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Sammendrag
Videoundervisning i matematikk på internett er et stadig mer populært felt både på
verdensbasis og i Norge. Enkle YouTube-søk på matematiske temaer resulterer i tusenvis av
treff med lærere som forklarer på ulike måter, med ulikt innhold, ulik form og med ulike
videovirkemidler. Dette er et felt det er lite forsket på tidligere, og det ser ut til å være få
rammeverk som kan beskrive virkemidlene undervisere tar i bruk i slike åpent tilgjengelige
undervisningsvideoer. I denne matematikkdidaktiske studien ønsker jeg å få dypere innsikt i
hvilke virkemidler matematikklærere tar i bruk i åpent tilgjengelige undervisningsvideoer om
grunnleggende ligningsforståelse. Jeg ønsker også å bruke denne innsikten til å finne en måte
å vurdere kvaliteten av disse videoene på. For å svare på problemstillingen gjennomfører jeg
en kvalitativ innholdsanalyse av 11 åpent tilgjengelige undervisningsvideoer på både norsk
og engelsk. Ved hjelp av analysen utvikler jeg kategorier som beskriver virkemidlene som
brukes i videomaterialet både deduktivt og induktivt. Til sammen bygger disse kategoriene
opp et rammeverk som beskriver virkemidlene underviserne tar i bruk i videomaterialet.
Videre i studien brukes et utvalg av disse virkemidlene til å illustrere hvordan man kan
vurdere kvaliteten i undervisningsvideoer ved å se på sammenhengen mellom kognitiv
belastning og læringsutbytte. Hovedfunnet i denne studien er at kunnskap om virkemidlene i
en åpent tilgjengelig undervisningsvideo i matematikk kan brukes til å si noe om når det
oppstår kognitiv overbelastning, som igjen kan brukes til å vurdere læringsutbyttet og dermed
kvaliteten i et utvalg videoer. I videomaterialet kom det også frem at signaliseringer er det
klart mest brukte virkemiddelet for å styre seernes oppmerksomhet, og at dette gjøres på
mange ulike måter. Et annet interessant funn er at hovedtyngden av undervisningen i
videomaterialet er instrumentell og at forklaringene stort sett er lite forankret i seernes antatte
tidligere matematikk-kunnskaper. Dette kan forklares med at innholdet i store deler av
videomaterialet er utregning av enkle ligninger, der høy forekomst av instrumentell
orientering og regelbundet forklaring kan være naturlig.

V

VI

Forord
Coronatimes - a blessing in disguise? Karantene og sosial distansering skapte pusterom og ro,
og ut kom det en masteroppgave. En oppgave skrevet på verandaen, i sofaen, ved
spisebordet, ute i hagen, i senga, på hytta, på gulvet, ved pulten, alle andre steder enn
lesesalen; akkurat sånn jeg liker det.

Først og fremst: Tusen takk til Nils Fredrik Buchholtz for kloke ord, hjelpsomme
kommentarer, glimt i øyet, raske zoom-møter og god veiledning gjennom et annerledes
semester. Utfordringene så alltid overkommelige ut etter diskusjonene våre.

Tusen takk til Agnes som alltid har troa, Jostein som alltid er med, Mamma og Pappa som
alltid stiller opp og støtter, Ingeborg som kan kunsten å kurere skrivesperre, og Theo, Lars og
Sara som vet hvordan man kan kose seg i samme lille hus. Tusen takk til Helene som alltid er
først på lagoppstillingen og Oskar som gjør nedrykk til en fest.

Tusen takk for meg Blindern! Vi sees på kontoret.

VII

VIII

Innholdsfortegnelse

1

2

Innledning ................................................................................................................................. 1

1.1
1.2
1.3

Temavalg og relevans ................................................................................................................ 1
Presentasjon av problemstilling ............................................................................................ 2
Kart for videre lesing ................................................................................................................. 3

Teoretisk bakgrunn ............................................................................................................... 5
2.1
Digital og online undervisning ............................................................................................... 5
2.2
Undervisningsvideoer og virkemidler................................................................................. 7
2.3
Innhold ............................................................................................................................................ 8
2.3.1 Ligninger .................................................................................................................................................... 8
2.3.2 Forklaringer........................................................................................................................................... 13
2.3.3 Ikke-kognitive elementer som påvirker engasjement ......................................................... 16
2.3.4 Aktiv læring ........................................................................................................................................... 18
2.3.5 Kognitiv belastning............................................................................................................................. 19
2.4
Form ...............................................................................................................................................22
2.4.1 Signalisering .......................................................................................................................................... 22
2.4.2 Segmentering ........................................................................................................................................ 22
2.4.3 Luking ...................................................................................................................................................... 23
2.4.4 Matching av modalitet ....................................................................................................................... 23
2.5
Oppsummerende refleksjon..................................................................................................24

3

4

Metode ...................................................................................................................................... 25

3.1
Forskningsdesign ......................................................................................................................25
3.2
Åpent tilgjengelige undervisningsvideoer .......................................................................25
3.2.1 Inklusjonskriterier for utvalget ..................................................................................................... 26
3.2.2 Utvalg ....................................................................................................................................................... 27
3.3
Metodevalg...................................................................................................................................29
3.3.1 Kvalitativ innholdsanalyse .............................................................................................................. 29
3.3.2 Reverse loops ........................................................................................................................................ 30
3.3.3 Ulemper ved kvalitativ innholdsanalyse ................................................................................... 31
3.4
Analyse av data........................................................................................................................... 31
3.4.1 Transkripsjonsprosessen................................................................................................................. 32
3.4.2 Analysestrategi..................................................................................................................................... 33
3.4.3 Fase 1 - Deduktiv kategoriutforming .......................................................................................... 34
3.4.4 Fase 2 - Induktiv kategoriutforming ........................................................................................... 34
3.4.5 Analysekategorier ............................................................................................................................... 35
3.5
Forskningsetikk, validitet og relabilitet ...........................................................................36
3.5.1 Forskningsetikk ................................................................................................................................... 37
3.5.2 Reliabilitet .............................................................................................................................................. 37
3.5.3 Validitet ................................................................................................................................................... 39

