg har benyttet meg av metodeteknikkene observasjon og intervju i denne studien. Det har 

gitt meg ulike typer beskrivelser fra feltet. Observasjon som metode bygger på forskerens 

sanseinntrykk av handlinger og samhandlinger i konkrete situasjoner. Ved intervju bygger 

dataene på hva informanter sier i samtale med forskeren (Johannessen, Tufte, & 

Christoffersen, 2010). Jeg har også benyttet meg av litteratursøk som metode. Silverman 

(2006) skriver at litteratursøk brukes til å danne det forskningsbaserte kunnskapsgrunnlaget i 

studier. Jeg har brukt litteratursøk som metode for å innhente relevant litteratur som dekker 

både den teoretiske tilnærmingen og den relevante forskningslitteraturer i denne oppgaven (se 

kap 2 og kap. 3).  

Da jeg skulle planlegge datainnsamlingen, bestemte jeg meg for å bruke de samme kvalitative 

metodene som i forskningsdesignet i følgeforskningsprosjektet. NIFU benytter seg også av 

kvantitative data i form av en spørreundersøkelse som måler lærernes og elevenes digitale 

kompetanse, noe som er sentralt i den digitale satsningen. Da min studie undersøker hvordan 

digitale læringsressurser benyttes, og hvilke refleksjoner og hvilken selvforståelse lærerne har 

rundt denne bruken, har min avgjørelse å gå i dybden på nettopp dette vært et argument for å 

innhente data med kun kvalitative teknikker. Tilknyttet mine forskningsspørsmål vil jeg nå 

beskrive de ulike metodene nærmere.  

4.4.1 Forskningsspørsmål og metodisk tilnærming 

Studier som bruker observasjon som metode, tar sikte på å samle inn førstehåndsinformasjon 

om en sosial prosess i dens naturlige kontekst. Hensikten med observasjon som metode er å 

studere hva studieobjekter faktisk gjør, til forskjell fra intervju hvor man er mer opptatt av å 

få frem studieobjektenes tanker om hva de gjør /gjorde (Silverman, 2006). På bakgrunn av 

dette har observasjonene i denne studien, blitt supplert med kvalitative intervjuer med 

faglærerne fra de observerte timen.  

Ved forskningsspørsmål 1 har formålet vært å observere hvordan digitale læringsressurser 

brukes i undervisningen. Forskningsspørsmål 2 undersøker hvilke tanker og refleksjoner 

lærerne har rundt bruken av de digitale læringsressursene. Siden det kan være en forskjell på 

hva som faktisk skjer i klasserommet, og refleksjonene lærerne har rundt egen bruk og det 

tenkte undervisningsopplegget, har det vært viktig å benytte seg av de to metodene (Tjora, 
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2017). Siden jeg kun har observert én undervisningstime per klasse, har det også vært nyttig å 

innhente informasjon fra lærerne gjennom de kvalitative intervjuene, for å få en bredere 

innsikt i hvordan lærerne bruker Chromebooken i undervisningen. Da jeg også har deltatt på 

fire andre lærerintervjuer, har det gitt meg innsikt i hvilke tanker de har om å bruke 

Chromebooken i undervisningen. Lærerintervjuene har vært med på å styrke 

observasjonsdataene, gjennom lærernes egne vurderinger av å inkludere teknologi i deres 

undervisningspraksis (Tjora, 2017). 

4.4.2 En åpen tilstedeværende observasjon 

Under datainnsamlingen utførte jeg en åpen observasjon, hvor jeg hadde rollen (sammen med 

en forsker fra NIFU) som tilstedeværende observatør i ni tilfeldige undervisningstimer. Ved å 

foreta en tilstedeværende observasjon, deltok jeg i liten grad i den ordinære samhandlingen 

mellom lærerne og elevene (Johannessen et al., 2010). Observasjon som metode gir en 

mulighet til å studere hva studieobjektene faktisk gjør i en naturlig kontekst (Silverman, 

2006). En utfordring og en viktig refleksjon ved denne studien er at både lærerne og elevene 

på forhånd visste at vi kom for å observere dem, og mer spesifikt deres bruk av Chromebook 

(G Suite) i tråd med den digitale satsningen i Asker kommune. 

Min tilstedeværelse som observatør i klasserommet kan muligens i seg selv ha virket inn på 

elevene og lærerne. I forkant av observasjonen stilte jeg meg spørsmål som: Vil lærerne 

oppføre seg annerledes når jeg er der? Vil de bruke mer teknologi enn vanlig? Vil 

undervisningsopplegget være annerledes enn det pleier å være? Silverman (2006) 

problematiserer dette, da han skriver at observatører kan endre situasjonen bare ved sin 

tilstedeværelse. På bakgrunn av dette har jeg benyttet meg av intervju for å styrke 

observasjonsdataene. Det at jeg har vært observatør i ulike undervisningstimer på to ulike 

skoler, vil også kunne styrke dataenes troverdighet i casene (Johannessen et al., 2010).  

4.4.3 Observasjonsnotater 

For å sikre relabiliteten i mine kvalitative observasjoner har jeg registrert dataene som har 

blitt observert i de ulike undervisningstimene (Silverman, 2006). Feltnotater er det som 

danner grunnlaget for fortolkningen etter observasjonen (Johannessen et al., 2010). Spradley 

(2016) anbefaler observatører å beholde fire separate sett med notater når man bruker 

observasjon som metode. Disse går ut på: 1.ta notater under observasjonen, 2. utvid disse 
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notaene så fort som mulig etter observasjonene, 3. registrer problemer og ideer etter hver 

observasjon og 4. noter ned en foreløpig løpende oversikt over analyse og tolkning av 

observasjonene. Jeg har handlet i tråd med Spradleys anbefalinger og i samråd med mine to 

veiledere (Spradley, 2016). En utfordring for meg er at jeg muligens ikke har fanget opp alt 

som foregikk i timen. Da jeg kun har observasjonsnotatene som kilder, har jeg heller ikke hatt 

mulighet til å gå tilbake, noe jeg ville hatt hvis jeg for eksempel brukte videodata til å 

registrere observasjonene i timene.  

Observasjonen var en kombinasjon av strukturert og ustrukturert observasjon (Johannessen et 

al., 2010). Ved strukturert observasjon opererer forskeren med et skjema som inneholder 

forhåndsbestemte kategorier som bestemmer hva som skal observeres og registreres. For å 

fange opp lærernes og elevens aktivitet i klasserommet, benyttet jeg meg av en 

observasjonsmal som NIFU har utviklet til følgeforskningsprosjektet (se vedlegg 4). Fra 

tidligere erfaringer med observasjon av undervisningstimer i praksisperioden hos NIFU, og i 

dialog med veileder, foretok jeg også en ustrukturert observasjon som var ment å skulle danne 

et bredere og deskriptivt grunnlag i tillegg til observasjonsmalen. I følge Johannessen et al. 

(2010) kombinerer noen studier strukturert og ustrukturert observasjon, for å utarbeide et 

grunnlag for den strukturerte observasjonen. Jeg fant strategien nyttig når det gjaldt å få 

fyldige beskrivelser i observasjonsnotatene. 

Samtidig opplevde jeg det som utfordrende å forholde meg til observasjonsmalen, siden jeg 

skrev ned så mye som mulig av det jeg observerte. I tråd med Spradley (2016) anbefaling om 

å utvide notatene så fort som mulig etter observasjonen, opplevde jeg det samtidig som nyttig 

å benytte meg av observasjonsmalen. Jeg brukte observasjonsmalen som et verktøy til å 

plassere observasjonene mine i de forhåndsbestemte kategoriene. Denne strategien bidro til å 

sikre viktige registeringer fra observasjonen. Det var også et nyttig verktøy da jeg skulle starte 

på analysene, hvor jeg benyttet meg av malen til å lage tabelloversikten som beskriver 

observasjonsdataene (se vedlegg 5). Strategien jeg brukte har bidratt til mer nøyaktige og 

beskrivende observasjonsnotater. Det har bidratt til å skaffe meg en god innsikt i hvordan 

elevene og lærerne bruker Chromebooken og digitale læringsressurser i klasserommet. 

4.4.4 Det kvalitative forskningsintervju 

Kvale (2006) hevder at det kvalitative forskingsintervjuet brukes til å forstå sider ved 

intervjupersonens dagligliv, og se saker fra den intervjuedes eget perspektiv. Formålet med 
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det kvalitative forskingsintervjuet er å innhente beskrivelser fra intervjuobjektets livsverden, 

særlig med hensyn til tolkningen av fenomenet som blir beskrevet. Det finnes ulike aspekter 

ved det kvalitative forskningsintervjuet, i denne studien har det kvalitative intervjuet hatt en 

deskriptiv form. Et deskriptivt intervju har som formål å innhente åpne og nyanserte 

beskrivelser av ulike sider ved intervjupersonens livsverden (Kvale, 2006). Jeg benyttet 

intervju som metode fordi jeg ønsket å innhente informasjon som beskriver lærerens egne 

tanker og refleksjoner om bruken av digitale læringsressurser i undervisningen.  

Sammen med NIFU ble intervjuene gjennomført i en semistrukturert form (Kvale, 2006). 

Under intervjuene tok jeg notater og kom med innspill og egne spørsmål i intervjuene. Det 

hadde jeg klarert med forskerne på forhånd. Jeg hadde da mulighet til å innhente refleksjoner 

fra lærerne som var relevante for min studie. Siden jeg tok del i datainnsamlingen sammen 

med forskere ved NIFU, brukte jeg også deres intervjuguide som verktøy for min egen studie 

(Kvale, 2006). Intervjuguiden som er brukt i denne studien, bygger videre på intervjuguiden 

prosjektet har brukt ved tidligere datainnsamling i prosjektet. En ulempe med det har vært at 

intervjuguiden ikke er direkte utformet til mine egne forskningsspørsmål. Jeg var derimot 

med på å utforme intervjuguiden i forkant av datainnsamlingen, hvor alle mine innspill med 

forslag, spørsmål og betraktninger ble tatt med. NIFUs anvendelse av semistrukturerte 

intervjuer, har også vært en fordel for min studie. Hovedfokuset for intervjuene til NIFU var å 

belyse lærernes og elevenes erfaringer med implementeringen av de digitale verktøyene i de 

ulike fagområdene. Deres vektlegging er i samsvar med mine egne forskningsspørsmål, noe 

som har vært med på å styrke dataene i min egen studie.  

4.4.5 Opptak og transkribering. 

Under intervjuene brukte vi diktafon for å ta dem opp på bånd. I tråd med reglene for 

informert samtykke (NESH, 2016) ble informantene spurt om det var greit at vi tok opp 

samtalen i forkant av intervjuet. Ved gjennomføring av intervju er det viktig å beskytte 

intervjupersonenes konfidensialitet, i tråd med de forskningsetiske retningslinjene (NESH, 

2016). Lydopptakene og transkripsjonene er derfor blitt lagret på en felles intern mappe 

mellom deltakerne i følgeforskningsprosjektet på NIFU. Kvale (2006) hevder at den vanlige 

prosedyren er å få båndopptaket transkribert til skriftlig tekst i etterkant. Dette er noe jeg har 

gjort i etterkant av intervjuene, samtidig som jeg tok notater under intervjuet som jeg lagde 

sammendrag av kort tid etter at intervjuene ble gjennomført. Jeg brukte 
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transkriberingsprogrammet Express Scribe Pro, da jeg transkriberte intervjuene. Jeg fikk 

tilgang til programmet ved NIFU. I programmet spilte jeg av de ulike lydfilene, og brukte en 

tilhørende fotpedal. Jeg opplevde dette som nyttig, da jeg kunne kontrollere programmet med 

foten, slik at hendene mine kunne konsentrere seg om skrivingen. Transkriberingen har 

strukturert intervjusamtalene, og gjort dem bedre egnet for analysen. Struktureringen var 

begynnelsen på analysearbeidet av det empiriske materialet, og da første steg i den tematiske 

analysen jeg har brukt (Braun & Clarke, 2006).  

4.5 Dataanalyse 

En datanalyse består av å undersøke, kategorisere og på en eller annen måte rekombinere 

bevisene i en studie (Yin, 1989). Det innebærer å identifisere mønstre i datamaterialet ut i fra 

studiens forskningsspørsmål (Johannessen et al., 2010).   

4.5.1 Tematisk analyse 

For å analysere observasjonene og intervjudataene mine har jeg benyttet meg av en tematisk 

analyse. Tematisk analyse er en metode som brukes for å identifisere, analysere og rapportere 

mønstre i et datamateriale. Det er først og fremst forskningsspørsmålene som driver den 

tematiske analysen. Det er derfor sentralt at temaer man kommer frem til, fanger opp noe som 

er viktig i relasjon til forskningsspørsmålene man stiller (Braun & Clarke, 2006). Tematisk 

analyse innebærer å forenkle og sammenstille det transkriberte materiale, ved å gruppere og 

kode innholdet i relevante kategorier (se vedlegg 5 og vedlegg 6 for detaljert oversikt). 

Gjennom den tematiske analysen har jeg foretatt grundige gjennomlesninger av 

intervjudataene og observasjonsnotatene, hvor jeg har trukket ut illustrerende utdrag som 

belyser temaene i den tematiske analysen (se kap. 5) (Befring, 2016).  

I forbindelse med analysearbeidet har jeg benyttet meg av en kombinasjon av en induktiv og 

deduktiv tilnærming til den tematiske analysen (Braun & Clarke, 2006). Ved en induktiv 

tilnærming blir temaene identifisert ut ifra dataene som utvikles underveis i datainnsamlingen. 

En deduktiv tilnærming er drevet av forskerens teoretiske og analytiske interesser. Jeg har 

kodet dataene i datamaterialet uten på forhånd å få dem til å passe i et forhåndsdefinert 

rammeverk. Den tematiske analysen har på den måten stort sett vært datadrevet. Det er viktig 

å legge til at forskere ikke kan frigjøre seg fra sine teoretiske og epistemologiske antakelser. 
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Som masterstudent i pedagogikk har jeg på forhånd hatt noen tanker og teoretiske antakelser 

før jeg samlet inn og analyserte dataene (Braun & Clarke, 2006). Siden jeg brukte 

observasjonsskjemaet med noen forhåndsbestemte tematiske kategorier, har jeg også benyttet 

meg av en deduktiv tilnærming i analysen (se observasjonsskjema, vedlegg 4). På den måten 

har jeg kombinert en induktiv og deduktiv tilnærming da jeg har tatt utgangspunkt i noen 

forhåndsbestemte tematiske kategorier, samtidig som jeg har vært åpen for utvikling av 

kategorier underveis.  

Braun og Clarke (2006) hevder at det er flere fordeler ved å bruke en tematisk analyse. I 

forbindelse med mitt analysearbeid vil jeg trekke frem at metoden kan brukes til å beskrive 

mønstre på tvers av kvalitative data. Siden jeg har benyttet meg av både observasjon og 

intervju som metode, har dette vært den viktigste begrunnelsen for å benytte meg av denne 

metoden. En annen fordel er at metoden er forholdvis «lettlært», noe som betyr at metoden er 

tilgjengelig for forskere med liten erfaring. Som masterstudent med begrenset erfaring i 

analysearbeid, har dette også vært sentralt i min begrunnelse av metodevalg.  

4.6 Evaluering og forskningsetiske vurderinger 

I sammenheng med valg av forskningsdesign og gjennomføringen av en kvalitativ empirisk 

casestudie, er det viktig å evaluere undersøkelsen jeg har gjort (Johannessen et al., 2010; Yin, 

1989). En kvalitativ undersøkelse vurderes blant annet ut i fra begrepene: pålitelighet, 

troverdighet og overførbarhet (Guba & Lincoln, 1981).  

4.6.1 Pålitelighet, troverdighet og overførbarhet 

Pålitelighet knytter seg til undersøkelsens data: hvilke som brukes, hvordan de samles inn og 

hvordan de bearbeides (Guba & Lincoln, 1981). I forbindelse med masteroppgaven har jeg 

benyttet meg av data i et forskningsprosjekt. Jeg har arbeidet sammen med erfarne forskere 

under datainnsamlingen, og benyttet meg av deres observasjonsmal og intervjuguide (som jeg 

selv har kommet med innspill til). Det tror jeg har vært med på å styrke oppgavens 

pålitelighet. Jeg har selv tatt egne observasjonsnotater fra timene, deltatt på intervjuene, 

skrevet egne notater fra intervjuene og transkribert dataene i etterkant. En mulig innvendig 

mot oppgavens pålitelighet er at jeg ikke deltok på intervjuet med norsklæreren som jeg har 

brukt i case 1, og jeg har heller ikke transkribert det intervjuet. Men jeg observerte 
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undervisningstimen med norsklæreren. Dataene jeg har hentet fra intervjuet omhandler hva 

som foregikk i den observerte timen. Da jeg ikke har transkribert og deltatt på intervjuet, kan 

det muligens begrense den casens troverdighet, siden transkribering er den første delen av 

analysen (Braun & Clarke, 2006).  

Når det gjelder troverdighet, stiller man spørsmål om i hvilken grad forskerens 

fremgangsmåter og funn på en riktig måte reflekter det opprinnelige formålet med studien og 

om den representerer virkeligheten (Guba & Lincoln, 1981). Av hensyn til masteroppgavens 

omfang, har jeg benyttet meg av et begrenset antall observasjoner i dybdeanalysen i studien 

(Silverman, 2006). Selv om det dreier seg om kun to timer med observasjon, synes jeg at jeg 

har klart å lage fyldige beskrivelser av det som skjedde, og kan vise til et troverdig grunnlag 

(se kap. 5). Likevel ser jeg i etterkant at det er observasjoner jeg selv er usikker på om jeg 

fanget opp eller ikke, og som muligens kan ha påvirket studiens troverdighet. Basert på mitt 

dybdeutvalg på to undervisningstimer er det også begrensede muligheter å trekke 

konklusjoner i min studie. Samtidig støtter jeg disse dataene med intervjuer fra faglærerne, 

som er med på å øke forståelsen av de observerte timene (Tjora, 2017). Jeg har også observert 

flere timer og deltatt på flere intervjuer, der jeg har hatt mulighet til å diskutere 

dybdeanalysefunnene (se kap. 6). Analysenes troverdighet kan også ha økt fordi jeg har 

deltatt på datainnsamlingen sammen med to forskere, som jeg har drøftet erfaringer med i 

etterkant.  