Resultater ................................................................................................................................ 40

4.1
Oversikt over undervisningsvideoene ..............................................................................40
4.2
Rammeverk for virkemidler i åpent tilgjengelige undervisningsvideoer ............45
4.3
Kategorier utviklet på en deduktiv måte..........................................................................46
4.3.1 Ligninger ................................................................................................................................................. 46
4.3.2 Forklaringer........................................................................................................................................... 53
4.3.3 Ikke-kognitive elementer som påvirker engasjement ......................................................... 55

IX

4.3.4 Aktiv læring ........................................................................................................................................... 64
4.3.5 Kognitiv belastning............................................................................................................................. 66
4.4
Kategorier utviklet på en induktiv måte...........................................................................69
4.4.1 Signalisering .......................................................................................................................................... 69
4.4.2 Segmentering ........................................................................................................................................ 73
4.4.3 Luking ...................................................................................................................................................... 75
4.4.4 Matching av modalitet ....................................................................................................................... 77
4.5
Kvantifisering av deduktive koder .....................................................................................80
4.5.1 Ligninger ................................................................................................................................................. 80
4.5.2 Forklaringer........................................................................................................................................... 81
4.5.3 Ikke-kognitive elementer som påvirker engasjement ......................................................... 81
4.5.4 Aktiv læring ........................................................................................................................................... 83
4.5.5 Kognitiv belastning............................................................................................................................. 83
4.6
Kvantifisering av induktive koder ......................................................................................83
4.6.1 Signalisering .......................................................................................................................................... 84
4.6.2 Segmentering ........................................................................................................................................ 84
4.6.3 Luking ...................................................................................................................................................... 85
4.6.4 Matching av modalitet ....................................................................................................................... 85
4.7
Oppsummering........................................................................................................................... 86

5

Diskusjon ................................................................................................................................. 88

5.1
Video C – fra begrenset til høy kognitiv belastning ....................................................... 88
5.1.1 Utdrag 1: Begrenset kognitiv belastning ................................................................................... 88
5.1.2 Utdrag 2: Høy kognitiv belastning................................................................................................ 90
5.2
Drøfting .........................................................................................................................................92
5.2.1 Hva er forskjellen på begrenset og høy kognitiv belastning? ........................................... 92
5.2.2 Kognitiv overbelastning – hvordan kan det oppstå? ............................................................ 96
5.2.3 Hvordan kan kognitiv belastning påvirke kvaliteten til en undervisningsvideo? .... 98

6

Konklusjon ........................................................................................................................... 100

7

Avslutning ............................................................................................................................ 102

Litteraturliste .............................................................................................................................. 104

Figur 1 Hukommelsens komponenter………………………………………………………20
Figur 2 Rammeverk for virkemidler i åpent tilgjengelige undervisningsvideoer om
grunnleggende ligningsforståelse og utregning av enkle ligninger………………………...45
Figur 3 Visualisering av kognitiv belastning i utdrag 1…………………………………….97
Figur 4 Visualisering av kognitiv belastning i utdrag 2…………………………………….98
Tabell 1 Utvalgte videoer…………………………………………………………………...27
Tabell 2 Oversikt over de analyserte undervisningsvideoene..……………………………..40

X

1 Innledning
1.1 Temavalg og relevans
Videoundervisning på internett er et stadig mer populært felt både på verdensbasis og i
Norge. De siste årene har det vært en utrolig økning i bruken av videoundervisning, og online
læring spiller en større og større rolle i mange skoler. (Picciano, Seaman, Shea & Swan,
2012). Dette er tydelig ved å se på videoer offentlig tilgjengelig på YouTube av for eksempel
Khan Academy som har flere millioner avspillinger. (Noer, 2012). Denne trenden har også
spredd seg til det norske skolesystemet. Det er flere norske matematikklærere som har tatt i
bruk dette verktøyet, og man kan finne undervisningsvideoer til de fleste matematiske temaer
fra ulike norske lærere åpent tilgjengelig på internett. Behovet for e-læring, kvalitetssikrede
videoressurser og læreres kunnskap om videoundervisning gjorde seg ekstra gjeldende da
Covid-19-viruset lammet klasseromsundervisningen i Norge fra midten av mars i år.
(Braathen, 2020). Disse grunnene illustrerer at det kan se ut til å kunne være nødvendig med
økt innsikt i hvilke virkemidler som tas i bruk i undervisningsvideoer i matematikk, og
hvordan bruken av disse virkemidlene kan spille inn på videoenes kvalitet.

Kildekritikk i matematikk er et tema som ikke så ofte blir diskutert, men når det gjelder å
finne informasjon om matematikk på internett er det viktig at elever er bevisste på dette. Jeg
har erfart i praksis at det er mange elever som tar i bruk åpent tilgjengelige
undervisningsvideoer på internett når de skal øve til prøver, få hjelp til lekser eller lurer på
spesielle temaer innenfor matematikk. Elevene oppsøker denne informasjonen selv, og det
kan virke som om de er mindre kritiske til hva en god undervisningsvideo de har funnet på
internett inneholder. Enkle YouTube-søk på matematiske temaer resulterer i tusenvis av treff
med lærere som forklarer på ulike måter, med ulikt innhold, ulik form og med ulike
videovirkemidler. Samtidig er denne vurderingen av kvaliteten til en undervisningsvideo også
noe lærere må gjøre hvis de skal bruke slike videoer i undervisningen sin. Dette gjør at jeg i
denne studien vil forsøke å få dypere innsikt i hvilke virkemidler matematikklærere som lager
åpent tilgjengelige undervisningsvideoer tar i bruk, for så å prøve å bruke denne innsikten til
å finne en måte man kan vurdere kvaliteten i slike videoer på.