Overførbarhet dreier seg om hvorvidt resultatene kan overføres til andre kontekster (Guba & 

Lincoln, 1981). Som jeg har diskutert tidligere, har ikke implementeringen noen 

overføringsgaranti til en annen skole (Collins et al., 2004). En annen innvending også er at jeg 

sitter igjen med et inntrykk av lærerens undervisningspraksis (Patton, 2014). Er dette 

inntrykket riktig? Det er kun min oppfatning av det som skjedde i timen, samtidig støtter jeg 

son nevnt denne oppfatningen med intervjudata fra de samme lærerne jeg observerte. Selv om 

studien ikke kan overføres til en annen skole, kan den være med på å gi en forståelse av 

lærernes undervisningspraksis i dette tilfellet. Sett i sammenheng med eksiterende forskning 

på området, kan det være med på å gi innsikt i hvordan digitale læringsressurser benyttes i 

undervisningen. Studien er med det et bidrag inn i forskningsfeltet.  
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4.6.2 Forskerrollen og forskningsetikk 

Jeg har i denne studien vært en del av en forskningsgruppe ved NIFU. I den forbindelse ble 

jeg etterregistrert i Norsk senter for forskningsdata (NSD) som forskningsdeltaker på 

prosjektet (se vedlegg 2). I følgeforskningsprosjektet har jeg hatt en aktiv rolle. Jeg har vært 

med på forberedelser til datainnsamlingen, deltatt i store deler av den og bearbeidet dataene 

på egenhånd. Jeg har deltatt på forskermøter, workshops og på ulike samlinger tilknyttet 

prosjektet. Min aktive deltakelse har gitt meg et bredt kunnskapsgrunnlag og 

bakgrunnsforståelse av tematikken i prosjektet. Det har også gitt meg mulighet til å dra nytte 

av forskernes kunnskap og synspunkter, og jeg har selv kommet med innspill.  

Det er viktig at forskning foregår på måter som er etisk forsvarlig. Derfor har jeg handlet etter 

de generelle forskningsetiske retningslinjene, utarbeidet av Den nasjonale forskningsetiske 

komiteen (NESH, 2016). Retningslinjene bygger på fire hovedprinsipper: respekt, gode 

konsekvenser, rettferdighet og integritet. Retningslinjene legger frem flere ulike normer og 

regler. En regel jeg vil trekke frem i forbindelse med studien, er frivillig informert samtykke, 

som er hovedregelen ved forskning på mennesker. Dette betyr at samtykker skal være 

informert, uttrykkelig, frivillig og dokumenterbart (NESH, 2016).  

I forkant av datainnsamlingen sendte NIFU ut et informasjonsskriv om 

følgeforskningsprosjektet, med en forespørsel om deltakelse i studien. Forespørsel ble sendt 

til rektorene, lærerne og foreldrene til elevene (se vedlegg 1). Det er viktig at all informasjon 

som kan tilbakeføres til enkeltpersoner er taushetsbelagt, ifølge forvaltningsloven 

(Johannessen et al., 2010). Det betyr at resultater fra følgeforskningsprosjektet som 

inneholder personopplysninger skal formidles i anonymisert form (NESH, 2016). For å sikre 

konfidensialiteten til informantene i studien, er informantene sitert som «norsklæreren», 

«mattelæreren», i tillegg til at skolene omtales som «skole 1» og «skole 2».  
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5 Empiri: lærernes 

undervisningsforløp med digitale 

læringsressurser 

I dette kapittelet vil jeg presentere mine funn basert på analysen av de ulike dataene. I 

analysen vil jeg undersøke hvordan digitale læringsressurser bruker i undervisningen, og 

hvilke refleksjoner lærerne har rundt bruken av de digitale læringsressursene. Jeg vil 

presentere studiens to caser hver for seg. Observasjonsdataene vil blir presentert gjennom et 

undervisningsforløp, delt inn i fem sekvenser. Her vil jeg se nærmere på to sekvenser, som 

suppleres med to intervjuutdrag fra faglærerne. Som en introduksjon til empirien vil jeg først 

presentere en oversikt over hele datamaterialet, som danner grunnlaget for utvalget av denne 

studiens to caser.  

5.1 Datamaterialet og hovedtemaer 

Vedlegg 5 gir en detaljert oversikt over alle de ni undervisningstimene jeg har observert. 

Tabellen viser klassetrinn, fag, tema og læringsmål, læringsaktiviteter og læringsressurser i 

bruk. For alle undervisningstimene jeg observerte, var stort sett hver økt en kombinasjon av 

helklasseaktiviteter, individuelt arbeid og gruppeaktiviteter. Dette er et likhetstrekk som viser 

at elevenes læringsarbeid er strukturert gjennom flere typer aktiviteter i løpet av en 

undervisningstime. Et annet likhetstrekk er at lærerne og elevene benytter seg av flere ulike 

digitale og analoge læringsressurser. Dette funnet samsvarer med tidligere studier som gir et 

tydelig bilde av en blandingskultur av både digitale og analoge læremidler og læringsressurser 

i undervisningen (Berrum et al., 2017; Dolonen et al., 2015; Doron & Spektor-Levy, 2018; 

Furberg et al., 2015; Gilje et al., 2016).  

Forskjellene i de ni timene ligger i hva som skjer i timene, noe som henger sammen med hva 

som er læringsmålet, og videre hvilke pedagogiske strategier og læringssyn lærerne har. Dette 

henger også sammen med at undervisningstimene er fra to forskjellige fag. Når det gjelder 

bruken av digitale læringsressurser i undervisningen og i læringsarbeidet med elevene, er det 

også noe som praktiseres forskjellig. Observasjonsdataene viser til alt fra timer der de digitale 

læringsressursene er brukt som et supplement, som en «bonus» på slutten av timen, elevenes 

valgfrihet til å bruke dem, elevprodusert arbeid, til timer der de er integrert i faget.  
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Når det gjelder de seks lærerintervjuene, viser de alle til at variert undervisning er viktig med 

hensyn til implementeringen av den digitale enheten. Dette kommer til uttrykk da samtlige av 

lærerne reflekterer over at aktiviteter i klasserommet både må skje digitalt via en skjerm, men 

også uten. Lærerne forteller at det å skrive for hånd fortsatt er viktig. Lærerne forteller videre 

at elevene fort blir avhengige av Chromebooken, og understreker at de praktiserer en 

undervisning med åpne/lukke-regler. Lærerne legger også vekt på at de må følge opp elevene 

for å se hva de gjør. Selv om lærerne viser til flere likhetstrekk i sine refleksjoner, kommer 

det frem i intervjudataene at lærerne også uttrykker dette på noe ulike måter (se vedlegg 6 for 

oversikt over intervjudata).  

I arbeidet med å sortere og lage oversikten over hele datamaterialet ble jeg oppmerksom på 

noen sentrale tema på tvers av timene og intervjuene. De dannet utgangspunktet for den 

videre tematiske analysen. Temaene er: variert undervisning, klasseledelse og dialogisk 

undervisning. Figur 4 viser en modell over temaene. De tre hovedtemaene er med på å fortelle 

hva som kjennetegner de ni ulike undervisningstimene på strukturnivå. Temaene gjør seg 

også gjeldende for lærernes refleksjoner. Hvordan den varierte undervisningen, klasseledelsen 

og dialogen kom til uttrykk i undervisningen i timene, varierte. For å undersøke temaenes 

betydning og innholdselementer nærmere, vil jeg derfor gå i dybden i to undervisningstimer.   

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Hovedtemaer på tvers av datamaterialet 

Basert på tabellen og den tematiske analysen har jeg valgt å fokusere på tre utvalgskriterier: 

undervisningsforløpet, variert undervisning og helklassesamtaler. Ut ifra den første analysen 

og utarbeidelse av kriteriene, vil jeg undersøke undervisningspraksisen i en norsktime i 9D 

ved skole 2 og en matematikktime i 9A ved skole 1. De to utvalgte timene i casene viser til to 

eksempler der digitale læringsressurser er integrert i undervisningen, og som tydeliggjør de 

tre tematiske temaene på tvers av datamaterialet. De to undervisningstimene er kjennetegnet 

ved at de er varierte (variert undervisning), de er ledet på en tydelig og strukturert måte 

(klasseledelse), og dialogen som utspiller seg, er sentral i elevenes læringsarbeid (dialogisk 

Hovedtemaer 

Variert 

undervisning 
Klasseledelse 

Dialogisk 

undervisning 
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undervisning). Et fellestrekk ved de ulike timene er også at lærerne har en ambisjon om 

variasjon, hvor elevene skal se sammenhengen og overføringsverdien i læringsarbeidet med 

de digitale læringsressursene. 

Utdrag fra tabell 1: to utvalgte timer for dybdeanalyse i norsk og matematikk 

Time + 

klasse 

Tema – læringsmål  Læringsaktiviteter Læringsressurser 

9D (Sk2) 

Norsk 

 

Tid: 13:05 

– 14:05 

 

12 elever 

(halv 

klasse) 

1 lærer 

 

 

Mål:  

Jobbe med sanser og 

skildringer. Skildre en 

tekst med 

mariekjeksen som 

utgangspunkt. 

Helklasseaktivitet: 

Læreren leser fra fortellingen «Little Red 

riding hood». Læreren bruker fortellingen 

til å innlede en felles dialog med klassen 

om hvordan man skal skildre en tekst. 

Alle gruppene leser opp i plenum hva de 

sammen har skrevet om mariekjeksen ved 

slutten av timen. 

 

Individuelt arbeid: 

Elevene fyller ut et felles tankekart om 

mariekjeksen i Creaza. 

 

Gruppearbeid: 

Elevene jobber 2 og 2 med læringspartner 

og skriver en tekst sammen i Google Doc. 

Chromebook 

Google Classroom 

Google nettleser 

Google Doc 

Creaza 

Mariekjeks 

Projektor 

Lerret 

 

9A (Sk1) 

Matematikk 

 

Tid: 11:50 

– 12.20 

 

24 elever 

2 lærere 

 

Mål:  

Matte 31.1: 

Sammensatte figurer – 

vi regner areal og 

omkrets både for hånd 

og digitalt. 

 

Helklasseaktivitet:  

Læreren går gjennom læringsstoffet i 

plenum, elevene aktiviseres i en 

helklassesamtale. 

 

Individuelt arbeid: 

Elevene jobber med oppgavene som 

innebærer areal og omkrets for hånd og 

digitalt. De veksler mellom å regne for 

hånd og digitalt i GeoGebra. En gruppe 

elever jobber med lærer2 utenfor 

klasserommet med innføring av Geogebra.  

 

Gruppearbeid: 

De fleste jobber individuelt, noen elever 

jobber med en læringspartner. 

Chromebook 

Linjal 

Kalkulator 

Viskelær 

Blyant 

Kladdebok 

Tavle 

Whiteboard 

Lerret 

Projektor 

Google Classroom 

GeoGebra 

Passer 

 

De to undervisningstimene suppleres med intervju av faglærerne. Faglærerne fra de to casene 

reflekterer over hvordan de digitale læringsressursene benyttes, men de har også refleksjoner 

knyttet til implementeringen av den digitale enheten. Selv om denne studien legger 

hovedvekten på å analysere to undervisningstimer og lærerintervjuer, bidrar de fire andre 

lærerintervjuene og de syv undervisningstimene, til en bredere innsikt i hvordan lærerne 

bruker og uttrykker seg om å det benytte Chromebooken i undervisningen.  
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5.2 Case 1: «Samskriving og skildring om 

mariekjeksen» 

I norsktimen møter vi en lærer og en halv klasse på tolv elever i klasse 9D ved skole 2. 

Læringsmålet i timen er at elevene skal ta i bruk sansene og jobbe med skildring. Et digitalt 

sanseskjema (tankekart) i Creaza og en pakke mariekjeks er sentrale læringsressurser i timen. 

Elevene fyller ut det digitale sanseskjemaet i fellesskap. De bruker sansene sine og beskriver 

mariekjeksen. Elevene jobber så videre to og to som læringspartnere, og skriver skildrende 

tekster om mariekjeksen i Google Doc. Timen avsluttes ved at elevene leser høyt for klassen 

det de har skrevet i løpet av timen.  

Elevene kommer inn en etter en i klasserommet og setter seg ned ved pultene. De sitter to og 

to. En elev spør læreren om de skal reise seg, læreren svarer ja til det. Elevene reiser seg opp, 

hilser og setter seg ned igjen. Timen starter klokken 13:05. Læreren ber elevene legge fra seg 

det de har i hendene og lukke igjen øynene, og sier «jeg skal nå lese for dere». Elevene lukker 

igjen øynene, noen ligger nede på pulten og hviler på hendene. Figur 5 viser hvordan 

klasserommet er organisert. Det var 12 elever tilstede, men rommet er møblert for 28 elever. 

Hver elev har sin egen Chromebook. Creaza, en pakke med mariekjeks og Google Doc er 

læringsressurser i bruk. 

 

Figur 5: Klasserommet og læringsressurser i bruk (case 1). 
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Tabell 3: Norsktimen – et variert undervisningsforløp 

Sekvens 

1 

 

 

 

Sekvens 

2 

 

 

 

Sekvens 

3 

 

 

 

Sekvens 

4 

 

 

Sekvens 

5 

 

 

 

Introduksjon 

Dialogisk 

helklassesamtale 

Helklassearbeid 

Gruppearbeid 

Dialogisk avslutning 

«Rødhette og ulven» 

Læreren leser høyt fra fortellingen, «Rødhette og 

ulven». Skildringen inneholder flere adjektiv. 

Fortellingen benyttes som en innledning til hva 

elevene skal jobbe med i denne timen.  

«Hvilke grep bruker man for å beskrive?»  

Læreren starter en helklassesamtale med den oppleste 

fortellingen som utgangspunkt. Læreren involverer 

elevene i dialogisk plenum, og bygger aktivt på elevenes 

ideer, erfaringer og kunnskap. Et eksempel på det er når 

læreren spør: «Hvilke grep bruker man for å beskrive»? 

Samtalen beveger seg videre til timens læringsmål. 

Helklassesamtalen avsluttes med at en elev kommer frem 

til begrepet skildring. Å øve på skildring er timens 

læringsmål.  

«Hvordan føles det at ting er urettferdig? 

Den dialogiske helklassesamtalen fortsetter, og læreren 

introduserer et digitalt sanseskjema i programmet Creaza 

og en pakke med mariekjeks. Læringsressursene er 

sentrale i elevenes videre læringsarbeid. Læreren deler ut 

mariekjeks, og elevene bruker sansene sine og fyller ut et 

felles digitalt tankekart under kategoriene: føle, se, smake, 

høre, lukte. Tilknyttet en dialog med læreren lukter, hører 

og skraper elevene på mariekjeksen.  

«Dere må huske å bruke tankekartet og sansene» 

Læreren minner elevene på at de må huske å bruke 

tankekartet og sansene videre. Deretter aktiviserer læreren 

elevene i en helklassesamtale, hvor hun forteller at de nå 

skal sette mariekjeksen inn i en større sammenheng. 

Læreren lokker frem idéer hos elevene, som er med på å 

inspirere dem til samskriving. Elevene jobber så to og to, 

hvor de skriver en historie om mariekjeksen i Google Doc. 

Læreren følger opp elevene når de jobber, og veileder de 

ved å være i dialog med gruppene. 

«Fordi vi skal skrive en fortelling» 

Elevene leser opp sine skildringer høyt i klassen. 

Eksempel på en skildring som: «Den tørre smaken fra 

…», tyder på at sanseskjemaet og mariekjeksen kan ha 

bidratt til elevenes skildringer. Læreren gir løpende 

tilbakemeldinger mens elevene leser høyt. Timen 

avsluttes med en felles dialog hvor læreren spør hvorfor 

elevene tror de øver på skildring. En elev kommer frem til 

at det er: «fordi vi skal skrive en fortelling». 
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Tabell 3 viser at norsktimen besto av flere ulike sekvenser. Tabellen viser innholdet i en time 

som jeg vil karakterisere som variert. Den varierte undervisningstimen er tilknyttet varierte 

undervisningsmetoder, arbeidsmåter og bruk av læringsressurser. De ulike læringsaktivitetene 

er strukturert ut i fra fem sekvenser: introduksjon, dialogisk helklassesamtale, helklassearbeid, 

gruppearbeid og dialogisk avslutning. Undervisningsstrukturen gir elevene flere innganger og 

muligheter til å tilegne seg innholdselementer til sine egne skildringer. Måten læreren fører 

dialogen og leder klassen på, er viktig og står sentralt i timen. 

Det første forskningsspørsmålet omhandler hvordan lærerne bruker digitale læringsressurser i 

undervisningen. Jeg vil fortolke to sekvensudrag fra timen som belyser de to andre temaene, 

dialogisk undervisning og klasseledelse. I det første utdraget introduserer læreren to 

læringsressurser i forbindelse med en helklassesamtale, som er tilknyttet elevenes 

læringsarbeid. 

Sekvens 3 – «Hvordan føles det at ting er urettferdig»? 

Læreren forteller klassen at de skal øve på skildring i dag, og at de skal gjøre det i et 

sanseskjema – delingsgruppe 2, med et tankekart. Læreren viser sanseskjemaet på 

lerretet i programmet Creaza. Læreren tar så frem en pakke med mariekjeks og 

forteller elevene at den forrige elevgruppen fikk mariekjeks, men at de ikke får det. 

Læreren spør, hvordan føles det at noe er urettferdig? Jeg har aldri følt det før, 

fortsetter læreren, kan dere beskrive det? Hvordan kjenner man det i kroppen? En elev 

sier at det koker i kroppen. Læreren sier det er vanskelig å beskrive ting, men for å få 

en leser til å føle det, må man beskrive det. Det bobler, sier en elev. Læreren gjentar 

det eleven sier, ja at det bobler inne i deg. En annen elev forteller at det er urettferdig å 

komme hjem og bli sinna for at maten ikke er god.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Bilde av sanseskjemaet i Creaza. 
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Slik utdraget illustrerer, forteller læreren klassen at de skal øve på skildring, som er timens 

læringsmål. Læreren presenterer to ulike læringsressurser som er sentrale i elevenes 

læringsarbeid med skildring. Den første undervisningsressursen er det digitale sanseskjemaet i 

Creaza, som læreren har laget på forhånd. I det digitale sanseskjemaet ser vi at kjeksen står i 

midten. Ut fra kjeksen er det tegnet streker ut til de fem sansene: føle, se, smake, høre og lukte 

(se figur 6). Sanseskjemaet er laget i en delingsgruppe som hele klassen har tilgang til, og 

jobber sammen i. Delingsgruppen gir elevene mulighet til å skape noe sammen, hvor de kan 

bygge på hverandres idéer. Den andre læringsressursen læreren presenterer er en pakke med 

mariekjeks. Mariekjeksen som læringsressurs er tilknyttet sanseskjemaet som en visuell 

representasjon. Mariekjeksen ser ut til å aktivere elevenes tanker, idéer, erfaringer og sanser. 

Aktiveringen settes i gang idet læreren bruker mariekjeksen sammen med sanseskjemaet som 

utgangspunkt for en dialogisk helklassesamtale med elevene. 

En sentral inngang i dialogen som vi ser i utdraget, er når læreren forteller at den forrige 

elevgruppen fikk mariekjeks, men at de ikke skal få det, og spør klassen: «Hvordan føles det 

at noe er urettferdig»? Læreren bygger videre på dette utsagnet og utdyper: «Jeg har aldri 

følt det før, kan dere beskrive det»? og legger til: «Hvordan kjenner man det i kroppen»? 

Måten læreren stiller disse spørsmålene på, ser ut til å lokke frem elevenes ideer. Dette 

kommer tydelig frem i en elevs utsagn om at det «koker i kroppen». Læreren følger opp 

beskrivelsen og understreker viktigheten av å skildre: «For å få en leser til å føle det, må man 

beskrive det». Dette utsagnet lokker frem en annens elevs skildring; «det bobler». Læreren 

bekrefter denne skildringen, og legger til at «det bobler inne i deg». Det kan se ut til at 

læreren poengterer det for å utvide skildringen til en mer utfyllende beskrivelse.  