1

1.2 Presentasjon av problemstilling
Undervisningsvideoer i matematikk på internett er et felt som er lite forsket på tidligere, og
det ser ut til å være få rammeverk som kan brukes til å vurdere virkemidlene som brukes i
slike undervisningsvideoer. I denne masteroppgaven skal forsøker jeg å lage et utgangspunkt
for en kvalitetsvurdering av åpent tilgjengelige undervisningsvideoer i matematikk ved å
undersøke virkemidlene som tas i bruk. Ved hjelp av en kvalitativ innholdsanalyse finner og
definerer jeg kategorier for de ulike virkemidlene jeg analyserer, før jeg så sammenstiller
disse kategoriene til et rammeverk som kan illustrere kjennetegnene til virkemidler
matematikklærere bruker i åpent tilgjengelige undervisningsvideoer. Videre bruker jeg
innsikten i disse virkemidlene til å undersøke om bruken av dem kan si noe om videoenes
kvalitet. For at oppgavens omfang ikke skal bli for omfattende kommer jeg til å fokusere på
videoer som omhandler grunnleggende ligningsforståelse og utregning av enkle ligninger.
Problemstillingen i denne studien er følgende:

Hva kjennetegner virkemidlene matematikklærere bruker i åpent tilgjengelige
undervisningsvideoer om ligninger, og hvordan kan man bruke kunnskap om disse til å
vurdere kvaliteten i en undervisningsvideo i matematikk?

For å forsøke å svare på denne problemstillingen analyserer jeg åpent tilgjengelige
undervisningsvideoer i matematikk om ligninger både deduktivt og induktivt for å utvikle
kategorier som omhandler virkemidlene som tas i bruk. For å gjøre dette vil jeg først legge et
grunnlag for analysen og utviklingen av kategorier ved å se på tidligere forskning og teori.
Dette utgangspunktet brukes til å sortere virkemidlene inn i to deler: form og innhold.
Virkemidlene som har med form å gjøre beskriver hovedsakelig det visuelle, designet og
formen på videoene, mens virkemidlene som har med innhold å gjøre beskriver det auditive,
tematiske og innholdsmessige som skjer. Når det gjelder form vil jeg diskutere virkemidlene
signalisering, segmentering, luking og matching av modalitet. For å diskutere innholdet
fokuserer jeg på ligninger, forklaringer, kognitiv belastning, ikke-kognitive elementer som
påvirker engasjement og aktiv læring. Jeg ser nærmere på betydningen av disse begrepene,
hvor de kommer fra, hva som inngår i de, hvorfor de er valgt, samt at jeg går dypere inn i
deres funksjon i matematikkundervisning på video. Jeg diskuterer også hvordan elementene
fra innhold er utgangspunktet for den deduktive utviklingen av analysekategorier (se kapittel
2.3 og 3.4.3), og hvordan elementene fra form ga utgangspunkt for utviklingen av induktive
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analysekategorier (se kapittel 2.4 og 3.4.4). Men aller først presenterer jeg teori og tidligere
forskning om digital undervisning, som leder inn til forskning på undervisningsvideoer, selve
konteksten teorien om form og innhold i undervisningsvideoer puttes inn i.

1.3 Kart for videre lesing
I kapittel 2 illustrerer jeg først innrammingen for denne studien ved å diskutere digital
undervisning generelt og undervisningsvideoer spesielt. Deretter ser jeg nærmere på tidligere
forskning og teori om undervisningsvideoer inndelt i kategoriene form og innhold, noe som
legger utgangspunkt for en kvalitativ innholdsanalyse. Teorien for virkemidler som har med
innhold å gjøre gir et grunnlag for utvikling av deduktive analysekategorier, og teorien for
virkemidler som gjelder formen i videoene gir et utgangspunkt for den induktive analysen i
studien.

Hvordan jeg har gjennomført studien metodisk presenterer jeg i kapittel 3. Her tar jeg
utgangspunkt i Philip Mayrings forskning på kvalitativ innholdsanalyse som metode og
illustrerer hvordan jeg har brukt den for å gjennomføre undersøkelsen min. Jeg diskuterer
blant annet forskningsdesignet, inklusjonskriterier for utvalget, hvorfor kvalitativ
innholdsanalyse er valgt, ulemper ved denne metoden, hvordan transkripsjonsprosessen
foregikk, analysekategoriene, samt de etiske vurderingene som ble gjort i forkant av studien.

I kapittel 4 sammenstiller jeg jeg resultatene av analysen i denne studien. Kapittelet er delt i
to hoveddeler. Først fremstiller jeg rammeverket som har blitt utviklet. Dette rammeverket er
sammensatt av flere ulike analysekategorier som illustrerer virkemidler matematikklærere
bruker i åpent tilgjengelige undervisningsvideoer om ligninger. Jeg presenterer disse
kategoriene med både indikatorer og kjerneeksempler, før jeg i andre del av kapittelet
illustrerer de ulike virkemidlenes omfang i det analyserte datamaterialet. Til sammen belyser
resultatkapittelet første del av problemstillingen for denne studien: Hva kjennetegner
virkemidlene matematikklærere bruker i åpent tilgjengelige undervisningsvideoer om
ligninger?

Diskusjonen i kapittel 5 baserer seg rundt en case-beskrivelse med to utdrag fra samme video
der den kognitive belastningen går fra begrenset til høy. Dette gjør jeg for å illustrere bruken
av rammeverket mitt i sammenheng med videoutvalget. Her belyser jeg også andre del av
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problemstillingen ved å se på hvordan man kan bruke kunnskap om virkemidlene jeg har
funnet til å vurdere kvaliteten i en undervisningsvideo i matematikk. Dette gjør jeg ved å
diskutere forskjellene på begrenset og høy kognitiv belastning, hvordan kognitiv belastning
kan oppstå og hvordan man kan bruke kunnskap om virkemidlene som påvirker kognitiv
belastning til å si noe om kvaliteten i en åpent tilgjengelig undervisningsvideo i matematikk
om grunnleggende ligningsforståelse.

I kapittel 6 svarer jeg på problemstillingen min ved å sammenstille funnene fra resultat- og
diskusjonskapittelet. Kapittel 7 fungerer som en avslutning der jeg reflekterer rundt studiens
begrensninger, potensiale for videre forskning og didaktiske implikasjoner.
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2 Teoretisk bakgrunn
2.1 Digital og online undervisning
I mars 2020 ble undervisningsmetodene i verden snudd på hodet. Plutselig skulle all
undervisning foregå digitalt og online, og behovet for digitale læringsressurser steg til værs.
Dette illustreres godt ved Khan Academys økning i serveraktivitet på den allerede store
læringsplattformen med 250% i slutten av mars. (Khan, 2020). Dette medførte naturlig nok
også en stor omstillingsutfordring for skolesystemet både i Norge og internasjonalt. Palloff
og Pratt (2013) presenterer hvordan digital opplæring endrer hvordan undervisning foregår,
hvordan det gir andre muligheter for læring, men også hvordan tradisjonelle klasseromsroller
redefineres på følgende måte:

The online classroom is a potentially powerful teaching and learning arena in which
new practices and new relationships can make significant contributions to learning. In
order to harness the power this creates in education, instructors must be trained not
only to use technology but also to shift the ways in which they organize and deliver
material. Making this shift can increase the potential for learners to take charge of
their own learning process and facilitate the development of a sense of community
among them. (Palloff & Pratt, 2013, s.30).

En av utfordringene med det brå skiftet fra klasseromsundervisning til digital og online
undervisning kan være noe av det Palloff og Pratt poengterer her. Undervisere må bli trent
opp både i hvordan de skal bruke teknologi, men også i hvordan de skal endre måten de
organiserer og presenterer materiale på for å tilpasse det til digital undervisning. Denne
opptreningen skjer ikke over natta, og kan kreve store ressurser. Samtidig illustrerer Palloff
og Pratt at god utnyttelse av digital og online undervisning kan lede til flere fordeler. Det kan
både legge til rette for at elever tar ansvar for egen læringsprosess, men det kan også fasilitere
for utviklingen av en følelse av felleskap mellom elevene. Koronakrisen tydeliggjorde
behovet for økt kunnskap og innsikt om digitale undervisningsmetoder, også ved
Universitetet i Oslo. Plutselig måtte all undervisning i vårsemesteret 2020 foregå digitalt, og
universitetet så seg også nødt til å planlegge for digital undervisning i høstsemesteret 2020.
(Toft, 2020, Vartdal 2020).
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Samtidig har online og digital undervisning vært en voksende trend i mange år. Allen og
Seaman (2013) gjennomførte en spørreundersøkelse ved mer enn 2800 universiteter og
høyskoler i USA i for å undersøke bruken av nettbasert undervisning. Undersøkelsen viste
blant annet at mer enn 6,7 millioner studenter i høyere utdanning hadde minst ett online-kurs
høsten 2011, noe som var 570 000 flere studenter enn høsten 2010. Forskerne poengterer
også at prosentandelen offentlige institusjoner i undersøkelsen som hadde mulighet for
fullstendige online-utdanningsprogram gikk fra 48,9% i 2002 til 70,6% i 2012. (Allen &
Seaman, 2013).

Økningen i nettbaserte utdanningstilbud resulterer også i et behov for forskning på
effektiviteten til digital og online undervisning. I 2010 gjennomførte det amerikanske
utdanningsdepartementet en meta-analyse av empiriske studier som fokuserte på nettlæring i
K12-skoler og høyere utdanning fra 1996-2008. (Smith & Brame, 2013). Resultatene deres
viste at nettstudenter og elever presterte gjennomsnittlig litt bedre enn studenter og elever
som lærte det samme materialet gjennom vanlig ansikt til ansikt-undervisning. De fant også
at studenter og elever som hadde såkalt blandet undervisning, der man blander nettbasert og
ansikt til ansikt-undervisning, hadde en større fordel enn de som kun hadde nettundervisning.
(Means, Toyama, Murphy, Bakia & Jones, 2010). Forfatterne påpeker likevel at disse
resultatene ikke demonstrerer at nettlæring er et overlegent medium. “It was the combination
of elements in the treatment conditions (which was likely to have included additional learning
time and materials as well as additional opportunities for collaboration) that produced the
observed learning advantages.” (Means, Toyoma, Murphy, Bakia & Jones, 2010, s.18).

Digital og online undervisning er et voksende felt, (Allen & Seaman, 2013) som kan bidra til
økte student- og elevprestasjoner. (Means et al, 2010). For å utnytte fordelene av digital
undervisning er det sentralt at undervisere blir trent opp i hvordan de skal bruke teknologi,
men også hvordan de skal presentere materiale på for å tilpasse det til digital undervisning.
(Palloff & Pratt, 2013). En av måtene å bruke teknologi til å presentere materiale på er ved
hjelp av undervisningsvideoer, noe som blir viktigere og viktigere i utdanningssystemet.
(Brame, 2015). Det kan argumenteres for at uansett om en matematikklærer skal presentere
materiale ved hjelp av allerede eksisterende undervisningsvideoer, eller lage egne for digital
undervisning, så kan kunnskap om virkemidlene i slike videoer være sentralt.
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2.2 Undervisningsvideoer og virkemidler
De taiwanske livsvitenskapforskerne Chi-Ming Chen og Chung-Hsin Wu har forsket på
videostiler og studiestrategier i undervisningsvideoer. De forklarer at til tross for den økende
interessen i å bruke videoforelesninger, forstår vi fortsatt lite om hvordan forskjellige
videostiler eller studiestrategier i videoundervisning kan påvirke studenters læring. (Chen &
Wu, 2015). I denne studien ser jeg nærmere på det Chen og Wu kaller forskjellige videostiler
og studiestrategier. Jeg har valgt å dele inn virkemidler undervisere tar i bruk inn i form og
innhold, der ulike videostiler er underlagt form, og studiestrategier ligger under kategorien
innhold. Resten av teorikapittelet i studien er delt inn på denne måten, der jeg undersøker
teori og tidligere forskning om virkemidler i undervisningsvideoer i matematikk sortert inn i
form og innhold.