Dialogen som utspiller seg i plenum, strukturerer læringsarbeidet og er med på å forberede 

elevene til den neste sekvensen med gruppearbeid (sekvens 4). Dette vises allerede i slutten 

av sekvensen, da en elev sier: «Det er urettferdig å komme hjem og bli sinna for at maten ikke 

er god». Dette utsagnet bygger videre på lærerens innledende spørsmål om «hvordan det føles 

at noe er urettferdig», og viser en utfyllende og beskrivende skildring. Dialogen får en 

utforskende karakter i denne sekvensen, da elevenes tanker og idéer ser ut til å bygge på 

hverandre. Dette kommer til uttrykk da læreren bruker sanseskjemaet, mariekjeksen og 

dialogen i samspill med hverandre.  
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I neste utdrag ser vi hvordan læreren følger opp elevene når de jobber i grupper. Læreren 

beveger seg rundt i klasserommet og snakker med de ulike elevgruppene. I utdraget navngir 

jeg elevgruppene med tall. 

Sekvens 4 – «Dere må huske å bruke tankekartet og sansene» 

Læreren sier til elevene at de må huske å bruke tankekartet og sansene. I en gruppe (1) 

begynner en elev å skrive i dokumentet. Det eleven skriver, kommer frem i 

dokumentet til læringspartneren. Læreren går rundt og ser på hva elevene gjør, og sier 

til en elev i en annen gruppe (2), at eleven også må skrive. En elev (3) spiller Tetris 

ved siden av dokumentet eleven har oppe om mariekjeksen. En annen elev (3) er nå 

inne på Google og søker opp bilder. Læreren snakker med to elever (4) om hva de kan 

skrive. Læreren går til en elevgruppe (3) (som ikke har skrevet noe enda), og sier at de 

må komme i gang, og spør, hvor er dere? Disse elevene begynner å snakke sammen 

om hva de skal skrive og starter så å skrive i Google Doc. En elev (5) googler et bilde 

av en mariekjeks, læringspartneren sier at vi ikke skal ha med bilde. En elev (6) har 

forstørret skjermen, og har skrevet overskriften – Kjeksen! Læreren sier til elevene at 

de nå får tre minutter til å skrive, før de skal lese høyt. Skal vi liksom skrive det da, 

den tørre smaken fra …, sier en elev (5) til læringspartneren.  

 

I den fjerde sekvensen starter læreren med å minne elevene på at de må huske å bruke 

tankekartet og sansene til samskrivingen. Elevene jobber så i grupper, hvor de samskriver 

skildringer om mariekjeksen. Utdraget viser at noen elever ikke begynner å skrive før læreren 

kommer bort og ser hva de gjør, og påpeker at elevene «må komme i gang». Når elevene 

jobber selvstendig, viser utdraget at noen elever (3) er inne på andre ting på Chromebooken. 

Det at en elev (5) googler et bilde av en mariekjeks, kan være et eksempel på en 

representasjon som gir eleven tanker og assosiasjoner til skriving. Det at læringspartneren (5) 

sier at de ikke skal ha med bilde, kan være med på å vise at det er noe uklart om elevene kan 

benytte flere kilder eller ikke.  

Læreren tydeliggjør i slutten av utdraget at det er tre minutter før den neste sekvensen i timen, 

og forbereder elevene på at de skal lese skildringene høyt i klassen. Dette kan skape 

forventninger hos elevene. Vi ser det i utdraget da en elevgruppe (5) blir aktive med å skrive, 

noe som tydeliggjør lærerens oppfølgende rolle. Slik utdraget viser, prater de to elevene (5) nå 

om hva de skal skrive, hvor eleven i gruppen uttrykker: «Skal vi liksom skrive det da? Den 

tørre smaken fra …». Dette utsagnet viser at selv om elevene samskriver digitalt i Google 

Doc, er dialogen og interaksjonen mellom elevene aktiv, ved siden av at de jobber digitalt i 

Google Doc. Skildringen «den tørre smaken fra», kan også være et eksempel på en skildring 

tilknyttet sanseskjemaet og mariekjeksen. 
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5.2.1 Refleksjoner fra norsklæreren 

Det andre forskningsspørsmålet omhandler hvordan lærerne reflekterer rundt bruken av 

digitale læringsressurser i undervisningen. Jeg vil nå supplere observasjonsdataene fra 

norsktimen med to utdrag fra intervjuet med norsklæreren. Jeg ønsker å få frem hvordan 

læreren selv tolker sin egen undervisningspraksis. Sanseskjemaet og mariekjeksen sto sentralt 

i elevenes læringsarbeid med skildringer. Det kom også frem i undervisningsforløpet at 

læreren aktivt måtte minne elevene på å bruke det i læringsarbeidet. Utdraget under beskriver 

hvilken intensjon læreren hadde med å bruke sanseskjemaet i undervisningen.  

Utdrag 1 - «Med samme utgangspunkt, tør de å dele» 

Intervjuer:  Samspillet da, mellom elev og lærer, i går var det jo 

veldig kult, for da delte dere jo et tankekart-sted, 

også brukte elevene den hvor alle hadde tilgang på 

det samme og så hva de andre puttet inn og sånt. Er 

det en sånn type ting som dere, altså det å dele 

dokumenter på den måten, er det noe dere gjør litt 

av og til? 

Norsklærer 9D:  Jeg gjør det en del i norsk. Fordi de synes ofte at det 

blir lettere. Det blir ikke så personlig, arbeidet de 

har gjort så vi kan jobbe mye mer med det og de tør 

å dele det. Sånn som de leste høyt i klassen nå, det 

ville de aldri gjort hvis de hadde skrevet alene. 

Intervjuer:  Nei, nettopp fordi de er to som har samarbeidet så er 

det tryggere? 

Norsklærer 9D:  Ja. Så derfor bruker jeg det en del. Også er det for 

og, for nivået er så spredt, det er en veldig sterk 

klasse som dere så i går. Men likevel så har man jo i 

alle, jo nivå og da synes jeg det er fint at de alle har 

samme utgangspunkt når de begynner. For det å 

sette, sånn som skildring som vi gjorde i går, det er 

vanskelig å sette ord på, det er ikke alle som er like 

flinke til å formulere seg. Og da er det fint å få litt 

fra andre. 

 

Det kommer frem i intervjuet at lærerens hensikt med å bruke sanseskjemaet var at det ikke er 

så personlig. Læreren forteller at det kan føre til at elevene tør å dele mer av arbeidet de gjør, 

både digitalt og i klasserommet. Lærerens planlagte tanke rundt dette viser seg i intervjuet å 

være at elevene på slutten av timen skulle lese høyt for klassen det de hadde skrevet. Den 

intenderte gjennomføringen av at elevene skulle lese høyt for klassen, så vi i sekvens 5 fra 
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observasjonen av timen. Læreren legger også vekt på samarbeid som sentralt i 

læringsarbeidet, som begrunnes med at nivået er så spredt. Selv om læreren beskriver klassen 

som sterk, påpeker læreren at det er fint om alle elevene har det samme utgangspunktet når de 

starter.  

Det er tydelig at læreren ser på det å samarbeide som viktig for å få alle elevene i fellesskap 

med i læringsarbeidet. Den observerte timen illustrerer det, da elevene ble gitt anledning til å 

dele kunnskap med hverandre, i et utforskende læringsmiljø. Læreren uttrykker videre at 

samarbeid er sentralt i læringsarbeidet: «Sånn som skildring som vi gjorde i går, det er 

vanskelig å sette ord, det er ikke alle som er like flinke til å formulere seg. Og da er det fint å 

få litt fra andre». Utsagnet kan føres tilbake til sekvens 4 i den observerte timen. Elevene 

snakket her sammen og samarbeidet om skildringene i samskrivingen. Læreren uttrykker 

videre at «det ikke er alle som er like flinke til å formulere seg». Dette kan være med på å vise 

at læreren mener det å jobbe sammen i fellesskap, muligens vil føre til at flere elever kommer 

i gang med skrivingen. Som vi så i sekvens 4 fra timen, var også lærerens oppfølging sentralt 

for at flere av elevene skulle komme i gang. Hvordan læreren reflekterte over å følge opp 

elevenes læringsarbeid når de bruker Chromebooken, kommer frem i det neste utdraget. 

 

Utdrag 2 – «Man må gå litt faktisk, for å se hva de gjør» 

Intervjuer:  Så hadde du jo ganske sånne gode regler for når de 

skulle åpne og lukke maskinen og bruke den og sånt. 

Hvordan har veien din vært i den prosessen å få 

rutiner og prosesser på det? 

Norsklærer 9D:  Vi pratet mye om det i forkant, med teamet mitt da. 

Så vi var, jeg følte jeg var ganske forberedt på hva jeg 

ville og da er det ikke så vanskelig å få elevene med. 

Jeg tror at hadde jeg vært litt mer usikker i hva jeg 

egentlig tenkte om når de skulle bruke det så hadde 

det vært verre. Men de får blant annet aldri notere på 

PC’en når jeg skriver på tavlen. Det er jo også fordi 

jeg tror at det å opprettholde håndskrift er viktig. Så 

det synes jeg har gått veldig greit, men det er nok 

noen som synes det er utfordrende.  

Intervjuer:  Hva tenker du da? 

Norsklærer 9D:  Nei jeg tenker at det, litt fordi man alltid har lyst, man 

tenker jo alltid det beste om elevene så at man 

kanskje er litt naiv i tanken om at de alltid sitter og 
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gjør det de skal. Og at man er vant til å stå foran i 

klasserommet og kanskje ikke er så vant til denne at 

man må gå litt faktisk får og se hva de gjør. 

 

I utdraget legger læreren vekt på at det å følge opp elevene er viktig. Læreren reflekterer rundt 

det på forskjellige måter. Læreren forteller at åpne/lukke-regler med bruk av Chromebooken 

er viktig i undervisningen. Læreren legger til at de pratet mye om dette på teamet, og at 

læreren var ganske «bevisst» på hva hun ville. Det kan være med på å vise at læreren fra før 

av hadde reflektert over hvordan hun ville forholde seg til teknologiens plass i klasserommet. 

At læreren påpeker at det «da ikke er så vanskelig å få elevene med», kom også tydelig frem i 

norsklærerens strukturerte klasseledelse i den observerte timen. Videre forteller læreren i 

intervjuet at «elevene blant annet aldri får notere på PC når hun skriver på tavlen», noe 

læreren mener er viktig for «å opprettholde håndskriften». Utsagnet viser lærerens reflekterte 

holdning til hvorfor variasjon er viktig i elevenes læringsarbeid. Når det gjelder elevenes 

læringsarbeid, uttrykker læreren at man alltid tenker det beste om elevene, men at man er litt 

«naiv i tanken på at de alltid sitter og gjør det de skal». Læreren understreker med bruk av 

Chromebook, at man må faktisk «gå litt for å se hva de gjør». Utsagnet illustrerer 

nødvendigheten av en tilstedeværende og oppfølgende lærerrolle i teknologirike klasserom.  

5.2.2 Sammenfatning av case 1 

Case 1 viser en norsktime som er variert, og bærer preg av et utforskende læringsmiljø. 

Dialogen strukturerer undervisningsforløpet, og læreren leder klassen på en tydelig måte. 

Læreren har en klar hensikt med læringsmålet og læringsopplegget. Dette kommer frem både 

under observasjonen og i intervjuet. Klassen skaper noe sammen i denne timen, da elevene ser 

ut til å bygge på hverandres ideer i en digital dialog i tankekartet og i muntlig dialog i 

klasserommet. Observasjonene viser at elevene bruker mariekjeksen aktivt, siden de lukter, 

hører og skraper på kjeksen. Dette gjør elevene tilknyttet dialogen læreren fører med de ulike 

elevgruppene. Selv om hensikten er at elevene skal bruke sanseskjemaet videre når de skal 

skildre mariekjeksen i en ny kontekst, kan det se ut til at elevene ikke er helt klar over 

hvordan de kan bruke sanseskjemaet som en læringsressurs i det videre arbeidet. Læreren 

påpeker dette etter hvert, uten å nevne på hvilken måte de kan bruke det. Timen gir rom for 

selvstendig gruppearbeid, noe elevene ser ut til å mestre godt, med oppfølging fra en 

tilstedeværende lærer. 
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5.3 Case 2: «Vi regner areal og omkrets både for 

hånd og digitalt» 

I matematikktimen møter vi to lærere og 24 elever i klasse 9A ved skole 1. Lærer2 jobber 

sammen med en gruppe elever som ikke har fått med seg introduksjonen til GeoGebra, og 

oppholder seg utenfor klasserommet i deler av timen. Lærer1 leder denne timens undervisning 

og læringsarbeid. Elevene jobber med sammensatte figurer. Læringsmålet for timen er at 

elevene skal regne areal og omkrets i algebra, både for hånd og digitalt. Læreren starter med å 

introdusere læringsarbeidet og går gjennom nytt læringsstoff i algebra. Dette skjer i dialog 

med klassen, hvor læreren aktiviserer elevene i en helklassesamtale. Deretter jobber elevene 

individuelt med regneoppgaver. Dette gjør de i kladdeboka og med den digitale 

læringsressursen GeoGebra. Timen avsluttes med en felles refleksjon over læringsarbeidet.  

Elevene kommer inn i klasserommet etter friminuttet. De stiller seg opp ved pultene og blir 

bedt om å sette seg ned. Det er to lærere i timen. Oppgavene de skal jobbe med i timen står 

skrevet opp på den lille whiteboarden (Tekst: Matte 31.1 – Sammensatte figurer – vi regner 

areal og omkrets både for hånd og digitalt). Elevene sitter to og to som i et tradisjonelt 

klasserom. Figur 7 viser hvordan klasserommet var organisert. Det var 24 elever tilstede (en 

gruppe var ute under deler av timen). Hver elev har sin egen Chromebook. GeoGebra, 

læreboka (Grunntall 9), kladdebok, linjal, passer, blyant, kalkulator og viskelær er 

læringsressurser i bruk.  

Figur 7: Klasserommet og læringsressurser i bruk (case 2). 
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Tabell 4: Matematikktimen – et variert undervisningsforløp 

 

Sekvens 

1 

 

 

 

Sekvens 

2 

 

 

 

Sekvens 

3 

 

 

 

Sekvens 

4 

 

 

Sekvens 

5 

 

 

 

Introduksjon 

Dialogisk 

helklassesamtale 

Introduksjon 2 /dialog 

Individuelt arbeid 

Dialogisk avslutning 

«Den direkte overførbarheten» 

Læreren introduserer hva som er tema og læringsmål for 

timen. Her forteller læreren at elevene skal jobbe i den 

fysiske læreboka, og videre i GeoGebra etterpå, hvor de 

skal øve på de digitale ferdighetene. Lærerne forteller 

videre at grunnen til at elevene skal gjøre en oppgave i 

boken, også til GeoGebra og tilbake igjen, er at «jeg vil 

at dere skal se den direkte overførbarheten». 

«Vet dere hva en formel er»? 

Som en fortsettelse av introduksjonen, innleder læreren 

en helklassesamtale med å spørre elevene om «de vet 

hva en formel er»? Lærerens dialogiske 

helklasseundervisning åpner opp for at elevene bidrar 

med kunnskap de har om tema algebra. Dialogen føres 

med spørsmål/svar-vekslinger mellom læreren og 

elevene. 

 
«Introduksjon av nytt lærestoff + GeoGebra» 

Læreren introduserer nytt lærestoff i algebra som hun 

skriver opp på whiteboarden. Læreren utdyper hva 

elevene skal jobbe med i det individuelle arbeidet, og 

påpeker at de skal konstruere etter hver oppgave. 

Læreren går så gjennom de ulike funksjonene elevene 

skal jobbe med i GeoGebra. Her deltar elevene i 

dialogen.  

«Veksling for hånd og digitalt» 

Elevene jobber individuelt med oppgavene. De jobber 

med kladdeboka, læreboka og med GeoGebra på 

Chromebooken. De veksler mellom å jobbe i 

læreboka, hvor de videre konstruerer figurer i 

GeoGebra. Læreren går rundt i klasserommet og ser 

hva elevene gjør og hjelper dem som rekker opp 

hånden. Læreren tar også opp ting underveis i plenum, 

tilknyttet læringsarbeidet.  

«Det går litt lettere med hånd, for da vet vi hvor vi 

har hendene våre» 

Timen avsluttes med en helklassesamtale der elevene 

reflekterer rundt læringsarbeidet i denne timen. 

Læreren innleder en helklassesamtale med å spørre: 

«Hva er det dere liker og ikke liker med å jobbe med 

GeoGebra?». Et eksempel på en elevs refleksjon er: 

«det går litt lettere med hånd for da vet vi hvor vi har 

hendene våre». 
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Tabell 4 viser at matematikktimen besto av flere ulike sekvenser. Tabellen viser innholdet i en 

time som jeg vil karakterisere som variert. Den varierte undervisningstimen er tilknyttet 

varierte undervisningsmetoder, arbeidsmåter og bruk av læringsressurser. De ulike 

læringsaktivitetene er strukturert ut ifra fem sekvenser: introduksjon, dialogisk 

helklassesamtale, introduksjon 2/dialog, individuelt arbeid og dialogisk avslutning. I de tre 

første sekvensene ser vi hvordan læreren strukturerer hele undervisningsforløpet ved å 

introdusere hva timens læringsmål er, hvilke læringsressurser de skal bruke og hvilke 

oppgaver elevene skal jobbe med. Videre introduseres nytt læringsstoff i algebra. Denne 

undervisningsformen er med på å forberede elevene til det individuelle arbeidet.  

Det første forskningsspørsmålet omhandler hvordan lærerne bruker digitale læringsressurser i 

undervisningen. Jeg vil fortolke to sekvensudrag fra timen som belyser de to andre temaene, 

dialogisk undervisning og klasseledelse. I det første utdraget jobber elevene selvstendig med 

regneoppgaver ved bruk av ulike læringsressurser. Læreren følger opp elevene under det 

individuelle arbeidet.  

Sekvens 4 – «Veksling for hånd og digitalt» 

Elevene begynner å jobbe selvstendig med oppgavene. En gruppe elever jobber med 

lærer2 utenfor klasserommet med innføring av GeoGebra. Elevene veksler mellom å 

jobbe med oppgaver i læreboka og kladdeboka, før de konstruerer figurer i GeoGebra. 

Noen av elevene jobber sammen og snakker om oppgavene. En elev spør læreren om 

det er lov å bruke kalkulator. Læreren tar opp i plenum at det selvfølgelig er lov å 

bruke kalkulator. Lærer1 går rundt i klasserommet mens elevene jobber. Læreren ber 

om oppmerksomheten, og spør om elevene kan se opp fra skjermen eller kladdeboka. 

Læreren påpeker at noen visker ut strekene når de konstruerer i kladdeboka, og ber 

dem om å beholde dem. Når dere har streket opp den sammensatte figuren, ser vi 

omrisset, dere trenger ikke gjøre noe med dem.  