Utgangspunktet for sorteringen av virkemidler er begrepsavklaringen til Cynthia J. Brame om
elementer som bygger opp effektive undervisningsvideoer. Brame er meddirektør for
Vanderbilt University Center for Teaching og forklarer at video har blitt en viktig del av
høyere utdanning. Hun presenterer at video er integrert i stort sett all type undervisning; fra å
være deler av tradisjonell undervisning, til å være hoveddelen i massive åpne nettkurs. Hun
forteller også at flere metaanalyser har vist at teknologi kan forbedre læring (for eksempel
Scmid et al., 2014), og mange studier (for eksempel Kay, 2012; Allen & Smith, 2012; Lloyd
& Robertson, 2012; Rackaway, 2012; Hsin & Cigas, 2013) har vist at spesielt video kan være
et høyst effektivt undervisningsverktøy. (Brame, 2015).

Brame forklarer at effektive undervisningsvideoer bygger på mange ulike virkemidler, og
beskriver begrepene ikke-kognitive elementer som påvirker engasjement, aktiv læring,
kognitiv belastning, signalisering, segmentering, luking og matching av modalitet. (Brame,
2015). Virkemidlene ikke-kognitive elementer som påvirker engasjement, aktiv læring og
kognitiv belastning dreier seg hovedsakelig om innholdet i en undervisningsvideo, og
diskuteres sett i lys av matematikkdidaktisk forskning på grunnleggende ligningsforståelse og
forklaringer under kategorien for innhold. Signalisering, segmentering, luking og matching
av modalitet er eksempler på designelementer som hovedsakelig har med formen i en
undervisningsvideo å gjøre, og disse presenteres under kategorien for form. Videre i studien
tar jeg utgangspunkt i disse beskrivelsene og diskuterer, relaterer og forankrer begrepene i
matematikkdidaktisk teori for å legge et grunnlag for en kvalitativ innholdsanalyse.
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2.3 Innhold
En viktig del av en undervisningsvideo er naturlig nok innholdet. Det er også naturlig at
mange virkemidler matematikklærere har bruk for i undervisningsvideoer gjelder selve
innholdet i videoen. I det følgende tar jeg først for meg det matematiske temaet i videoene jeg
skal analysere; ligninger. Videre ser jeg mer generelt på tidligere forskning og teori om
virkemidler som har med innholdet i undervisningsvideoer å gjøre. Jeg starter med å se på
matematikkdidaktisk forskning på forklaringer, kanskje det mest sentrale virkemidlet når det
gjelder innholdet i en undervisningsvideo i matematikk. Deretter tar jeg for meg ikkekognitive elementer som påvirker engasjement. Disse handler hovedsakelig om hvordan
underviseren bruker språket for å presentere innholdet og hvorvidt innholdet i videoen er
tilpasset mediet. Virkemidlene som betegnes som aktiv læring handler om å hjelpe seerne av
undervisningsvideoer med å få så mye ut av innholdet som mulig ved å gi muligheter for å
prosessere og overvåke egen forståelse. Til slutt presenterer jeg begrepet kognitiv belastning,
som kan beskrive hvordan undervisningsvideoers innhold og form henger sammen, men også
hvordan bruken av virkemidler i en undervisningsvideo kan påvirke elevers læring.
Teoriutviklingen i dette kapittelet legger et utgangspunkt for kategoriene i rammeverket som
er utviklet på en deduktiv måte. Selve metoden for kategoriutviklingen diskuterer jeg
nærmere i kapittel 3.4.3.

2.3.1 Ligninger
Det matematiske temaet for videoene jeg ser på i denne studien er grunnleggende
ligningsforståelse og utregning av enkle ligninger. Det betyr at de ulike virkemidlene jeg skal
utforske i teorikapittelet må sees i lys av matematikkdidaktisk teori og forskning om dette
temaet. I det følgende ser jeg nærmere på elevers konseptuelle forståelse av likhetstegnet, hva
en ligning er, hvordan en ligning ser ut, variabelforståelse, omstilling av ligninger,
fremgangsmåter for å isolere x og hvordan man løser en enkel ligning.

Konseptuell forståelse av likhetstegnet
En av de første matematiske symbolene elever møter når de starter i grunnskolen er
likhetstegnet. Mange barn lærer fort å lese og skrive den elementære symbolismen til enkel
aritmetikk, men de forstår det ikke nødvendigvis på samme måte som vi gjør. (Kieran, 1981).
En av de sentrale ideene med likhetstegnet er hvordan det illustrerer en ekvivalensrelasjon
med både refleksive, symmetriske og transitive egenskaper. Ginsburg (1977) poengterer at
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barn i grunnskolen ofte tolker plusstegn og likhetstegn som tegn på handlinger man må gjøre.
En konsekvens av dette er blant annet at elever har vanskeligheter med å lese aritmetiske
setninger som ikke er i den samme rekkefølgen som de er vant til å regne med. Det vil si for
eksempel uttrykk av typen [] + 3 = 4. Ginsburg fant også at mange barn ikke klarer å lese
setninger som uttrykker relasjoner som eksempelvis 3 = 3. (Kieran, 1981).

I de nye læreplanene i matematikk i Norge, MAT01-05, er det blant annet nytt at det er
utviklet kompetansemål for alle trinn fra 2. til 10. Innføringen av disse begynner 1.8.2020, og
her blir likhetsbegrepet først introdusert i kompetansemålene etter 3. trinn. Her står det at
elevene skal kunne: «Beskrive likskap og ulikskap i samanlikning av storleikar, mengder,
uttrykk og tal og bruke likskaps- og ulikskapsteikn.» (UDIR, 2020). Dette kontrasterer med
MAT1-04, læreplanen som utgår gradvis frem til 31.7.2021, der det står i kompetansemålene
etter 4.årssteget at elever skal kunne «bruke matematiske symbol og uttryksmåtar for å
uttrykkje matematiske samanhenger i oppgåveløysing.» (UDIR, 2013). Kieran (1981)
argumenterer for at oppfatningene av likhetstegnet som en operasjon og ikke en relasjon kan
være et resultat av undervisningen elevene har fått. Den oppdaterte formuleringen og
tydeliggjøringen i MAT01-05 av hva elevene skal forstå om likhet der ordet
«sammenligning» har erstattet ordet «sammenhenger» står i fokus og kan kanskje illustrere
behovet for og ønsket om at elever skal lære seg å forstå likhetstegnet som en relasjon og
ikke bare en operasjon.