Figur 8: Eksempler på elevenes læringsarbeid – for hånd og digitalt. 
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Som det første utdraget viser, starter elevene med å jobbe med oppgaver i læreboka og 

kladdeboka, før de konstruerer figurer i GeoGebra. Selv om elevene jobber selvstendig med 

individuelt arbeid, går læreren rundt i klasserommet og følger opp elevene. Læreren leder 

klassen og tar opp elementer i plenum som er sentrale i læringsarbeidet underveis. Det vises 

ved at en elev spør læreren: «om det er lov å bruke kalkulator»? Lærerens respons på dette er 

at elevene «selvfølgelig kan bruke kalkulator». Læreren tar det opp i plenum, slik at alle 

elevene får med seg at de kan bruke kalkulatoren som en læringsressurs. I utdraget ser vi også 

at læreren ber om elevenes oppmerksomhet og forteller at noen av elevene visker ut strekene 

når de konstruerer i kladdeboken. Læreren følger opp elevene her ved å minne dem på at de 

må beholde strekene.  

Utsagnet fra læreren: «Når man har streket opp den sammensatte figuren så ser vi omrisset, 

dere trenger ikke gjøre noe med dem», kan være med på å understreke at strekene er viktige, 

for å få bakgrunnsforståelsen for hvordan konstruksjonene blir til. I slutten av utdraget spør en 

elev om det er lov å bruke kalkulator, noe læreren igjen tar opp i plenum sier er lov. Dette kan 

være med på å vise at selv om læreren har tatt det opp i plenum tidligere, er det ikke alle 

elevene som har fått det med seg. En aktiv tilstedeværende lærer som følger opp elevene, ser 

ut til å være sentralt i elevenes individuelle læringsarbeid på flere områder i dette utdraget.  

I undervisningsforløpets femte sekvens reflekterer elevene over læringsarbeidet med å 

konstruere både for hånd og digitalt. Dette beskrives i det neste utdraget. 

  

Sekvens 5 – «Det går litt lettere for hånd, for da vet vi hvor vi har hendene våre» 

Lærer1 sier at elevene kan avslutte det de gjør, bli ferdig, se opp på meg og lukk igjen 

Chromebooken. Lærer1 sier til elevene at de skal tenke i to sekunder på hva de liker 

og ikke liker med å jobbe i GeoGebra. Elevene er stille. Lærer1 spør, hva er det dere 

ikke liker? En elev (1) svarer at det er tungvint, fordi man må trykke på én og én 

knapp, det er lettere i boken. En annen elev (2) sier at i hodene våre går det 

automatisk. En elev (3) sier at man må bytte funksjoner, og gjøre så mye rart for å 

bytte konstruksjoner. Det går litt lettere for hånd, for da vet vi hvor vi har hendene 

våre, forteller eleven. En elev (4) sier at det er litt … med Chromebooken (løfter den 

opp), og løfter så opp læreboka og sier at eleven vil helst bare gjøre en ting av gangen. 

Lærer1 svarer og spør eleven, men du ser vel sammenhengen? Eleven (4) nikker til det 

lærer1 sier. En annen elev (5) sier at de konstruerer på en annen måte når de bruker 

Chromebooken. Lærer1 spør videre, hva liker dere? En elev (6) sier at det er en 

funksjon som regner ut. Det blir lettere å konstruere, sier en annen elev (7). En elev (8) 

sier at man slipper å ta med seg noe utstyr siden de bare har Chromebooken. Timen 

avsluttes, og elevene går ut til friminutt.  
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Læreren fanger elevenes oppmerksomhet og ber dem bli ferdig med det de holder på med og 

lukke igjen Chromebooken. Læreren innleder så en sekvens med en helklassesamtale og spør 

elevene: «Hva er det dere ikke liker»? Spørsmålet ser ut til å stimulere elevenes tanker 

vedrørende det de ikke liker med GeoGebra. I utdraget vises det da en elev (1) uttrykker: «Det 

er tungvint fordi man må trykke på én og én knapp, det er lettere i boken». Elev (2) bygger 

videre på utsagnet og forteller: «I hodene våre går det automatisk». Elev (3) uttrykker: «Man 

må bytte funksjoner, og gjøre så mye rart for å bytte konstruksjoner». Elevenes beskrivelser 

kan representere at elevene foretrekker å jobbe med konstruksjoner for hånd, siden det syntes 

å være mer utfordrende å konstruere digitalt. Det er viktig å presisere at GeoGebra er nytt for 

elevene. I samtale med læreren i forkant av timen fortalte læreren at dette var den første timen 

elevene jobbet selvstendig med GeoGebra.  

Elev (4) bygger videre på elev (1) og (2) sine utsagn da eleven løfter opp både Chromebooken 

og lærerboka og forteller at eleven «helst bare vil gjøre en ting av gangen». Ved dette 

utsagnet kommenterer læreren: «Men du ser vel sammenhengen»? Eleven nikker til dette. 

Etter at læreren har lyttet til elevenes refleksjoner om hva de ikke liker, spør læreren: «Hva 

liker dere»? Den enkle og praktiske bruken med å konstruere digitalt går igjen i elevenes 

refleksjoner: (6) «Det er en funksjon som regner ut», (7) «Det blir lettere å konstruere (8) 

«Man slipper å ta med noe utstyr siden de bare har Chromebooken». Med utgangspunkt i 

elevenes refleksjoner kan man spørre seg om elevene ser sammenhengen og 

overføringsverdien, eller om de oppfatter det som separate oppgaver, når de konstruerer for 

hånd og digitalt. Selv om en elev nikker til det da læreren som om eleven ser sammenhengen, 

så er det ikke noe de reflekterer videre over.  

5.3.1 Refleksjoner fra mattelæreren 

Det andre forskningsspørsmålet omhandler hvordan lærerne reflekterer rundt bruken av 

digitale læringsressurser i undervisningen. Jeg vil nå supplere observasjonsdataene fra 

matematikktimen med to utdrag fra intervjuet med mattelæren. Jeg ønsker å få frem hvordan 

læreren selv tolker sin egen undervisningspraksis. I det siste sekvensutdraget (5) i 

undervisningsforløpet reflektere elevene rundt hva de ikke likte og likte med å jobbe i 

GeoGebra. I det første utdraget fra intervjuet gir læreren uttrykk for hva som var målsettingen 

med timen.   
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Utdrag 1 – «De skulle få den overføringsverdien ved å sammenligne» 

Mattelærer 9A:  Det som var målsettingen min, var at de på en måte 

skulle få den overføringsverdien ved å 

sammenligne. Og at selv om de på en måte gjorde 

det samme, så gjorde de jo ikke det. Det var ulike, 

skal vi se, det var, men de fikk svaret på det, de fikk 

liksom kontrollert det. Og de brukte ulike ting selv 

om de gjorde det samme. Og jeg syntes jo at de 

hadde mange reflekterte på en måte svar på hva de 

likte og ikke likte. Eh, og det synes jeg også ga meg 

noen ting som lærer på en måte. Og noen sa at det 

antakelig kunne blitt bedre hvis man fikk øvd mer, 

men noen mente at det ikke ble bedre om man hadde 

øvd mer.  

 

I utdraget forteller læreren at målsettingen for timen var at elevene «skulle få den 

overføringsverdien ved å sammenligne». Dette læringsmålet, og hensikten med 

læringsarbeidet, presenterte læreren tydelig i den observerte timen (sekvens 1). Men hva 

legger læreren i det å kunne se overføringsverdien ved å sammenligne? Hvis vi går tilbake til 

den observerte timen (sekvens 5), forteller læreren at grunnen til at hun ville at elevene skulle 

konstruere først for hånd, så digitalt, var at elevene da skulle få se den «direkte 

overførbarheten». Læreren beskriver i intervjuet at selv om elevene konstruerte både for hånd 

og digitalt, og at det var det samme, så var det på en måte likevel ikke det. Læreren gir uttrykk 

for at det var ulike måter å konstruere på, men at elevene «liksom fikk kontrollert det».  

Går vi tilbake til sekvens 5, finner vi flere elever som hadde vanskeligheter med å konstruere 

digitalt, men elevene la også vekt på den enkle og praktiske bruken med å konstruere digitalt. 

Læreren forteller i intervjuet at elevene «brukte ulike ting selv om de gjorde det samme». Det 

kan vise at læreren benyttet seg av flere læringsressurser i undervisningen som ulike 

innganger til læringsstoffet. I slutten av utdraget uttrykker læreren at elevenes refleksjoner 

«ga meg noen ting som lærer på en måte». Selv om hensikten var at elevene skulle se 

sammenhengen og overføringsverdien med å regne for hånd og digitalt, kan det tyde på at 

elevene var i starten av dette læringsarbeidet, som de muligens skal jobbe med over lengre tid. 

Det at elevenes refleksjoner ga læreren noe som lærer, kan også vise at det å bruke digitale 

læringsressurser på denne måten i undervisningen, også er noe nytt for læreren.  

I det neste intervjudaget reflekterer læreren over hvorfor elevene skulle regne for hånd og så 

digitalt. 
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Utdrag 2 – «Det har jo endret tankesettet mitt i forhold til undervisning» 

Intervjuer:  Har på en måte innføringen endret noe, i måten du 

underviser på? 

Mattelærer 9A:  Altså det har jo endret tankesettet mitt i forhold til 

undervisningen. For jeg tenker jo, vi er jo to lærere i 

alle timene, så vi tenker mye sammen om det er 

hensiktsmessig da. Også sånn som i dag, er det 

hensiktsmessig å faktisk gjøre det i boka først og så 

gjøre det på GeoGebra, eller skulle vi bare gått rett 

til GeoGebra? Ikke sant. 

Intervjuer:  Ja. 

Mattelærer 9A:  Men det er jo hensiktsmessig å prøve å regne det ut 

selv, og bruke formlene. Regne det selv og for så å 

kunne ja. Så tankesettet i forhold til hva som er 

hensiktsmessig verktøy å bruke, den har nok endret 

seg. 

Intervjuer: Mhm. 

Mattelærer 9A Fordi det må jo bli bedre. 

Intervjuer: Ja. 

Mattelærer 9A: Det kan jo ikke bli dårligere, da må vi ta det bort. 

Eller så må vi endre noe (ler). Hvert fall det vi 

snakker mye om på teamet da, at vi må bruke det til 

å bedre det. 

 

I utdraget forteller læreren at tankesettet til læreren har forandret seg når det gjelder hva som 

er hensiktsmessig bruk av digitale læringsressurser. Det kommer til uttrykk når læreren sier: 

«Vi tenker mye sammen om det som er hensiktsmessig da». Dette utsagnet er med på å vise at 

lærerne reflekterer sammen over på hvilken måte de skal integrere de digitale 

læringsressursene i undervisningen. Går vi tilbake til sekvens 4 i undervisningsforløpet, tok 

lærer2 en gruppe med elever ut for å jobbe med innføringen av GeoGebra. Dette kan vise en 

praktiserende hensiktsmessig tilnærming til den digitale læringsressursen GeoGebra. Videre i 

intervjuet reflekterer også læreren over hvorfor elevene regnet for hånd i boka, for så å 

konstruere i GeoGebra. Læreren uttrykker: «Men det er jo hensiktsmessig å prøve å regne det 

ut selv, og bruke formlene».  

Det kan tyde på at læreren ønsket at elevene først skulle regne for hånd for å gi dem den 

bakgrunnsforståelsen av hva formlene betyr, før de gikk videre med å konstruere digitalt. 
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Læreren legger her vekt på elevenes forståelse av læringsstoffet på flere varierte måter. En 

interessant refleksjon i utdraget er når læreren uttrykker at tankesettet rundt hva som er et 

hensiktsmessig verktøy å bruke, har endret seg. Læreren legger vekt på at verktøy må brukes 

til «å bedre det». Det kan tyde på læreren har en reflektert pedagogisk tilnærming til når 

digitale verktøy skal brukes eller ikke i undervingen. Læreren legger til at det er viktig å tenke 

rundt hvorfor verktøyene skal brukes, men legger også til: «eller så må vi endre noe». Dette 

utsagnet kan tyde på at læreren ser på sin egen rolle i klasserommet som fortsatt like sentral 

etter implementeringen. Det at hun legger vekt på at de må endre noe, kan også illustrere at 

det tar tid å integrere digitale læringsressurser i den pedagogiske praksisen.  

5.3.2 Sammenfatning av case 2 

Case 2 viser en variert matematikktime som gir elevene flere innganger til læringsstoffet 

gjennom ulike undervisningsmetoder, arbeidsmåter og bruk av læringsressurser. Læreren har 

en tydelig struktur og leder klassen gjennom timen. Elevene jobber med oppgaver, der de 

veksler mellom å regne for hånd og digitalt. Det er tydelig at læreren har en baktanke og 

hensikt med å benytte GeoGebra i undervisningen. Forståelsen av konstrueringen ser ut til å 

kunne øke, da elevene jobber først for hånd, og så digitalt. Læreren avslutter timen med å 

spørre elevene hva de liker og ikke liker med GeoGebra. Her reflekterte elevene og de 

uttrykte sine egne erfaringer som bygget på hverandres. Ut ifra elevenes refleksjoner stiller 

casen spørsmål om hvorvidt elevene faktisk forstår sammenhengen og overføringsverdien, 

eller om det blir som to forskjellige oppgaver? Elevene ser ut til å meste godt det selvstendige 

arbeidet med å regne for hånd og digitalt, med oppfølging av en tilstedeværende lærer.  

5.4 Sammenfatning av case 1 og 2 

For å vise hvordan digitale læringsressurser brukes på tvers av fag, har det vært nyttig å 

presentere caser fra de to fagene norsk og matematikk. På strukturnivå er timene like med 

hensyn til at de er lagt opp med et variert undervisningsdesign, delt opp i fem sekvenser. 

Felles for de to timene er også at de digitale læringsressursene er benyttet som en integrert del 

av den faglige og pedagogiske praksisen. Tabell 5 viser de to casene og deres fem sekvenser. 

Hvis vi begynner med de to første sekvensene, ser vi at timene viser likheter ved at lærerne 

introduserer timene, etterfulgt av en dialogisk helklassesamtale med elevene om 

læringsarbeidet. Innholdet i sekvensene viser seg å være ulikt, knyttet til hvilken funksjon de 
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digitale læringsressursene har i læringsarbeidet. Hvordan de to neste sekvensene utspiller seg, 

viser seg derfor å variere i struktur og innhold.  

 

Tabell 5: Sekvenser i de to timene på strukturnivå 

 

 9D Skole2 Norsk 

«Sansing og skildring av 

mariekjeksen» 

9A Skole1 Matematikk  

«Vi regner areal og omkrets både for 

hånd og digitalt» 

Sekvens 

1 
Introduksjon fra lærer Introduksjon fra lærer 

Sekvens 

2 
Dialogisk plenum Dialogisk plenum 

Sekvens 

3 
Helklassearbeid Introduksjon 2/dialog 

Sekvens 

4 
Gruppearbeid Individuelt arbeid 

Sekvens 

5 
Dialogisk avslutning Dialogisk avslutning  

 

I sekvens tre og fire ser vi at i norsktimen jobber elevene sammen i helklassearbeid, etterfulgt 

av gruppearbeid. I matematikktimen introduserer læreren nytt læringsstoff i dialog med 

elevene, etterfulgt av elevenes individuelle arbeid. Måten de ulike sekvensene ble 

gjennomført på, kan være tilknyttet hva som er hensikten med de digitale læringsressursene. I 

norsktimen jobber elevene sammen om å fylle ut sanseskjemaet, som en forberedelse til 

samskriving i gruppearbeidet. I matematikktimen blir elevene presentert for nytt læringsstoff, 

som en forberedelse til elevenes selvstendige arbeid med å regne for hånd og digitalt. Felles 

for de to timene igjen er at de avsluttes i en dialogisk avslutning. I norsktimen leser elevene 

sine skildringer, som læreren kommenterer og gir tilbakemelding på. I matematikktimen 

reflekterer elevene over læringsarbeidet i en dialogisk avslutning.  

Et annet likhetstrekk med casene er at lærerne legger vekt på at elevene skal se 

sammenhengen og overføringsverdien i læringsarbeidet. I norsk er sammenhengen og 

overføringsverdien fra tankekartet i Creaza til å samskrive og skildre egne tekster i Google 

Doc. I matematikk er det å se sammenhengen og overføringsverdien ved å regne først for 

hånd, før man regner digitalt i GeoGebra. De to casene viser tydelig lærernes klare hensikt og 

gjennomtenkte undervisnings- og læringsarbeid. Dette er noe som kommer frem både i 
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observasjonsdataene og intervjudataene. Casene stiller samtidig spørsmål ved elevenes 

læring, ser de sammenhengen og overføringsverdien tilknyttet de digitale læringsressursene? 

5.4.1 Oppsummering av empiri 

Jeg har i dette kapittelet presentert mine funn gjennom to undervisningsforløp fra to 

casestudier. Jeg presenterte også helheten av datamaterialet. Slik analysen illustrerer, ble 

dataene presentert i lys av de tre temaene: variert undervisning, klasseledelse og dialogisk 

undervisning. Gjennom analysen kom temaene til uttrykk på forskjellige måter. De to 

undervisningsforløpene viste flere likheter på strukturnivå og ved lærerens dialogiske 

tilstedeværelse og oppfølging av elevenes læringsarbeid. Etter en dyptgående analyse viste de 

to casene til betydningen av fagets egenart, tilknyttet hvilken funksjon de digitale 

læringsressursene hadde i undervisningen og i læringsarbeidet til elevene.  

Gjennom den tematiske analysen ble jeg oppmerksom på flere underkategorier som beskriver 

innholdselementene til de tre hovedtemaene nærmere. Figur 9 viser hovedtemaene og deres 

underkategorier og gjelder for hele datamaterialet. Figuren gir en oversikt over hvilke 

innholdselementer som ligger i den tematiske analysen. Den beskriver de to casene og 

helheten i datamaterialet fra den tematiske analysen. Med en dyptgående analyse i to 

undervisningstimer og to lærerintervjuer, vil jeg i det neste kapittelet diskutere og drøfte 

funnene fra casene. For å belyse funnene vil jeg inkludere hele datamaterialet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9: Hovedtemaer og underkategorier i den tematiske analysen. 
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6 Diskusjon og drøfting av funn 

I dette kapittelet vil jeg diskutere forskningsspørsmålene i lys av litteratur og teori. Her vil jeg 

ta utgangspunkt i funnene fra analysene av de to casene og diskutere disse i lys av hele 

datamaterialet (se vedlegg 5 og vedlegg 6). Jeg vil starte med å drøfte funnene fra 

observasjonene i klasserommene. Deretter vil jeg drøfte funnene fra lærernes refleksjoner. Jeg 

vil konkludere med studiens funn og komme med noen avsluttende refleksjoner etter 

diskusjonen i kapittel 7. Formålet med min studie har vært å undersøke lærernes rolle i 

teknologirike klasserom i en 1:1-kontekst. Ved å analysere lærernes undervisningspraksis 

med bruk av digitale læringsressurser i fagene norsk og matematikk har jeg undersøkt:  

• På hvilke måter bruker lærerne digitale læringsressurser i undervisningen? 

• Hvilke refleksjoner har lærerne rundt bruken av digitale læringsressurser i 

undervisningen? 