Forskningen til Behr, Erdwanger og Nichols (1976) illustrerer at oppfatningen av
likhetstegnet som et «gjør noe»-tegn vedvarer utover i grunnskolen, selv når elevene senere
blir eksponert for ligninger og en mer utvidet betydning av likhetstegnet. Det å forstå hva et
likhetstegn betyr kan sees på som den mest grunnleggende ligningsforståelsen. Denmark
(1976) designet et undervisningseksperiment for å forsøke å lære bort likhetskonseptet som
en ekvivalensrelasjon til en gruppe med førsteklassinger før de hadde blitt eksponert for + og
=. Ved hjelp av aktiviteter med en skålvekt og korresponderende ligninger viste studien at
elevene klarte å opparbeide seg en viss fleksibilitet når det gjaldt å akseptere bruken av
likhetstegnet i ulike setningsstrukturer. (For eksempel 3=3, 3+1=2+2, 5 = 4+1). Likevel ble
likhetstegnet først og fremst oppfattet som en operator og ikke som et relasjonssymbol.
Kieran (1981) forklarer at denne misoppfatningen er sentral og at flere studier, (blant annet
Clement, 1982 og Byers & Herscovics, 1977), har vist at det kan se ut til at den fortsetter
utover i videregående og til og med på universitetsnivå.
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Hva er en ligning?
I de nye læreplanene, MAT01-05, dukker ligninger først opp i kompetansemålene etter 5.
trinn. Her står det at elevene skal kunne: «Løyse likningar og ulikskapar gjennom logiske
resonnement og forklare kva det vil seie at eit tal er ei løysing på ei likning.» (UDIR, 2020).
Kompetansemålene etter 7. årssteget som omhandler grunnleggende ligninger og
ligningsforståelse er også endret i de nye læreplanene. I MAT1-04, som utgår gradvis frem til
31.7.2021 står det kun følgende: «Stille opp og løyse enkle likningar.» (UDIR, 2013). I
MAT01-05, som innføres denne høsten, utdypes kompetansemålene litt tydeligere. Elevene
skal kunne: «Bruke ulike strategiar for å løyse lineære likningar og ulikskapar og vurdere om
løysingar er gyldige.» (UDIR, 2020). For å kunne forklare hva det vil si at et tall er en løsning
på en ligning og å vurdere om løsninger er gyldige er forståelsen av likhetstegnet som en
relasjon og ikke bare en operasjon sentral. Dette illustrerer at grunnleggende
ligningsforståelse bygger på forståelse av likhetstegnet som en relasjon, og at UDIR kan se ut
til å ha oppdatert disse delene av læreplanene for å poengtere viktigheten av å forstå
likhetstegn som relasjonssymbol. Denne forståelsen begynner ifølge Collis (1974) å komme
på plass rundt 13-årsalderen. I den norske skolen skal grunnleggende ligningsforståelse bli
introdusert på femte trinn, for så å bli introdusert for fullt på syvende trinn. Dette gjenspeiler
alderen der elever ser ut til å begynne å forstå likhetstegnet som en relasjon. (Collis, 1974).

Men hva er en ligning? Herscovics og Kieran (1980) beskriver at introduksjoner av konseptet
ligning ofte unngår å svare direkte på dette spørsmålet. Elever blir ofte eksponert for mange
forskjellige teknikker for å løse ligninger uten at selve konseptet ligning er forstått. Skemp
(1971) forklarer at mange lærere er klar over denne utfordringen, men at de antar at
manipulasjonene man må gjøre for å løse ligninger fører med seg en forståelse for konseptet
ligninger. Han forklarer også at dette, som mange andre teknikker, fungerer godt for noen
elever, mens andre elever ser på det som umulig å skape noen forståelse av å manipulere
symboler de ikke forstår. (Skemp, 1971). Herscovics og Kieran (1980) introduserer dermed
en teknikk for å introdusere konseptet ligninger som bygger på en forståelse for at elever ofte
ser likhetstegnet som en operator og ikke et relasjonelt symbol. Denne metoden handler i all
hovedsak om å introdusere ligninger gradvis ved å først se på relasjoner av typen 2+2=3+1,
for så å gjøre matematikken i dette gradvis mer komplisert, slik at man forstår viktigheten av
å ha likevekt på begge sider av likhetstegnet. Deretter fjernes et av sifrene slik at man får
uttrykk av typen [] + 3 = 2 + 2, før den tomme boksen erstattes med en variabel.
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Forfatterne argumenterer for at det er to overordnede måter å introdusere ligninger på. Den
ene metoden er å introdusere konseptet ligninger generelt, noe som ofte blir formelt og
dermed når færre elever. Den andre metoden er en mer spesifikk introduksjon, som er mer
konkret og dermed kan nå flere elever. Herscovics og Kieran (1980) forklarer at teknikken de
presenterer i artikkelen er av den sistnevnte typen. De mener at elevene får muligheten til å
forankre likhetsbegrepet i sin forståelse for aritmetikk ved å starte med likheter som har
tydelige løsninger, for så å ekspandere likhetene til å ta form som ligninger med ukjente.
Poenget her ser ut til å være å bygge på elevenes allerede etablerte matematikkforståelse når
algebraiske uttrykk skal introduseres, istedenfor å introdusere algebraiske uttrykk formelt
uten noen form for forankring i elevenes tidligere kunnskap. «By first expanding their
primitive notion of the equal sign to include arithmetic identities with multiple operations on
both sides, students can then use these to construct meaning for the concept of a nontrivial
equation.” (Herscovics & Kieran, 1980, s. 579)

Teknikken Herscovics og Kieran introduserer her medfører også en gradvis introduksjon til
hvordan en ligning ser ut, kontrastert med å introdusere en ligning formelt, som kan gjøre at
man når færre studenter. (Herscovics & Kieran, 1980). Forfatterne presenterer at det er flere
måter å svare på spørsmål om hva en ligning er, og at det dermed også er flere måter å
introdusere grunnleggende ligningsforståelse på. Ulike introduksjonsteknikker når ulike
elever, men det kan se ut til at det er mest hensiktsmessig å introdusere konseptet ligninger
ved å forankre det i elevenes allerede etablerte matematikk-kunnskaper. Dette poenget
illustrerer at grunnleggende ligningsforståelse bygger på en forståelse av likhetstegnet som en
relasjon, og at introduksjon av ligninger og variabler bør bygges opp gradvis ut i fra denne
forståelsen.