I tilknytning til forskningsspørsmålene vil jeg i lys av det sosiokulturelle perspektivet i 

diskusjonen undersøke de ulike læringsressursenes medierende aktivitet i undervisningen 

(Wertsch, 1991). I studiens to caser la analysen vekt på hvordan de digitale og analoge 

læringsressursene kunne fungere som pedagogiske støttestrukturer i elevenes læringsarbeid 

(Wood et al., 1976). Her spilte språket og dialogen en sentral rolle for hvordan lærerne brukte 

de digitale læringsressursene i undervisningen (Mercer & Littleton, 2007; Wegerif, 2007). 

Gjennom det sosiokulturelle perspektivet kan det bidra til å øke forståelsen av hvilken 

betydning dialogen og de digitale læringsressursene har i interaksjon med hverandre. Det vil 

også kunne muliggjøre en forståelse av hvilke muligheter og utfordringer som kan forbindes 

med undervisning og læring i teknologirike læringsomgivelser.  

TPACK-modellen vil i diskusjonen muliggjøre en nærmere forståelse omkring betydningen 

av fagets egenart ved lærernes bruk av de digitale læringsressursene (Koehler & Mishra, 

2009). Ved bruk av modellen vil jeg kunne undersøke hvordan lærerne praktiserte og planla 

en pedagogisk undervisningspraksis tilknyttet fagene og teknologien. Det vil også kunne 

muliggjøre en nærmere forståelse om de ulike elementene var i samspill med hverandre, 

eventuelt peke på implikasjoner ved undervisningen hvor teknologi benyttes. Ble de digitale 

læringsressursene integrert i en «vellykket» faglig pedagogisk undervisningspraksis? 

Eventuelt hvilke implikasjoner støtte lærerne på? 
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6.1 Diskusjon av klasseromsobservasjon 

Figur 10 illustrerer den varierte bruken av digitale og analoge læringsressurser i studiens to 

undervisningsforløp. Den viser hvilke læringsressurser som tilhører den digitale enheten. De 

digitale læringsressursene ble brukt i kombinasjon med analoge læringsressurser i begge 

casene. Samtlige av de ni observerte timene fra datamaterialet illustrerer også en 

blandingskultur, hvor ulike læringsressurser samspiller/eksisterer side om side (se vedlegg 5). 

Som jeg tidligere har diskutert samsvarer dette funnet med blandingskulturen i flere tidligere 

studier (Berrum et al., 2017; Dolonen et al., 2015; Doron & Spektor-Levy, 2018; Furberg et 

al., 2015; Gilje et al., 2016). 

 

 

 

 

 

                                  Figur 10: Læringsressurser i bruk – case 1 og case 2. 

Et annet likhetstrekk ved de to casene er at de viser til to varierte undervisningsforløp. For å 

beskrive det i analysen ble undervisningsforløpene delt inni fem ulike sekvenser. Den varierte 

undervisningen tilknyttet bruken av ulike læringsressurser samsvarer med en tidligere 

casestudie i Ark&App-studien (Furberg et al., 2015). For å illustrere den varierte 

undervisningen utarbeidet jeg to tabeller som gir en oversikt over undervisningsforløpene i 

analysen (se tabell 3 og tabell 4). Et fremtredende trekk ved lærerne i casene er at de utøvde 

en tydelig klasseledelse, der dialogiske samtaler ledet elevene gjennom læringsarbeidet med 

ulike læringsressurser. Sett i lys av tidligere forskning på klasseledelse i teknologirike 

klasserom, kan dette funnet tyde på at de to faglærerne har en «høy» digital kompetanse, noe 

som gjør at de «lykkes» med sin pedagogiske teknologibruk i undervisningen. Dette kom til 

uttrykk under timenes strukturerte, varierte form og klare hensikt i undervisningsforløpet 

(Hatlevik et al., 2013; Krumsvik et al., 2013; Krumsvik et al., 2011). I forhold til TPACK-

modellen kan de to lærerne plasseres nær kjernen i modellen, hvor de ulike elementene så ut 

til å være i samspill med hverandre (Koehler & Mishra, 2009).  
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Selv om de to casene viser flere likhetstrekk på strukturnivå er det tydelig at fagets egenart 

skiller de to undervisningsforløpene (se 5.4). Dette vises gjennom hvordan de digitale 

læringsressursene ble benyttet i undervisningen, i hvilket fag de ble benyttet i og hvilken 

pedagogisk hensikt de hadde i elevenes læringsarbeid (Koehler & Mishra, 2009). Et annet 

likhetstrekk ved de to casene var lærernes vektlegging av at elevene skulle se sammenhengen 

og overføringsverdien i læringsarbeidet med de digitale læringsressursene. I norsktimen var 

de digitale og analoge læringsressursenes hensikt å gi elevene flere innholdselementer til 

skildring og samskriving. I matematikktimen var de analoge læringsressursene benyttet i den 

hensikt å gi elevene en bakgrunnsforståelse av konstruksjoner i algebra, som de videre skulle 

benytte når de konstruerte digitalt med den digitale læringsressursen GeoGebra.  

Fagets egenart og karakter spiller altså en vesentlig rolle for hvordan aktivitetene utspiller seg 

og hvilken rolle teknologien har (Koehler & Mishra, 2009). Selv om casene viser til to 

undervisningspraksiser der digitale læringsressurser er godt integrert, viser også casene til 

mulige pedagogiske utfordringer. Det kan diskuteres om det er mulig å hevde at noe er en 

pedagogisk utfordring ut ifra grunnlaget på kun to observerte timer. Basert på mine 

observasjoner utgjør det likevel et tilstrekkelig grunnlag for å diskutere mulige implikasjoner 

ved bruk av digitale læringsressurser i undervisningen.  

Case 1: «Samskriving og skildring om mariekjeksen» 

I case 1 innledet læreren timen med å lese en fortelling, etterfulgt av en utforskende 

helklassesamtale med elevene (Mercer, 1995). Den dialogiske samtalen så ut til å forberede 

elevene til gruppearbeidet der elevene skulle skrive beskrivende tekster om mariekjeksen. 

Elevene fylte sammen ut et digitalt sanseskjema i Creaza hvor de aktivt benyttet seg av 

mariekjeksen som læringsressurs. Læreren la vekt på at elevene måtte huske å bruke 

sanseskjemaet når de skulle skrive tekster sammen (se sekvens 4 i tabell 3). I et sosiokulturelt 

læringsperspektiv betyr det at sanseskjemaet var ment å skulle mediere aktiviteten til elevenes 

samskriving i Google Doc (Vygotsky, 1978). Læreren brukte både språket, sanseskjemaet og 

mariekjeksen som medierende artefakter tilknyttet elevenes skrivearbeid (Wertsch, 1991).  

Den utforskende lærerstyrte helklassesamtalen så ut til å hente frem flere ideer til elevenes 

skrivearbeid (se sekvensutdrag 3, s. 40). Dette kom også frem i dialogen læreren hadde med 

de ulike gruppene, og da elevene samtalte seg imellom under det selvstendige arbeidet med de 

ulike læringsressursene (Wegerif, 2007). Her hadde lærerens oppfølgende rolle en sentral 

betydning. I den proksimale utviklingssonen brukte læreren språket til å støtte elevene i 
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gruppearbeidet. Elevene støttet også hverandre da de jobbet i grupper sammen (Vygotsky, 

1978). Læreren var aktiv ved å stille spørsmål til elevene for å lede dem inn på og få dem til å 

komme i gang med skrivingen (Dawes & Wegerif, 2004). 

At sanseskjemaet som artefakt skulle mediere til skriving kom blant annet frem da læreren 

minnet elevene på at de måtte huske å bruke tankekartet og sansene (se sekvens 4 i tabell 3).  

Læreren veiledet elevene og skapte en pedagogisk støttestruktur i dialog med dem i 

forbindelse med læringsarbeidet (Wood et al., 1976). Det viste seg i den observerte timen at 

flere av elevene begynte å skrive etter at læreren kom bort til dem og var i dialog med de ulike 

gruppene (se sekvensutdrag 4, s.43). Likevel så det ikke ut til at elevene aktivt brukte 

sanseskjemaet i det videre læringsarbeidet. Som tidligere nevnt er en metodisk implikasjon 

ved denne studien, at det kun er observasjonsnotatene som beskriver elevenes arbeid i denne 

enkelte timen (se 4.6.1). Det betyr at det er en mulighet for at observasjonene ikke har fanget 

opp om noen elever aktivt brukte sanseskjemaet. Men som empirien viser, kom dette derimot 

frem da læreren i slutten av undervisningsforløpet påpekte, at elevene kunne brukt mye av det 

som sto i sanseskjemaet i det videre arbeidet (se sekvens 5 i tabell 3).   

Selv om læreren veiledet elevene i at de måtte bruke sanseskjemaet og var tilstede under 

elevenes læringsarbeid, ble ikke elevene veiledet i hvordan og på hvilken måte de kunne 

bruke sanseskjemaet. Det kan muligens forklare hvorfor elevene ikke benyttet sanseskjemaet i 

det videre skrivearbeidet. Et sentralt spørsmål er derfor om elevene hadde læringsstrategier til 

dette arbeidet? Og om læreren var klar over at elevene trengte læringsstrategier for å bruke 

sanseskjemaet på egenhånd? TPACK-modellen kan illustrere at det muligens tyder på en 

manglende kunnskap om elevenes læringsstrategier tilknyttet sanseskjemaet. Og at det 

muligens kan ha ligget en usett utfordring i samspillet mellom lærerens pedagogiske 

kunnskap (PK) og teknologiske kunnskap (TK) (Koehler & Mishra, 2009).  

Uavhengig av om elevene forsto at de kunne bruke sanseskjemaet eller ikke, kan det tyde på 

at det uansett har vært med på å sette i gang tankeprosesser hos elevene. Det kom til uttrykk i 

elevenes skildringer under helklassesamtalene og fra høytlesningen av tekstene (se sekvens 2 

og 5 i tabell 3). Det kan videre henge sammen med hvordan læreren benyttet seg av to andre 

medierende artefakter, dialogen og mariekjeksen (Wertsch, 1991). Den varierte 

undervisningen i både arbeidsform og ved bruk av læringsressurser så ut til å gi elevene flere 

innholdselementer til samskrivingen. Dialogen var sentral for å lokke frem ideer og 

skildringer hos elevene. Denne studien kan ikke gi noe klart svar på hvilken læringsressurs 
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som har gav størst støtte til elevenes læringsarbeid, det er heller en kombinasjon av de 

forskjellige læringsressursene som medierte aktiviteten i timen som er av betydning (Säljö, 

2001; Wertsch, 1991). Det kan også ha sammenheng med kommunikasjonen som foregikk 

mellom lærerne og elevene i klasserommet, inkludert bruken av læringsressursene (Mercer & 

Littleton, 2007; Rasmussen & Ludvigsen, 2010; Säljö, 2001). En metodisk implikasjon ved 

studien er at jeg kun har fanget opp elevenes skildringer i muntlig form. Ved en videre studie 

av norsktimens læringsarbeid ville det vært interessant å samle inn data fra elevenes tekster, 

og sammenligne dem med sanseskjemaet. På denne måten kunne jeg bedre fanget opp om 

sanseskjemaet ga innholdselementer til de skildrende tekstene, noe som kunne supplert 

observasjonsdataene.  

Selv om intensjonen i denne timen var at elevene kunne bruke sanseskjemaet til samskriving, 

viser casen til mulige pedagogiske utfordringer når elever jobber i digitale læringsomgivelser. 

Som tidligere nevnt kom dette frem da det så ut til å være noe uklart hvordan elevene skulle 

benytte sanseskjemaet videre i gruppearbeidet. Det understreker viktigheten av lærernes 

teknologiske kunnskap i samspill med den faglige og pedagogiske praksisen (Koehler & 

Mishra, 2009). Selv om hensikten med det digitale sanseskjemaet var å gi elevene flere ideer 

til skriving, er ikke den digitale ressursen nødvendigvis designet på en innlysende måte som 

er gitt for elevene å bruke. En pedagogisk støttestruktur fra læreren i klasserommet er derfor 

nødvendig (Rasmussen & Ludvigsen, 2010; Wood et al., 1976). Digitale læringsressurser kan 

bestå av produktive teknologiske egenskaper, men det er ikke eksplisitt at de automatisk 

støtter elevenes læringsarbeid (Rasmussen & Ludvigsen, 2010).  

Det samsvarer med tidligere forskning at det ligger pedagogiske utfordringer i hvordan 

teknologirike læringsomgivelser er designet (Furberg, 2009). Hvordan undervisningsdesignet 

er lagt opp i forbindelse med teknologirike læringsomgivelser, kan være helt sentralt for 

elevenes forståelse og læring. Et sosiokulturelt perspektiv på læring er derfor en verdifull 

tilnærming til å undersøke hvordan sanseskjemaet kunne blitt bedre tilknyttet elevenes 

samskriving (Furberg, 2009; Vygotsky, 1978). Et mulig «svar» på det er å fremheve 

viktigheten av lærerrollen når elever jobber med digitale læringsressurser. Det kan også være 

med på å belyse at interaksjonen i klasserommet gjennom dialoger må foregå både rundt og 

innenfor de teknologirike læringsomgivelsene (Dawes & Wegerif, 2004; Rasmussen & 

Ludvigsen, 2010). For at teknologirike læringsomgivelser skal kunne skape mening hos 

elevene må de også bli veiledet i hvordan de kan benytte de ressursene som finnes, og 
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hvordan de kan dra nytte av hverandres samtaler i de teknologirike omgivelsene (Dawes & 

Wegerif, 2004; Furberg & Rasmussen, 2012).  

Det kan også ligge en teknisk utfordring i at sanseskjemaet og Google Doc tilhørte den 

samme digitale enheten (Chromebooken). Et spørsmål her er hvordan elevene skulle benytte 

seg av to ulike digitale læringsressurser som fantes i én og samme enhet? Under deler av 

undervisningsøkten var sanseskjemaet oppe på lerretet (se 5.2, figur 6). Om elevene aktivt så 

opp på lerretet, har jeg ikke registrert i observasjonsnotatene. Selv om flere læringsressurser 

så ut til å være støttende i elevenes læringsarbeid, kan det også være utfordrende å forholde 

seg til dem samtidig. I den observerte timen viste det seg at noen elever så ut til å bli 

distrahert av Chromebooken. Elevene googlet ting på nettet og spilte spill ved siden av 

Google Doc dokumentet (se sekvensudrag 4, s.43). Å jobbe med teknologi innebærer 

komplekse prosesser. At noen elever gjorde helt andre ting, kan tyde på at ikke alle elever 

klarer å følge intensjonen med opplegget. Det understreker viktigheten av at læreren må 

instruere og veilede elevene i hvordan de kan bruke de digitale læringsressursene (Furberg, 

2009; Furberg & Rasmussen, 2012). Det er lærernes pedagogiske tilnærming som er viktig, 

ikke teknologien i seg selv (Mercer et al., 2017). 

Et annet viktig poeng å ta i betraktning er at dette var første time i læringsarbeidet med 

skildringer. Denne studien gir også kun et lite bilde av undervisningsforløpet (Furberg & 

Rasmussen, 2012). Læring er noe som tar tid. Timen var ment som en forberedende 

øvingstime på å skildre. Når læreren lager pedagogiske støttestrukturer for elevene, er poenget 

at elevene gradvis nærmer seg en forståelse og større uavhengighet i læringsprosesser (Wood 

et al., 1976). En videre interessant studie ville vært å undersøke om sanseskjemaet ble brukt 

videre i undervisningsforløpet om temaet skildring. Det ville vært spennende å undersøke om 

elevene brukte sanseskjemaet mer aktivt og selvstendig videre i undervisningsforløpet. Det 

kunne bidratt til klare funn om sanseskjemaet som artefakt medierte til elevenes skildringer 

og hvilke erfaringer elevene gjorde seg ved bruk av den digitale læringsressursen (Wertsch, 

1991).   

Case 2: «Vi regner areal og omkrets både for hånd og digitalt» 

I case 2 viste det seg at den digitale læringsressursen GeoGebra ble brukt i undervisningen på 

en litt annen måte. Læreren innledet denne timen med å opplyse hva som var læringsmålet, 

samt hensikten med læringsarbeidet i en monologisk introduksjon (se sekvens 1 i tabell 4), 

etterfulgt av en dialogisk helklassesamtale hvor elevene bidro med egne kunnskaper og 
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refleksjoner (se sekvens 2 i tabell 4). Da helklassesamtalen i case 1 så ut til å gi elevene flere 

ideer til skriving, så helklassesamtalen i case2 ut til å innhente forkunnskaper hos elevene. 

Den dialogiske intensjonen til læreren her så ut til å være å gi elevene en bakgrunnsforståelse 

til læringsstoffet i algebra (Mercer et al., 2017). Etter en spørsmål/svar-veksling om temaet 

algebra, presenterte læreren nytt læringsstoff (Cazden, 2001). Den monologiske 

introduksjonen og helklassedialogen i timens tre første sekvenser så ut til å forberede elevene 

på det selvstendige arbeidet. At en lærerstyrt helklassedialog kan bidra til å gjøre elevene i 

stand til å jobbe selvstendig med utforskende arbeid, har støtte i tidligere forskning (Cazden, 

2001; Furberg et al., 2015). I likhet med Furberg et al. (2015) viser case 2 at 

helklassedialogene bidro til at elevene brukte egne erfaringer i arbeidet med felles 

kunnskapsbygging i klassen (se sekvens 2, tabell 4) (Furberg et al., 2015; Mercer, 1995).  

I det selvstendige arbeidet regnet elevene oppgaver både for hånd i kladdeboka tilknyttet 

læreboka og digitalt i GeoGebra. Elevene vekslet mellom å regne først i kladdeboka, for så å 

konstruere figurer i GeoGebra (se sekvensutdrag 4, s. 48). Elevene benyttet seg av flere 

læringsressurser i dette arbeidet. Case 2 viser en tydelig blandingskultur av læringsressurser i 

samspill med hverandre. Læringsressursene som ble tatt i bruk var: GeoGebra, 

Chromebooken, læreboka, kladdeboka, passer, linjal, blyant, viskelær og kalkulator. I et 

sosiokulturelt perspektiv medierte de ulike læringsressursene til å gi elevene flere innganger 

til læringsstoffet i algebra (Wertsch, 1991). De så også ut til å støtte elevenes læring på flere 

måter. Elevene gjorde seg erfaringer med de ulike medierende artefaktene (Säljö, 2001). I den 

observerte timen og i intervjuet uttrykte læreren at hensikten med denne arbeidsmetoden var 

at elevene skulle se sammenhengen og overførbarheten mellom de ulike læringsressursene.  

Det var også tydelig at læreboka var en viktig grunnressurs i læringsarbeidet til elevene. 

Læreboka inneholdt oppgaver som elevene skulle løse først i kladdeboka. Dette var ment å gi 

elevene den nødvendige bakgrunnsforståelsen før de konstruerte digitalt i GeoGebra (se 5.3. 

figur 8). At læreboka er en viktig grunnressurs i undervisningen og i elevenes læringsarbeid, 

har bred støtte i forskningen (Blikstad-Balas, 2014; Cuban, 1993; Dolonen et al., 2015; 

Skjelbred & Aamotsbakken, 2011). Det vises også i de tre andre matematikktimene i 

datamaterialet. Til forskjell fra norskfaget, hvor timene var mer preget av en variert bruk av 

ulike tekster (se vedlegg 5). I tre av norsktimene fra datamaterialet jobbet elevene med 

sammensatte tekster. De digitale læringsressursene elevene brukte her var alt fra film, bilder, 

til elevproduserte sammensatte tekster. Dette funnet kan være med på å vise at fagets egenart 
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er sentralt når det gjelder hvilke og på hvilken måte læringsressurser brukes i undervisningen. 