Variabelforståelse
Schoenfeld og Arcavi (1988) forklarer at variabelforståelse er grunnlaget for overgangen fra
aritmetikk til algebra, og at meningsfull bruk av all avansert matematikk bygger på nettopp
variabelforståelse. Samtidig er det et begrep som er vanskelig å definere og beskrive, og enda
vanskeligere å lære. Schoenfeld og Arcavi kommer med tre forslag til hvordan man likevel
kan undervise dette temaet: Å la elever få erfaring med matematiske generaliseringer før
variabler blir introdusert formelt og matematisk, å introdusere variablers dynamiske aspekt så
fort det er hensiktsmessig og gjennomførbart, og å eksponere elever for mange ulike
oppgaver der det kommer frem hvor brukbar algebraens generaliserbarhet kan være.
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Schoenfeld og Arcavi (1988) argumenterer for at det er en fordel at elever allerede har en
form for forkunnskap om generaliseringer i matematikk når de møter det formelle og
matematiske variabelbegrepet. Dette kan gjøre at variabler blir sett på som praktiske for å
uttrykke matematiske ideer de allerede har, noe som kan minne om hvordan grunnleggende
ligningsforståelse bygger på forståelse av likhetstegnet som relasjonelt symbol. Forfatterne
forklarer også at store deler av algebraundervisning handler om å kun løse ligninger uten at
konteksten til ligningen er presentert. Dette gjør at elever ikke får med seg at algebraisk språk
er et kraftfullt verktøy som kan brukes til å uttrykke matematikken i mange ulike situasjoner,
men heller fokuserer på kun løsningsmetodene for ligninger de har lært, som for eksempel
flytte-bytte-regelen. Derfor argumenterer Schoenfeld og Arcavi (1988) for at elever bør bli
eksponert for mange ulike oppgaver der det kommer fram hvor brukbar algebraens
generaliserbarhet kan være. Dette leder meg inn til andre del av dette delkapittelet. I videoene
jeg ser på i denne studien er temaet grunnleggende ligningsforståelse og hvordan man løser
enkle ligninger. Nå som jeg har introdusert matematikkdidaktisk teori om grunnleggende
lignings- og variabelforståelse vil jeg nå ta for meg teori og tidligere forskning på
didaktikken i hvordan man løser en ligning.

Hvordan løse ligninger?
Løsningsmetodene for å løse enkle lineære ligninger bygger på en forståelse for
likhetstegnets relasjonelle egenskaper og hva en variabel vil tilsi. Introduksjonsteknikken for
ligninger Herscovics og Kieran (1980) presenterte vektla denne kunnskapen ved å starte med
å forstå likevektsprinsippet i likheter, noe som også ofte illustreres med en skålvekt
(Denmark, 1976). Det kan argumenteres for at for å løse enkle lineære ligninger kommer man
langt med grunnleggende ligningsforståelse. Dette gjør at det vil være interessant å se på
undervisningsvideoene i studien om løsningsmetodene bygger på en undervisning av
ligningers likevektsprinsipp, eller om det presenteres som konkrete metoder uten forankring i
elevenes tidligere kunnskap. Det samme gjelder for hvordan variabler forklares; om
forståelse av generaliserbarhet i matematikk ligger til grunn for forklaringene, og om
ligningene som regnes ut kontekstualiseres. Det eksisterer en sammenheng mellom
grunnleggende ligningsforståelse, variabelforståelse og hvordan man løser enkle ligninger,
både når det gjelder omstilling av ligninger og fremgangsmåter for å isolere x. Dette poenget
utdyper jeg nærmere i kapittel 2.3.2, hvor jeg snakker om elevenes forforståelse med hensyn
til hvordan matematikken forklares og utfordringene dette kan medføre i åpent tilgjengelige
undervisningsvideoer.
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For å undervise for grunnleggende ligningsforståelse og utregning av enkle ligninger ser det
ut til at et fokus på at elevene skal forstå likhetstegnet som en relasjon er sentralt. Dette
underbygges av blant annet Kieran (1981), Clement (1982), Byers og Herscovics (1977) og
Macgregor og Stacey (1993). Et fokus på forståelse av likhetstegnet som utgangspunkt for
ligningsforståelse og utregning av enkle ligninger kan også sees i de nye læreplanene i
matematikk i Norge som innlemmes fra 1.8.2020. Sentrale poeng i analysen av konseptuell
forståelse av ligninger i denne studien vil dermed være om de matematikkdidaktiske
virkemidlene som tas i bruk i videoene bygger på et fokus på at seeren skal oppnå en
forståelse for likhetstegnet, og om undervisningen av grunnleggende ligningsforståelse og
utregning av enkle ligninger bygger på likevektsprinsippet. Det samme gjelder
variabelforståelse; om undervisningen baserer seg på forståelse av matematisk generalisering,
og om ligningene som regnes ut er satt i en relevant kontekst.

2.3.2 Forklaringer
Et sentralt aspekt i matematikkundervisning er hvordan matematikken forklares. Det vil være
naturlig å ta utgangspunkt i teori og tidligere matematikkdidaktisk forskning for å se nærmere
på hvordan forklaringer kan fungere som virkemiddel i åpent tilgjengelige
undervisningsvideoer om grunnleggende ligningsforståelse og utregning av enkle ligninger. I
det følgende diskuterer jeg hensikten med å adressere forkunnskaper og å kontekstualisere
videoen for seeren, jeg presenterer hvordan bruk av ulike representasjonsmåter og fokus på
begrunnelser kan være viktig for forklaringer, og jeg ser på hvordan eksempelbruk og
forklaring av fagbegreper kan være sentralt i en undervisningsvideo.