De ulike læringsressursene vil trolig ha egne teknologiske egenskaper som læreren må 

forholde seg til, og tilpasse i samspill med den faglige og pedagogiske praksisen (Koehler & 

Mishra, 2009).  

Den varierte bruken av ulike analoge og digitale læringsressurser i case 2 synes å gi elevene 

flere innganger og representasjoner av læringsstoffet i algebra. Med GeoGebra fikk elevene 

en visuell representasjon av læringsstoffet i algebra, i tillegg til oppgavene i læreboka. Denne 

variasjonen ga elevene flere innganger til læringsstoffet. Dette funnet samsvarer med 

matematikk-casestudien fra Ark&App-prosjektet, der Dolonen et al. (2015) viste til at 

variasjonen av representasjonene elevene fikk i algebra, bidro til å fremme elevenes 

engasjement. I denne casestudien bidro GeoGebra og Graph til at elevene fikk utvidet 

studieobjektet om algebra, noe som muliggjorde at de kunne se relasjoner til andre deler av 

matematikken (Dolonen et al., 2015). Basert på mitt begrensede datamateriale kan jeg ikke 

trekke en slik konklusjon i min studie. Case 2 gir kun et lite innblikk i elevenes arbeid i 

undervisningsforløpet (Furberg & Rasmussen, 2012).  

Tidligere forskning viser at multiple representasjoner kan gi unike fordeler og muligheter i det 

elever tilegner seg ny kunnskap om komplekse ideer (Ainsworth, 2006). Med et bredere 

datagrunnlag diskuterer Dolonen et al. (2015) at det er noe for kort tid (tre uker) å konkludere 

med at elevene så sammenhenger mellom de ulike representasjonene, som et virkemiddel for 

begrepsdannelse og matematisk forståelse. Men det kan gi uttelling på sikt. Det ville vært 

interessant å følge videre med på undervisningsforløpet i case 2. Det kunne gitt tydeligere 

svar på om de multiple representasjonene kan være med på å fremme elevenes engasjement 

og være støttende i elevenes læringsprosesser når de tilegner seg ny kunnskap (Ainsworth, 

2006; Dolonen et al., 2015).  

I case 2 brukte læreren dialogen som støtte i overgangene mellom de ulike sekvensene (se 

tabell 4). Det så ut til at læreren brukte dialogen til å knytte sammen de ulike aktivitetene i 

timen ved bruk av ulike læringsressurser (Mercer & Hodgkinson, 2008). Læreren avsluttet 

timen med en helklassesamtale der elevene reflekterte over læringsarbeidet de gjorde i timen. 

Læreren innledet denne samtalen med å spørre elevene om hva de likte og ikke likte med 

GeoGebra (se sekvensutdrag 5, s.50). Ut ifra den dialogiske helklassesamtalen stiller case 2 

spørsmål om hvorvidt elevene så overføringsverdien og sammenhengen i læringsarbeidet. 

Min studie har ikke godt nok grunnlag for å hevde om elevene så overføringsverdien eller 
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ikke. Men basert på elevenes refleksjoner kan jeg likevel trekke frem at elevene beskrev noen 

utfordringer med læringsarbeidet. Elevenes refleksjoner tydet på at noen av dem hadde 

vanskeligheter med å regne både for hånd og digitalt. Det kan også tyde på at elevene ikke så 

den direkte overførbarheten, siden deres refleksjoner handlet mer om den praktiske eller 

upraktiske bruken ved å regne både for hånd og digitalt (se sekvensutdrag 5, s.50). Dette kan 

også ha en sammenheng med hvordan læreren stilte det innledende spørsmålet. Hvordan 

elevene kom frem til disse refleksjonene utspilte seg i en utforskende samtale (Mercer, 1995). 

Dialogen mellom lærer og elev og elev-elev, så ut til å bygge på hverandres ideer og 

perspektiver. På denne måten konstruerte de sine ideer og kunnskap i fellesskap (Mercer & 

Littleton, 2007). Det var lærernes innledende spørsmål som så ut til å lokke frem disse 

refleksjonene (Dawes & Wegerif, 2004).  

Det er viktig å legge til at elevenes refleksjoner også kan henge sammen med at dette var den 

første timen elevene jobbet selvstendig med GeoGebra. En dypere matematisk forståelse er 

trolig noe som kan utvikles over tid (Dolonen et al., 2015). En implikasjon med denne casen 

er at den også kun gir et lite innblikk i elevenes selvstendige læringsarbeid (se sekvensutdrag 

4, s.48). Likevel viser case 2 til et undervisningsforløp hvor bruken av ulike arbeidsmetoder, 

læringsressurser, dialogiske helklassesamtaler, selvstendig arbeid og avsluttende refleksjoner 

så ut til å gi elevene flere innganger til læringsstoffet. 

Case 1 og case 2 

Casenes to undervisningstimer viser at de digitale læringsressursene ble brukt i samspill med 

analoge læringsressurser, noe som så ut til å gi gode muligheter til å variere undervisningen 

(se undervisningsforløpene i tabell 3 og tabell 4). Det ga elevene flere innganger og 

innholdselementer til læringsstoffet på varierte måter. Det er viktig å presisere at elevenes 

læringsstrategier trolig er noe som vil utvikle seg over tid. Sett ut fra de to 

undervisningsforløpene er det helt klart at veiledning av elevene gjennom dialog er en viktig 

faktor for å fremme elevenes læring i teknologirike læringsomgivelser (Mercer & 

Hodgkinson, 2008; Säljö, 2001; Wood et al., 1976). Casene viser til to kreative lærere som 

utvikler sin pedagogiske undervisningspraksis med nye læringsressurser. De digitale 

læringsressursene ble brukt som en integrert del av den faglige og pedagogiske praksisen. 

(Koehler & Mishra, 2009).  

Ser vi på helheten av observasjonsdataene, vises det til timer der digitale læringsressurser ble 

brukt som et supplement, som en «bonus» på slutten av timen, elevenes valgfrihet til å bruke 
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de, elevprodusert arbeid til timer der de ble integrert i faget (se vedlegg 5). Med 

implementeringen av de digitale enhetene vises det i observasjonsdataene og intervjudataene 

til forskjellige typer lærere med forskjellige typer praksis. Når det gjelder lærerne, kan dette 

funnet forklares gjennom studier som viser at å bruke teknologi i undervisningen, kan bety 

forskjellig ting for forskjellige lærere. Det kan føre til ulike undervisningspraksiser (Aagaard 

& Lund, 2013; Doron & Spektor-Levy, 2018; Levin & Wadmany, 2006). Det kan også ha 

sammenheng med hvilket fag de underviser i (Aagaard, 2015; Doron & Spektor-Levy, 2018; 

Koehler & Mishra, 2009). Lærernes behov for tid til utforskning og opplæring i bruk av 

digitale verktøy i undervisningen, er også noe som kan være av betydning (Zemmahi et al., 

2015). I lys av dette vil jeg nå diskutere og drøfte funnene fra lærernes refleksjoner.  

6.2 Diskusjon av lærernes refleksjoner 

Faglærerne fra de to casene viste begge en klar hensikt og plan ved læringsarbeidet. Det 

lærerne gjorde, samt hvilke refleksjoner de hadde vedrørende bruken av de digitale 

læringsressursene, er to ulike datakilder som utfyller hverandre i denne studien (se 4.4.1). 

Intervjudataene er en interessant kilde som belyser lærernes tenkte plan og valg av de digitale 

og analoge læringsressursene. Lærerens refleksjoner kan føre til en bredere forståelse av 

hvordan vi skal forstå elevenes læringsarbeid i de to timene. Dette fordi de beskriver 

hensikten i læringsarbeidet som kan gi noen «svar» på hvilke utfordringer og muligheter 

læringsarbeidet møtte på. I de observerte undervisningstimene kom det frem at fagets egenart 

var av betydning i hvordan de digitale læringsressursene ble brukt i de to timene. Dette viser 

seg også i intervjudataene med faglærerne fra casene.   

I case 1 la læreren vekt på samarbeid som et sentralt element i læringsarbeidet hos elevene. 

Læreren fortalte at sanseskjemaet ble brukt fordi det ikke var så personlig, noe som førte til at 

elevene turte å dele mer (se utdrag 1, s. 44). Hvordan læreren reflekterte rundt at elevene 

kunne samarbeide og dra nytte av hverandre kan plasseres i den proksimale utviklingssonen 

(Säljö, 2001; Vygotsky, 1978). Dette viste seg også i observasjonsdataene hvor elevene jobbet 

sammen, og var i dialog med hverandre da de arbeidet med de skildrende tekstene. Elevene 

kommuniserte med hverandre ved å bruke språket gjennom sosiale praksiser, hvor de brukte 

sanseskjemaet og mariekjeksen som medierende artefakter (Mercer & Littleton, 2007; 

Wertsch, 1991). I intervjuet fortalte læreren at elevene aldri ville lest høyt dersom de hadde 
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skrevet alene. Dette utspilte seg i praksis da samtlige grupper leste opp de samskrevne 

tekstene i timen (Säljö, 2001).  

Læreren i case 1 uttrykte en trygghet når det gjaldt hvordan hun ønsket å lede klassen ved 

bruk av digitale enheter (se utdrag 2, s.45). Dette begrunnet læreren med en klar tanke om å 

praktisere åpne/lukke-regler. Læreren la også vekt på variasjon, både å skrive for hånd og 

digitalt var viktig. Aagaard (2015) viser i en studie til flere norsklærere som hevder at 

elevenes teknologibruk kan være svært forstyrrende i undervisningen. Det tydet også på at 

lærerne i studien praktiserte en undervisning med lærerstyrt kunnskapsformidling. Mine funn 

viser noe annet, siden norsklæreren viste til en kollaborativ planlagt undervisningsform 

(Levin & Wadmany, 2006). Dette kan videre henge sammen med at norsklæreren hadde en 

god strategi og plan for hvordan de digitale læringsressursene skulle brukes i undervisningen 

(Hatlevik et al., 2013). Norsklæreren synes å være en digitalt kompetent lærer, siden hun i den 

observerte timen og i intervjuet viser en trygghet i å lede klassen med bruk av digitale 

læringsressurser og digital enheten i undervisningen (Krumsvik et al., 2011).  

I case 2 fortalte læreren at målsetningen for timen var at elevene skulle få erfare den 

overføringsverdien ved å sammenligne da de regnet både for hånd og digitalt (se utdrag 1, 

s.52). Lærernes målsetning ble tydelig presentert for elevene i den observerte timen (se 

sekvens 1 i tabell 3). Går vi tilbake til Dolonen et al. (2015) sin casestudie så viste læreren til 

lignende refleksjoner vedrørende hensikten i læringsarbeidet med å bruke flere 

representasjoner til læringsstoffet i algebra. Læreren i denne casestudien var opptatt av at 

elevene skulle se sammenhenger mellom de ulike representasjonene som et virkemiddel til 

begrepsdannelse og matematisk forståelse (Dolonen et al., 2015). I case 2 beskrev læreren noe 

lignende da hun uttrykte at de skulle få den overføringsverdien ved å sammenligne (se utdrag, 

s. 52).  

I den observerte timen reflekterte elevene over hvordan de syntes det var å konstruere i 

GeoGebra (se sekvensudrag 5, s. 50). Læreren fortalte i intervjuet at disse refleksjonene var 

viktige i undervisningsforløpet. Det kan tyde på at elevenes refleksjoner er noe læreren 

muligens kan ta med seg videre i læringsarbeidet med GeoGebra. På denne måten kan læreren 

tilpasse og finne ut hvordan elevene kan jobbe videre med GeoGebra. Og på sikt kanskje 

elevene vil se sammenhengen mellom og overføringsverdien ved å regne for hånd og digitalt? 

Læreren fortalte videre at det var hensiktsmessig å regne både for hånd og digitalt. Dette 

begrunnet hun med at det var viktig at elevene prøvde å regne det ut selv og brukte formlene, 
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før de konstruerte digitalt (se utdrag 2, s.53). Læreren fortalte også at tankesettet hennes 

hadde endret seg med hensyn til undervisningen og implementeringen av de digitale enhetene. 

Læreren la vekt på at verktøyene måtte brukes til å bedre undervisningen. I et sosiokulturelt 

perspektiv er disse refleksjonene sentrale, siden det er viktig at lærerne reflekterer over på 

hvilken måte og hvorfor verktøyene kan være støttende i ulike læringsprosesser (Säljö, 2001).  

Tidligere forskning viser at lærere har mangelfull kunnskap om hvordan teknologi skal 

implementeres i undervisningen på en hensiktsmessig måte (Gudmundsdottir & Throndsen, 

2015). I denne studien viser de to lærerne fra casene til det motsatte, da lærerne viser til flere 

refleksjoner rundt hva som er hensiktsmessig bruk av digitale læringsressurser (se 5.2.1 og 

5.3.1). Lærerens planlagte undervisningspraksis så derfor ut til å være i en dynamisk 

interaksjon med de ulike elementene i TPACK-modellen (Koehler & Mishra, 2009). Det kan 

også ha betydning at læreren i case 2 reflekterte over og fortalte at hun pratet med andre 

lærere om hva som er hensiktsmessig bruk (se utdrag 2, s.53). Hvilken teknologibruk som er 

hensiktsmessig å implementere i undervisningen, henger sammen med at lærerne må være i 

stand til å vurdere hvordan digitale læringsressurser skal tilpasses elevenes læringsmål 

(Gudmundsdottir & Throndsen, 2015). At lærerne (case 2) vurderer denne bruken sammen 

med andre lærere, kan vise til et lærersamarbeid som vil kunne føre til at lærerne utvikler sin 

digitale kompetanse og undervisningspraksis videre (Postholm, 2012).  

At læreren i case 2 viser til et endret tankesett i forbindelse med implementeringen av 

teknologi samsvarer også med tidligere studier (Aagaard & Lund, 2013; Doron & Spektor-

Levy, 2018; Levin & Wadmany, 2006). Disse studiene viser et bredt spekter av tanker og 

holdninger hos lærerne. I case 2 reflekterte læreren over at undervisningen ikke kunne bli noe 

dårligere med implementeringen og at de eventuelt måtte endre noe (se utdrag 2, s.53). Dette 

kan være med på å vise at tankesettet til læreren i case 2 er i endring, noe som også viste seg 

da den observerte timen viste til en kreativ undervisningspraksis med bruk av nye 

læringsressurser. Bruken av teknologi i undervisningen kan bety forskjellige ting for den 

enkelte lærer. Ser vi derimot på alle de seks lærerintervjuene i datamaterialet, viser mine funn 

til flere likhetstrekk når det gjelder å bruke teknologi i undervisningen (se vedlegg 6). 

Samtlige av de seks lærerne la vekt på at variert undervisning var essensielt ved integrering av 

teknologi. Lærerne var opptatt av at elevene måtte veksle på å både skrive for hånd og 

digitalt. Det viste deg også i de observerte undervisningstimene. Lærerne fortalte videre at de 

praktiserte en undervisning med åpne/lukke-regler av Chromebooken. Lærerens refleksjoner 
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rundt å følge opp elevene i klasserommet på grunn av elevenes avhengighet av 

Chromebooken, var også sentralt. Selv om lærerne viste til flere likhetstrekk i sine 

refleksjoner, uttrykte de også dette på forskjellige måter, noe intervjudataene viser (se vedlegg 

6). 

I intervjudataene kom det for eksempel frem at en lærer brukte Chromebooken som en 

«belønning» på slutten av timen. En annen lærer uttrykte at Chromebooken var et redskap, 

men at de gamle læringsmetodene fortsatt ble brukt (se vedlegg 6). En lærer mente at elevene 

selv var ansvarlige for hvordan de brukte Chromebooken, mens andre lærere mente at elevene 

ikke var modne for å kontrollere dette på egenhånd. Sammenligner vi disse lærerne med 

lærerne fra de to casene kan det tyde på at lærerens tanker og holdninger til teknologi kan føre 

til ulike type praksiser (Levin & Wadmany, 2006). De to lærerne fra casene er kreative i 

hvordan de bruker digitale læringsressurser i undervisningen på nye måter. De digitale 

læringsressursene ble brukt og integrert i faget og den pedagogiske praksisen. Lærerens 

intensjon med det tenkte undervisningsforløpet ser ut i forhold til TPACK-modellen å være i 

samspill med hverandre (Koehler & Mishra, 2009). Men ser vi på klasseromsobservasjonene 

kom det også frem noen utfordringer i dette samspillet, med bruk av digitale læringsressurser 

i undervisningsforløpene. Studien viser derfor til en dynamisk undervisningspraksis med 

teknologi, men at den byr på utfordringer (Koehler & Mishra, 2009).  

6.3 Oppsummering av diskusjon 

I likhet med annen forsking viser denne studien at undervisning og læring med teknologi 

består av en variert undervisning med bruk av både digitale og analoge læringsressurser og 

ulike arbeidsmetoder (Berrum et al., 2017; Dolonen et al., 2015; Doron & Spektor-Levy, 

2018; Furberg et al., 2015; Gilje et al., 2016). En tydelig klasseledelse er avgjørende når 

elever befinner seg og jobber i teknologirike læringsmiljøer (Hatlevik et al., 2013; Koehler & 

Mishra, 2009; Krumsvik et al., 2011). Dialogen og kvaliteten på samtalene i undervisningen 

er viktig, og spesielt i de teknologirike klasserommene (Mercer & Hodgkinson, 2008; 

Wegerif, 2007). Når elevene jobber med digitale læringsressurser er det viktig at læreren 

veileder elevene i hvordan de kan bruke de i læringsarbeidet (Furberg, 2009; Furberg & 

Rasmussen, 2012). Det krever utvikling av ny og digital kompetanse, siden lærerne befinner 

seg i et komplekst læremiddellandskap hvor nye digitale læringsressurser benyttes (Blikstad-

Balas, 2014; Erstad, 2006; Gilje, 2017; Gudmundsdottir & Throndsen, 2015; Koehler & 
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Mishra, 2009). Fagets egenart er også tydelig forbundet med hvordan digitale læringsressurser 

brukes i den pedagogiske praksisen (Koehler & Mishra, 2009). Det finnes videre forskjellige 

typer lærere, som fører til forskjellige typer undervisningspraksiser (Aagaard & Lund, 2013; 

Doron & Spektor-Levy, 2018; Levin & Wadmany, 2006).  

Cuban (2001) skrev at datamaskiner og andre teknologier har hatt en lite merkbar innvirkning 

på klasseromsundervisning og læring. Mine funn viser at dette er noe som er i endring. 

Lærerne fra de to casene jobber aktivt med å utvikle en undervisningspraksis der digitale 

læringsressurser benyttes. I et komplekst læremiddellandskap vil det være en kontinuerlig 

prosess der ressursene ser ut til å kunne endre hva læring er. Både lærerne og elevene må 

gjøre seg erfaringer med de nye læringsressursene (Säljö, 2001). Lærernes tanker om 

læringsressursene funksjon i undervisningen, er også viktig for at de kan være med på å skape 

en medierende funksjon i elevenes læringsarbeid (Rasmussen & Ludvigsen, 2010; Säljö, 

2001). Det krever en aktiv utvikling av kunnskap om både faget, teknologien og 

pedagogikken i en dynamisk interaksjon med hverandre (Koehler & Mishra, 2009).   
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7 Avsluttende refleksjoner 

I denne oppgaven har jeg undersøkt hvordan digitale læringsressurser brukes i 

undervisningen, og hvilke refleksjoner lærerne har rundt bruken av de digitale 

læringsressursene. Mine funn viser at de digitale læringsressursene ble brukt i samspill med 

flere andre læringsressurser. Det viser en blandingskultur av både digitale og analoge 

læringsressurser. Undervisningsforløpene i casene viste seg å være varierte både i 

undervisningsmetoder, arbeidsmåter og ved bruk av læringsressurser.  

De digitale læringsressursene hadde ulike funksjoner i undervisningen og i læringsarbeidet til 

elevene, tilknyttet de to fagene norsk og matematikk. Betydningen av fagets egenart kom 

frem i norsktimen der både de digitale og analoge læringsressursenes funksjon var å gi 

elevene flere innholdselementer til skildring og samskriving. I matematikktimen ble de 

analoge læringsressursene brukt for å gi elevene en bakgrunnsforståelse om konstruksjoner i 

algebra, som de videre skulle benytte da de konstruerte digitalt med den digitale 

læringsressursen GeoGebra.  

Casene viser til to kreative lærere som utvikler sin pedagogiske undervisningspraksis med 

digitale læringsressurser. Lærerne viste til dialogiske, varierte og strukturerte 

undervisningsforløp i de teknologirke klasserommene. Lærerne viste også til faglige og 

pedagogiske refleksjoner om elevenes læringsarbeid, tilknyttet de digitale læringsressursene. 

Lærernes tydelige oppfølgende rolle var sentral og avgjørende ved elevenes selvstendige 

læringsarbeid. Lærerne engasjerte elevene i dialog og ved utforskende helklassesamtaler som 

strukturerte timene. Det ga elevene tilgang til ideer, tanker, bakgrunnsforståelse, felles 

refleksjoner som bygget på hverandres perspektiver og som lokket frem elevenes kunnskaper.  

Sett i lys av at studien viser til to kreative lærere som ser ut til å utvikle sine 

undervisningspraksiser med digitale læringsressurser, er det likevel tydelig at digitale 

læringsomgivelser byr på pedagogiske utfordringer. Selv om lærerne hadde en klar intensjon 

om at elevene skulle se sammenhengen og overføringsverdien i arbeidet med de digitale 

læringsressursene, stiller denne studien spørsmål til om elevene gjorde det, og om de hadde 

læringsstrategier i dette arbeidet. En tilstedeværende, veiledende og oppfølgende lærerrolle er 

derfor avgjørende når elever jobber med digitale læringsressurser. Det er ikke gitt at elevene 
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har en automatisk forståelse for hvordan digitale læringsressurser kan benyttes tilknyttet andre 

ressurser, og de har heller ingen instruerende rolle i seg selv.  

Digitale læringsressurser har forskjellige egenskaper ut i fra hvilken kontekst de benyttes i. 

Lærerne må derfor ha en dyptgående innsikt i hvilken pedagogisk praksis man skal anvende 

når digitale læringsressurser benyttes. Både lærerens undervisning, elevenes læringsstrategier 

og forståelse er noe som utvikles over tid. Med et innblikk i hvordan de digitale 

læringsressursene ble brukt i denne studien, viser den til både hvilke muligheter det kan gi, 

samt hvilke pedagogiske utfordringer undervisningen kan møte på i teknologirike klasserom. 

7.1.1 Vurdering av studien og prosessen 

I etterkant av prosjektet er jeg ganske fornøyd med de valgene jeg har tatt underveis. At jeg 

har deltatt i en omfattende datainnsamling samt brukt tid på å bearbeide store deler av 

datamaterialet, har gitt meg en bred kontekstforståelse av hvordan lærerne og elevene ved de 

to ungdomsskolene bruker og reflekterer rundt å benytte Chromebooken i undervisningen. 

Likevel har det vært noe utfordrende og overveldende å forholde seg til de store 

datamengdene. Det har vært utfordrende når det gjelder å finne ut hvordan jeg på best mulig 

måte skulle benytte meg av materialet, samt gjøre en passende avgrensing av 

masteroppgaven. Det har også vært utfordrende med hensyn til å presentere hele 

datamaterialet, før jeg gikk i dybden på de utvalgte timene og intervjuene. Likevel synes jeg 

det har gitt meg et godt grunnlag i arbeidet med utvalgsarbeidet, som viser to interessante 

casestudier om lærernes bruk av digitale læringsressurser i undervisningen. Det har også vært 

en fordel da jeg har hatt mulighet til å diskutere de dyptgående funnene mine i lys av resten av 

datamaterialet. 

Å få ta del i følgeforskningsprosjektet ved NIFU, har gjort arbeidet med masteroppgaven 

veldig spennende. Det har vært en lærerik prosess, hvor jeg har fått muligheten til å få 

verdifulle tilbakemeldinger fra forskergruppen underveis. Jeg har også fått mulighet til å 

presentere noen av mine egne funn, dette har vært en motivasjonsfaktor som har drevet meg 

gjennom prosessen. At mine funn kan bidra til en økt forståelse i prosjektet, har vært en 

givende måte å nærme seg arbeidet på. I forbindelse med følgeforskningsprosjektet har det 

vært noe utfordrende å utforme mitt eget prosjekt. I ettertid ser jeg at jeg på forhånd kunne 

tenkt mer ut hvilket omfang av data jeg ville bruke i oppgaven min, og deretter forholdt meg 
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til resten av datamaterialet. Likevel har også dette vært en prosess som har gitt meg en bred 

innsikt i forskningsfeltet.   

Når det gjelder de to casene, kunne en annen interessant tilnærming vært å inkludere elevene i 

studien. Dette ville gitt meg innsikt i hvordan elevene selv syntes det er å jobbe med digitale 

læringsressurser. Det ville vært spennende å spørre elevene om de så overføringsverdien og 

sammenhengen med å bruke digitale læringsressurser i kombinasjon med analoge 

læringsressurser. Det kunne underbygget mine funn fra observasjoner av timene og 

intervjuene med lærerne, samt gitt en bedre forståelse av om det faktisk ligger en utfordring i 

forbindelse med de digitale læringsressursene som denne studien stiller spørsmål til.  

7.1.2 Videre forskning 

Læringsressurser i dagens klasserom er både digitale og analoge, og det vil de nok trolig være 

fremover også. Hver læringsressurs er unik og har sine unike egenskaper. Det forskningsfeltet 

trenger mer forskning på, er hvordan lærerne benytter seg av de nye læringsressursene i 

undervisningen og i læringsarbeidet med elevene. Å forske på hvordan digitale 

læringsressurser integreres i tråd med faget og den pedagogiske praksisen, kan gi betydelig 

innsikt i hvilken funksjon ressursene kan ha for elevenes læring i ulike kontekster. Videre bør 

flere studier legge vekt på å belyse hva lærerne tenker om teknologiens rolle i klasserom, da 

lærerne spiller en avgjørende rolle for å fremme elevenes læring i teknologirike 

læringsmiljøer. Forskning på hvilke støttefunksjoner digitale læringsressurser kan ha og 

hvilke støttefunksjoner læreren bør ha i samspill med ressursene, elevene og undervisningen 

kan være viktige bidrag.  
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Vedlegg 1 

Forespørsel om deltakelse i studien  

Følgeforskning på digital læring i grunnskolen 

Bakgrunn og formål 
På oppdrag fra Asker kommune har Nordisk institutt for innovasjon, forskning og utdanning, 
NIFU, har fått i oppdrag å gjennomføre en studie av Asker kommunes satsing på digital 
læring i grunnskolen. Prosjektet går fra januar 2017 til desember 2019 og omfatter alle 
kommunens skoler. I studien vil mange lærere, elever, skoleledere, foreldre med flere bli 
forespurt om å stille til intervju, besvare spørreundersøkelser eller få besøk av NIFU. NIFU er 
et forskningsinstitutt med ca. 70 ansatte i Oslo (www.nifu.no). Studien gjennomføres av 
seniorforskerne Fazilat Siddiq, Robin Ulriksen, Sabine Wollscheid, Markus Bugge og Cathrine 
Tømte, sistnevnte prosjektleder. I tillegg deltar masterstudent Henrikke Flittig Aardalen i 
skolebesøk til ungdomsskolene våren 2018, hun er tilknyttet Institutt for pedagogikk ved 
Universitetet i Oslo og har veiledning fra Tømte. 
 
Formål med studien? 
Vi ønsker å se om satsningen på digital læring i grunnskolen i Asker har konsekvenser for 
elevenes skoleprestasjoner og læringsmiljø. Vi ønsker å belyse hvordan digital læring 
påvirker elevenes faglige utvikling, motivasjon og engasjement. Vi vil også se på elevenes 
utvikling av sosiale relasjoner til medelever og lærere, samt trivsel og mobbing.  
 

Hva innebærer deltakelse i studien? 
I evalueringen vil vi benytte spørreundersøkelser, intervjuer og observasjoner samt innhente 
informasjon om registrerte skoleprestasjoner. Spørsmålene vil omhandle erfaringer med 
satsingen knyttet til teknologiske utfordringer, organisatoriske og administrative sider, 
pedagogisk opplegg og ikke minst kontakt mellom skolen og hjemmet. I intervjuer og 
observasjoner vil vi lage korte skriftlige notat. I intervjuer vil vi også benytte lydopptak. Det 
vil ikke bli registrert personopplysninger når det foretas observasjoner og intervjuer. 
Foreldre kan på forespørsel se spørreskjema og tema for intervju i forkant.  
 
Hva skjer med informasjonen om deg?  
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det er prosjektleder og 
prosjektmedarbeidere som har tilgang til dataene innhentet i studien. I tillegg vil 
masterstudenter ved NIFU ha begrenset tilgang til noen intervjuer som omfattes av 
datamaterialet. For å sikre konfidensialitet vil navneliste og koblingsnøkkel lagres adskilt fra 
øvrige data. Personsensitive opplysninger vil bli kryptert. Når resultatet fra studien 
publiseres vil alt informantene siteres som «elev, x. trinn», «lærer», «skoleleder», 
«prosjektleder», i tillegg til at skolene omtales som «skole 1, skole 2» etc.  Prosjektet skal 
etter planen avsluttes 31 desember 2019. Da vil personopplysninger og opptak slettes. 
Resterende datamateriale vil slik sikret anonymitet.  
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Frivillig deltakelse 
I forbindelse med deltakelsen vil undersøkelsen spør vi om samtykke fra foresatte (se 
svarslipp under). Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke samtykket 
uten å oppgi noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli 
anonymisert. 
Dersom du har spørsmål til studien, ta kontakt med Cathrine Tømte, prosjektleder for 
evalueringen. Telefon 96094014, cathrine.tomte@nifu.no 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata 
AS. 
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Vedlegg 2 

Prosjektnr: 52377. Følgeforskning på digital læring i grunnskolen 

BEKREFTELSE PÅ ENDRING 

Vi viser til endringsmelding registrert hos personvernombudet 14.12.2017. 

Vi har nå registrert at en masterstudent ved UiO skal innlemmes som 

prosjektmedarbeider. Vi viser til oppdatert informasjonsskriv, mottatt 20.12.2017. Vi 

legger til grunn at skrivet til foresatte/lærere også oppdateres. 

Vi forutsetter at det er avklart mellom NIFU og Universitetet i Oslo at masterstudenter 

ved UiO melder sine prosjekter via prosjekt som NIFU står ansvarlige for. 

Personvernombudet forutsetter at prosjektopplegget for øvrig gjennomføres i tråd 

med det som tidligere er innmeldt, og personvernombudets tilbakemeldinger. Vi vil 

ta ny kontakt ved prosjektslutt. 

 
Med vennlig hilsen,  
Siri Tenden Myklebust 
seniorrådgiver | Senior Adviser 
Seksjon for personverntjenester | Data Protection Services 
T: (+47) 55 58 22 68 
 
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS | NSD – Norwegian Centre for Research Data 
Harald Hårfagres gate 29, NO-5007 Bergen 
T: (+47) 55 58 21 17 
postmottak@nsd.no     www.nsd.no 

 

  

mailto:postmottak@nsd.no
http://www.nsd.no/
http://www.nsd.no/
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Vedlegg 3 

Intervjuguide 

 

Lærere norsk 8+9+10 trinn / Lærere matematikk 8+9+10 trinn 

 

Om 1:1 satsingen (forankring og implementering) 

- Hvem er drivkraften for implementering av prosjektet lokalt ved skolen (ledelsen? 

lærerne? andre?) 

- Hvilke forventinger hadde du til 1:1satsningen? 

- Hvilke erfaringer har du gjort deg med innføringen av 1:1 satsningen?  

- Er du e-pedagog? ressurslærer?  

- Er det blitt avsatt egen tid/ressurser slik at lærerne kan bli kjent med 

Chromebook/nettbrett (innhold, pedagogikk, teknologi)? Hvordan har dette blitt fulgt 

opp siden sist? Hva syntes lærerne om å ha Chromebook? Deler dere erfaringer? 

- Hvordan har du brukt Chromebook? (omfang, tid, hjemmearbeid/ skole etc.)  

- Hvordan bruker du Chromebooken i undervisningen?  

o Når bruker du (og elevene) den?  

o Når bruker du (og elevene) den ikke? 

- Hvordan fungerer det å ha en 1:1 løsning for deg som lærer? Fordeler /utfordringer 

o Faglig,  

o Klasseledelse? Regler for bruk av Chromebooken?  

o Og for dine elever? (muligheter, begrensinger?) 

o Forskjeller mellom pedagogisk bruk i ulike fag? 

o Pedagogiske strategier ved bruk av teknolog? (Nye strategier?) 

o Har innføringen endret noe ved måten du underviser på? 

- Opplevelse av læring/mestring – er teknologi til hjelp/støtte? Hvordan? Hvorfor? 

Hvordan foregår samspill elev – lærer via CB? Eks deling av dokumenter, samskriving, 

oppfølging, vurdering etc.? 

- Hvordan foregår samspillet mellom elevene og CB i klasserommet? Gruppearbeid? 

Hvordan organiseres dette? 

 

Om skolens utgangpunkt for satsingen? 

- Hvordan karakteriserer du skolens satsing på digital kompetanse/ digital læring? 
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- Forslag til forbedringer / endringer? 

- Hvilken rolle tenker du/dere at IKT / edtech bør ha i undervisningen? (For å fange opp 

holdninger)  

- Forholdet mellom CB og andre læringsressurser og pedagogiske strategier 

- For og etterarbeid – lekser - hvordan foregår det nå? 

 

- Generelt om skolen?  

Hvordan jobber lærerkollegiet ved egen skole?  

o I team på trinnene?  

o I team i klasser, men ikke på trinn?  

o I team i fag?  

o Andre organiseringer? 

Hvordan jobber skolen med kompetanseutvikling for lærere? EVU 

- Hvor lenge jobbet som lærer? Hvor lenge jobbet ved denne skolen? 
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Vedlegg 4 

Observasjonsskjema 

Asker skolebesøk – observasjon av undervisning: Skole (1 eller 2):  

Antall elever/kjønn:  

Fag:  

Kontekst:  

Tema - 

læringsmål 

Planlagt 

undervisning 

(Læringsaktiviteter

/) Hvordan 

engasjeres elevene? 

Hva skjer i timen? 

Tilbakemelding og 

vurdering 

Bruk av teknologi 

Hva er læringsmål 

 

Hvordan foregår 

kommunikasjonen 

 

 

Hvordan skaper 

lærer forbindelser 

til fagstoffet? 

 

 

 

 

Hvordan er 

klasserommet 

organisert?  

Tegn/ta bilde (uten 

elever) 

- Grupper 

- To og to 

Annet?  

Hvordan organiseres 

læringsaktivitetene? 

Lærerstyrt?  

Elevstyrt? 

Samarbeids 

(læringspartner, 

gruppearbeid, 

teknologi 

- Undervisningsform

at 

- Tavleundervisning? 

- Dialog? 

 

Kunnskapsressurser 

som brukes 

Elevbaserte 

diskusjoner? 

Muntlig? 

Skriftlig? 

 

Praktiske oppgaver 

 

 Forholdet mellom analog og 

digital 

Bruk av læringsressurser 

 

Teknologi i bruk 

 (LMS, video, Smartboard, 

Chromebooks.) 

Teknologisk miljø (nett, 

flipped, annet)  
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Vedlegg 5 

Tabell 1: Oversikt over 9 observerte timer i norsk og matematikk 

Time + 

klasse 

Tema – læringsmål  Læringsaktiviteter Læringsressurser 

8A (Sk1) 

Matematikk 

 

Tid: 09:00 – 

10:00 

 

24 elever 

1 lærer 

 

Mål:  

Elevene jobber med 

oppgaver i algebra. 

Repetisjon er mål for 

timen, da elevene har 

prøve i neste uke. 

Plenum: 

Presentasjon av nytt lærestoff i algebra, i 

dialog med elevene. 

 

Individuelt arbeid: 

Elevene jobber selvstendig med målark, 

algebra oppgaver. Noen elever jobber med 

Kikora. 

Gruppearbeid: 

Noen elever snakker sammen med 

læringspartneren om oppgavene. 

Chromebook (4 i bruk) 

Kritt 

Lærebok 

Kladdebok 

Regelbok 

Målark 

Linjal 

Blyant 

Viskelær 

Tavle 

Kikora 

Google Classroom 

9A (Sk1) 

Matematikk 

 

Tid: 11:50 – 

12.20 

 

24 elever 

2 lærere 

 

Mål:  

Matte 31.1: 

Sammensatte figurer – 

vi regner areal og 

omkrets både for hånd 

og digitalt. 

 

Plenum:  

Læreren går gjennom læringsstoffet i plenum, 

elevene aktiviserer i en helklassesamtale. 

 

Individuelt arbeid: 

Elevene jobber med oppgavene som innebærer 

areal og omkrets for hånd og digitalt. De 

veksler mellom å regne for hånd og digitalt i 

GeoGebra. En gruppe elever jobber med lærer 

2 utenfor klasserommet med innføring av 

Geogebra.  

 

Gruppearbeid: 

De fleste jobber individuelt, noen elever 

jobber med en læringspartner. 

Chromebook 

Linjal 

Kalkulator 

Viskelær 

Blyant 

Kladdebok 

Tavle 

Whiteboard 

Lerret 

Projektor 

Google Classroom 

GeoGebra 

Passer 

9D (Sk2) 

Matematikk 

 

Tid: 12:05 – 

13:05 

 

6 elever (2 

elevgrupper 

jobber på 

grupperom) 

1 lærer 

Mål: 

Lage en film om 

Pytagoras beviset på 

max 90 sekunder, på to 

timer. Dette er andre 

time, fortsettelse på 

læringsarbeid. 

Plenum: 

Læreren er i dialog med de ulike gruppene. 

 

Individuelt arbeid: 

Noen av elevene jobber selvstendig med 

regneoppgaver mot slutten av timen når 

gruppen er ferdig med å lage filmen. 

 

Gruppearbeid: 

Elevene jobber selvstendig sammen i grupper 

på 3 med Pytagoras filmen.  

Chromebook 

Kladdebok 

Lærebok 

Smarttelefon 

Screencastify 

Messenger 

Facebook 

Itslearning 

10B (Sk1) 

Matematikk 

 

Tid: 11:50 – 

12:55 

 

18 elever 

2 lærere 

 

Mål:  

Jobbe med GeoGebra. 

Laste ned programmet, 

lage bruker og jobbe i 

programmet.  

 

Plenum: 

Læreren viser i timen ulike funksjoner i 

programmet og ber elevene gjøre det samme 

som læreren gjør. 

 

Individuelt arbeid: 

Elevene jobber i GeoGebra på hver sin CB og 

lager grafer.  

 

Gruppearbeid: 

Chromebook 

Lerret 

Projektor 

Lærebok 

GeoGebra 

Google Classroom 

Timeplan på papir 
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 Elevene jobber individuelt. Noen elever 

snakker / hjelper hverandre. 

8A (Sk1) 

Norsk 

 

Tid: 10:00 – 

11.10 

 

25 elever 

1 lærer 

 

Mål:  

1.Jobbe med verb i 

nynorsk 

2. Nynorsk bingo,  

3.Skjønnlitterær lesing 

– lese i egen bok. 

 

Plenum: 

Læreren innleder timen med en felles dialog 

om verb regler i nynorsk. 

 

Individuelt arbeid: 

Elevene leser i hver sin skjønnlitterære bok. 

 

Gruppearbeid: 

Nynorsk bingo, fylle ut bingoark med 

læringspartner (2-3 per gruppe) 

Chromebook 

Nynorsk ordbok 

Bingoark 

Skjønnlitterære bøker 

Google Classroom 

Smartbok 

Blyant 

 

9A (Sk1) 

Norsk 

 

Tid: 12:55 – 

13:55 

 

 

24 elever 

2 lærere 

Mål:  

1.Prøve (på papir, 

30min) 

2. Ferdig? Jobbe med 

sammensatt tekst 

3. Ferdig med 

sammensatt tekst? 

Øverom ligger i google 

classroom 

Plenum: 

Lærer1 går gjennom hva elevene skal jobbe 

med (se mål). To elever presentere sin 

sammensatte tekst. Lærer1 avslutter timen i 

dialog med klassen om hva en sammensatt 

tekst er og ikke er.  

 

Individuelt arbeid: 

Prøve i sammensatt tekster. Elevene jobber så 

selvstendig med hver sin sammensatte tekst 

 

Gruppearbeid: 

Flere elever snakker sammen og viser 

hverandre arbeidene sine underveis når de 

jobber. 

Chromebook 

Sammensatt tekst bilde 

Blyant 

Prøveark 

Google Classroom 

Google nettleser 

Google presentasjoner 

Projektor 

Lerret 

9D (Sk2) 

Norsk 

 

Tid: 13:05 – 

14:05 

 

12 elever 

(halv klasse) 

1 lærer 

 

 

Mål:  

Jobbe med sanser og 

skildringer. Skildre en 

tekst med mariekjeksen 

som utgangspunkt. 

Plenum: 

Læreren leser fra fortellingen «Little Red 

riding hood». Læreren bruker fortellingen til å 

innlede en felles dialog med klassen om 

hvordan man skal skildre en tekst. Alle 

gruppene leser opp i plenum hva de sammen 

har skrevet om mariekjeksen ved slutten av 

timen. 

 

Individuelt arbeid: 

Elevene fyller ut et felles tankekart om 

mariekjeksen i Creaza. 

 

Gruppearbeid: 

Elevene jobber 2 og 2 med læringspartner og 

skriver en tekst sammen i Google Doc. 

Chromebook 

Google Classroom 

Google nettleser 

Google Doc 

Creaza 

Mariekjeks 

Projektor 

Lerret 

 

10B(Sk1) 

Norsk 

 

Tid: 13:00 – 

13:20 

 

19 elever 

1 lærer 

 

 

Mål:  

Sammenligne tekster og 

bilder (2 tekster og 2 

bilder). 

 

Plenum: 

Læreren starter timen med å vise oppgavene 

elevene skal gjøre i den digitale læreboken. To 

elever leser høyt de to tekstene elevene skal 

jobbe med.  

 

Individuelt arbeid: 

Elevene jobber med en læringspartner. 

 

Gruppearbeid: 

Elevene jobber sammen 2 og 2 med 

læringspartneren med hver sin CB. Elevene 

Chromebook 

Google Classroom 

Smartbok (Kontekst – 

Gyldendal) 

Google Doc 
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skriver stikkord i et google dokument (1 per 

gruppe), som de deler med hverandre. 

10B(Sk1) 

Norsk 

 

Tid: 09:20 – 

10:20 

 

19 elever 

1 lærer 

 
 

Mål:  

Jobbe med den 

sammensatte teksten – 

kortfilmen «Fallet».  

 

Elevene skal skrive og 

diskutere hva som er: 

1.Budskapet 

2.Tittelen 

3.Hvordan det skapes 

spenning i filmen. 

Plenum: 

Læreren leder klassen gjennom en felles 

samtale og diskusjon om filmen. Læreren og 

bygger videre på deres tanker og refleksjoner.  

 

Individuelt arbeid: 

Elevene skriver om filmen (se læringsmål). 

Noen elever skriver i google doc, mens andre 

skriver for hånd i skriveboken (dette velger 

elevene selv). 18 elever skriver for hånd / 9 

skriver i Doc. 

 

Gruppearbeid: 

Elevene diskutere med læringspartneren hva 

de har skrevet til nå om filmen i løpet av 

timen. Felles gjennomgang av hva de har 

snakke om etterpå.  

Chromebook 

Skrivebok 

Blyant 

Lerret 

Tavle 

Projektor 

Google Doc 

Google nettleser 

NRK TV 
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Vedlegg 6 

Tabell 2: Oversikt over koding av intervjudata (6 lærere)  

 

Lærerens 

refleksjoner 

Tema + 

underkategorier 

Skole 1 Skole 2 

 Variert 

undervisning 

Ehm, også tenker jeg at det er 

viktig at når man går gjennom nytt 

stoff, at man av og til er på 

Chromebooken og av og til ikke, 

at man gjør litt begge deler, fordi 

alle lærer forskjellig (Norsklærer 

9A). 

 

De var veldig opptatt av at det skulle ha 

variasjon i arbeidsmåter, men så var det et 

digitalt prosjekt, så når jeg så på elevene så 

satt de jo bare bak en PC. Ikke sant, så det 

var en slags vekker for meg at en variasjon 

må bestå i også at de skal reise seg opp 

(ler) fra pulten, eller at du snakker med 

noen eller. Det hjelper liksom ikke å ha 

ulike digitale metoder i løpet av en 

skolehverdag, du må faktisk samhandle 

fysisk. Særlig i den alderen så tenker jeg 

det er veldig viktig, at de får utviklet seg 

sosialt. Ikke via en skjerm bare, men … 

(Norsklærer 10D). 

  Og gjerne som en gulrot sånn at, 

hvis vi kanskje skal gjøre noe 

kjedelig så sier jeg da at, hvis vi er 

effektive nå, så kan vi ta også 

avslutte med en relevant film da 

(Mattelærer 10B).  

 

Chromebook er et redskap som skal være 

med på å forsterke de andre tinga, de gamle 

læringsmetodene er fortsatt der. Alle 

trenger både kroppsøving, forming og 

tegning med finmotorikken må skje utenfor 

PC. Diskusjoner må foregå uten at vi ser på 

en skjerm. Chromebook er med på å 

underbygge og forhåpentligvis forsterke 

det andre. Læring er det samme før, 

pedagogikk er pedagogikk, og utnytte de til 

de styrkene PC-en har» (Mattelærer 10D 

Skole2). 

 

  Ja, så det er vel kanskje mer det at 

prøve å tenke at man kanskje skal 

gjøre begge deler, når man skal 

gjennom nye ting. Men det er jo 

liksom som jeg sier, det blir jo 

kanskje mer Chromebook en 

kanskje man måtte. Men samtidig 

så er det jo litt sånn verden er og 

da. Og vi skal jo bli digitale, så 

det er jo liksom (ler), målet da 

(Norsklærer 9A). 

 

 Hånds vs. digitalt Men de får ofte valget. De har en 

arbeidsbok som de skriver i 

Classroom også har den for hånd, 

så de kan velge om de vil skrive 

den i Chromebooken eller for 

hånd da en del. Mange velger 

Chromebooken. Men det er noen 

som er bevisste på hvordan de 

lærer og sånn, så de vil veldig 

gjerne skrive for hånd, så det er 
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noen som velger å skrive for hånd 

også (Norsklærer 9A).  

 

  Så det er kanskje noen av dem, 

kanskje er noen ressurssterke 

jenter da, eh. Mitt inntrykk så 

langt, som liker å skrive for hånd. 

At opplever selv at de husker 

bedre også at de liker og ikke 

nødvendigvis vare på PCen hele 

tiden, at det er kanskje bevisste på 

det, kanskje de snakker om det 

hjemme og sånn (Norsklærer 9A). 

 

 Klasseledelse   

 Avhengighet Ja, asså jeg tenker jo at, eh, asså 

noen ganger vi har prøver da, eller 

når vi skal ha sånn, eh, noen 

ganger syntes jeg det er greiere og 

ikke ha prøver på Chromebooken, 

fordi at de blir så fristet på å 

sjekke ting (Norsklærer 9A). 

 

Så ser jeg da, særlig guttene kan drive med 

ting. En flink elev, egentlig han tror jeg har 

hatt, rett og slett dårlige resultater nå enn 

han ville hatt uten Chromebooken. Han har 

vi liksom mistet litt i den Chromebooken. 

Så det er kanskje ikke så mange jeg kan si 

det om, men … Ja at han, kanskje er litt 

hekta da ikke sant (Norsklærer 10D). 

  Så det å vende de nå til hvordan 

den skal brukes, det tar jo litt tid. 

Så det er veldig mange som er 

med en gang de kommer inn så tar 

de frem Chromebooken, også 

settet de den opp også kikker de. 

Eh, så det å lære seg at de ikke 

skal åpne den før jeg sier ifra. 

Fordi de blir litt avhengig av den 

på samme måte som mobilen og 

sånt (Norsklærer 9A).  

 

 

 

  Ja, nei de er, men det er litt det der 

med, det er klart at utfordringen er 

at de blir avhengige av den, det 

som jeg sa som utfordring, det er 

så fort gjort å klikke seg inn på 

ting som de har lyst å klikke seg 

inn på. Jeg synes det er vanskelig 

å være altfor streng. Fordi jeg vet 

jo på en måte hvordan det er, men 

samtidig ja hvor grensene skal gå 

for det da, så vi har litt ulik 

praksis på det. Men det som er 

viktig for meg er at når ting skjer 

på tavla, eller når elever skal si 

noe, når vi skal ha diskusjoner og 

sånn, så skal vi ikke har 

Chromebooken oppe (Norsklærer 

9A).  

 

 

 Oppfølging Man tenker jo alltid det beste om 

elevene så at man kanskje er litt 

naiv i tanken om at de alltid sitter 

og gjør det de skal. Og at man er 

vant til å stå foran i klasserommet 

Også tenker jeg det på en måte er litt sånn 

dårlig gjort og, fordi du gir de en sånn 

utrolig stor fristelse også er de kanskje ikke 

modne alle da, til og håndtere det. Jentene 

er mer modne, kanskje det er derfor de er 
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og kanskje ikke er så vant til 

denne at man må gå litt faktisk for 

å se hva de gjør. Jeg vet ikke om 

det gjør, det er ikke sikkert de 

føler at de har mistet kontrollen 

heller for det er ikke sikkert de ser 

det (Norsklærer 9D). 

 

flinkere her og til å håndtere seg selv eller, 

eller flinkere til og gjøre det som er riktig 

da, mer pliktoppfyllende. Fordi det er 

nesten bare gutter asså, jeg tar sånn 

skikkelig og, mhm, så begynner de å spille 

så glemmer de seg ikke sant, og da tar jeg 

de opp, og da er de helt i sin egen verden 

(Norsklærer 10D). 

 

   Selv om det er jo liksom den, en måte å se 

det på er at det er den veien går, eller at 

sånn er det jo, de må lære seg til og 

forholde seg til distraksjoner og sånn. Men 

samtidig så tenker jeg at det er sånn type 

uttalelse er en litt enkelt måte å se det på, 

asså fordi de er ungdom, tidlig ungdom, og 

det er ja, mange har jo et litt sånt 

avhengighetsforhold til det ikke sant, noen 

av disse tingene de driver med (Norsklærer 

10D). 

 Åpne / lukke-regler Eh ja, for at der mener jeg at det 

er litt sånn nøkkel at, jeg er veldig 

for at læreren er sjefen. Og at den 

ikke skal være opp i tide og utide 

(Mattelærer 10B). 

Og når de skriver og jobber med PC, så må 

vi jo gå rundt hele tiden og se hva de driver 

med. Fordi hvis jeg sitter mer stille eller lar 

de, ofte når de sitter med PC så er de helt 

rolige (Norsklærer 10D). 

  Så når jeg snakker eller noen 

andre elever snakker foran 

klassen, så skal de jo liksom lukke 

igjen Chromebooken, men det må 

de minnes på hele tiden, det er 

ikke noe som går på automatikken 

for å si det sånn (ler) (Norsklærer 

9A). 

 

Hvis læreren sier at den skal lukke igjen så 

skal de gjøre det, ikke sende meldinger til 

andre klasser. Ikke så veldig regide regler 

her, hver enkelt er ansvarlig. Vi skal holde 

de, det kan få konsekvenser, men har ikke 

så lyst til det heller (Mattelærer 10D). 

 Om observert 

undervisningstime 

(case 1 og 2) 

 

(rommer også 

temaer – variert 

undervisning og 

klasseledelse) 

«De skulle få den 

overføringsverdien ved å 

sammenligne» 

Mattelærer 9A: Jeg syntes jo bare 

timen i dag da. Det som var 

målsettingen min var at de på en 

måte skulle få den 

overføringsverdien ved å 

sammenligne. Og at selv om de på 

en måte gjorde det samme, så 

gjorde de jo ikke det. Det var 

ulike, skal vi se, det var, men de 

fikk svaret på det, de fikk liksom 

kontrollert det. Og de brukte ulike 

ting selv om de gjorde det samme. 

Og jeg syntes jo at de hadde 

mange reflekterte på en måte svar 

på hva de likte og ikke likte. Eh, 

og det synes jeg også ga meg noen 

ting som lærer på en måte. Og 

noen sa at det antakelig kunne 

blitt bedre hvis man fikk øvd mer, 

men noen mente at det ikke ble 

bedre om man hadde øvd mer.  

 

«Med samme utgangspunkt, tør de å 

dele» 

Intervjuer: Samspillet da, mellom elev og 

lærer, i går var det jo veldig kult for da 

delte dere jo et tankekart-sted, også brukte 

elevene den hvor alle hadde tilgang på det 

samme og så hva de andre puttet inn og 

sånt. Er det en sånn type ting som dere, 

altså det å dele dokumenter på den måten, 

er det noe dere gjør litt av og til? 

 

Norsklærer 9D:  Jeg gjør det en del i 

norsk. Fordi at de synes ofte at det blir 

lettere. Det blir ikke så personlig, arbeidet 

de har gjort så vi kan jobbe mye mer med 

det og de tør å dele det. Sånn som de leste 

høyt i klassen nå, det ville de aldri gjort 

hvis de hadde skrevet alene. 

 

Intervjuer: Nei, nettopp fordi de er to som 

har samarbeidet så er det tryggere? 

 

Norsklærer 9D: Ja. Så derfor bruker jeg det 

en del. Også er det for og, for nivået er så 

sprett, det er en veldig sterk klasse som 
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dere så i går. Men likevel så har man jo i 

alle, jo nivå og da synes jeg det er fint at de 

alle har samme utgangspunkt når de 

begynner. For det å sette, sånn som 

skildring som vi gjorde i går, det er 

vanskelig og sette ord, det er ikke alle som 

er like flinke til og formulere seg. Og da er 

det fint å få litt fra andre. 

  «Det har jo endret tankesettet 

mitt i forhold til undervisning» 

Intervjuer: Har på en måte 

innføringen endret noen, på den 

måten du underviser på? 

 

Mattelærer 9A: Altså det har jo 

endret tankesettet mitt i forhold til 

undervisningen. For jeg tenker jo, 

vi er jo to lærere i alle timene, så 

vi tenker mye sammen om det er 

hensiktsmessig da. Også sånn som 

i dag, er det hensiktsmessig og 

faktisk gjøre det i boka først og så 

gjøre det på GeoGebra, eller 

skulle vi bare gått rett til 

GeoGebra? Ikke sant. 

 

Intervjuer: Ja. 

 

Mattelærer 9A: Men det er jo 

hensiktsmessig å prøve og regne 

det ut selv, og bruke formlene. 

Regne det selv og for så å kunne 

ja. Så tankesettet i forhold til hva 

som er hensiktsmessig verktøy å 

bruke, den har nok endret seg. 

 

Intervjuer: Mhm. 

 

Mattelærer 9AFordi det må jo bli 

bedre. 

 

Intervjuer: Ja. 

 

Mattelærer 9A: Det kan jo ikke 

bli dårligere, da må vi ta det bort. 

Eller så må vi endre noe (ler). 

Hvert fall det vi snakker mye om 

på teamet da, at vi må bruke det til 

å bedre det. 

Man må gå litt faktisk, for å se hva de 

gjør» 

Intervjuer: Så hadde du jo ganske sånne 

gode regler for når de skulle åpne og lukke 

maskinen og bruke den og sånt. Hvordan 

har veien din vært i den prosessen å få 

rutiner og prosesser på det? 

 

Norsklærer 9D: Vi pratet mye om det i 

forkant, med teamet mitt da. Så vi var, jeg 

følte jeg var ganske forberedt på hva jeg 

ville og da er det ikke så vanskelig å få 

elevene med. Jeg tror at hadde jeg vært litt 

mer usikker i hva jeg egentlig tenkte om 

når de skulle bruke det så hadde det vært 

verre. Men de får blant annet aldri notere 

på PC’en når jeg skriver på tavlen. Det er 

jo også fordi jeg tror at det å opprettholde 

håndskrift er viktig. Så det synes jeg har 

gått veldig greit, men det er nok noen som 

synes det er utfordrende.  

 

Intervjuer: Hva tenker du da? 

 

Norsklærer 9D: Nei jeg tenker at det, litt 

fordi man alltid har lyst, man tenker jo 

alltid det beste om elevene så at man 

kanskje er litt naiv i tanken om at de alltid 

sitter og gjør det de skal. Og at man er vant 

til å stå foran i klasserommet og kanskje 

ikke er så vant til denne at man må gå litt 

faktisk får og se hva de gjør. 

 

 