Målet med forklaringen er alltid å forstå, og dermed spiller elevenes kognitive
forutsetninger en sentral rolle. Forklaring betyr ikke bare å formidle fagkunnskap på
en strukturert og forståelig måte. Ofte samsvarer nemlig ikke den faglige strukturen til
en matematisk prosedyre og strukturen av en god forklaring i klasserommet.
(Buchholtz, 2021, s. 1)

Buchholtz’ poeng kan illustreres av at grunnleggende ligningsforståelse bygger på forståelse
av likhetstegnet som relasjonelt symbol, og at utregning av enkle ligninger bygger videre på
forståelse av likevektsprinsippet. En god forklaring av grunnleggende ligningsforståelse kan
altså innebære å ta hensyn til seerens kognitive forutsetninger og bygge forklaringen på
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kunnskap om likhetstegnet som relasjonelt symbol. Kontrastert kan den matematiske
prosedyren for å løse enkle ligninger fremstå svært prosedural, regelbundet og instrumentell
dersom likhetstegnets relasjonelle egenskaper ikke blir forklart, selv om den følger den
faglige strukturen til en matematisk prosedyre. Samtidig kan faktumet at elevers kognitive
forutsetninger spiller en sentral rolle for forklaringer medføre en utfordring for åpent
tilgjengelige undervisningsvideoer i matematikk.

Teachers must anticipate what students are likely to think and what they will find
confusing. When choosing an example, teachers need to predict what students will
find interesting and motivating. When assigning a task, teachers need to anticipate
what students are likely to do with it and whether they will find it easy or hard. (Ball
et al 2008, s. 401)

Utfordringen kan være at publikumet er udefinert og ubegrenset, og at det er umulig for
underviseren å vite noe om seernes tidligere matematikkunnskaper. Samtidig er det sentralt
for forklaringene i videoene at læreren må forutse hva seerne sannsynligvis vil tenke og hva
de vil bli forvirret av. Dette kan innebære at underviserne for eksempel må sette seg grundig
inn i vanlige misoppfatninger rundt grunnleggende ligningsforståelse og utregning av enkle
ligninger hvis de skal lage åpent tilgjengelige undervisningsvideoer om dette temaet. Dette
gjør at forståelse av likhetstegnets relasjonelle egenskaper, likevektsprinsippet,
generaliserbarhet i matematikk og variabelbegrepet er aspekter som bør adresseres i en
forklaring i en åpent tilgjengelig undervisningsvideo i matematikk om grunnleggende
ligningsforståelse for at den skal være kontekstualisert for seeren.

En kontekstualisering av det matematiske innholdet for seeren kan også ses på som at
forklaringen er adressatorientert. Dette innebærer blant annet å velge hensiktsmessige
eksempler og illustrasjoner. (Buchholtz, 2021). Målet med en forklaring er å gi adressaten en
matematisk forståelse (Sierpinska, 1994), men å forklare ved å kun gi regneeksempler har
vist seg til å ikke støtte elevers forståelse. Derfor er det viktig at eksempler er basert på
egnede matematiske sammenhenger og reelle situasjoner. (Buchholtz, 2021). Dette kan sees i
sammenheng med poenget til Schoenfeld og Arcavi (1988) om at store deler av
algebraundervisning handler om å kun løse ligninger uten at konteksten er presentert, og at
det dermed er viktig å illustrere algebraens anvendelighet og generaliserbarhet for elever.
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Matematiske forklaringer kan sees på fra to forskjellige perspektiv. Adressattilpasning,
kunnskap om kognitive forutsetninger og forankring av forklaringer i elevers forforståelse
dreier seg om det fagdidaktiske synspunktet. Den faglige presentasjonen av forklaringen
handler om det matematiske innholdet i forklaringene. Buchholtz argumenterer for at
begrunnelser kan gis på ulike nivåer av faglighet, men at generaliserbarheten til forklaringene
alltid bør være gjenkjennelig. Dette innebærer at underviseren har kunnskap om hvilke
matematiske sammenhenger og forståelseselementer som er relevante for forklaringen, noe
som igjen kan relateres til de matematiske poengene som kom frem i delkapittelet om
grunnleggende ligningsforståelse. Samtidig er viktigheten av faglig tyngde i forklaringer
kontrastert med viktigheten av enkelt språk. «Gode forklaringer er preget av et enkelt språk
hvor bare kjente eller virkelig nødvendige nye faglige begrep forekommer.» (Buchholtz,
2021, s.7). Dette henger sammen med adressattilpasning og kan skape en utfordring for de
matematiske forklaringene i åpent tilgjengelige undervisningsvideoer, fordi det er vanskelig
for underviseren å vite noe om målgruppen.

Til sammen bygger matematiske forklaringer på et samspill mellom didaktisk og faglig
forankring. Den didaktiske tilnærmingen til forklaringer innebærer adressattilpasning med
gode eksempler, hensyn til forkunnskaper, ulike representasjoner og å bruke et så enkelt
språk som mulig. Den faglige tilnærmingen innebærer å ha god struktur, faglig fullstendighet
og korrekthet samt å forklare matematikken i en hensiktsmessig rekkefølge. Matematiske
forklaringer i åpent tilgjengelige undervisningsvideoer fungerer på en annen måte enn i
klasserommet fordi det er vanskelig for underviseren å vite noe om seeren. Dette kan
innebære at det er sentralt for digitale undervisere å kontekstualisere fagkunnskapen som
presenteres i videoene for å illustrere for seerne hvilke forkunnskaper forklaringene er
forankret i.

Samtidig har undervisningsvideoer flere muligheter for forklaringer som ikke finnes på
samme måte i klasserommet. Herreid og Schiller (2013) fokuserer på
differensieringsmulighetene undervisningsvideoer har, noe Bergman og Sams (2012)
begrunner med mulighetene for å sette på pause og spole tilbake, som gjør at elever kan se
forklaringer flere ganger. Dette poenget illustrerer at det finnes videospesifikke virkemidler
som kan påvirke undervisningen, noe som kan innebære at det finnes en egen specialized
content knowledge (Ball, 2008) for matematikkundervisning på video. Dette betyr at for å
undervise i matematikk på video kan lærere være avhengige av en egen form for spesialisert
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kunnskap om nettopp videoundervisning. I denne studien er målet en økt innsikt i
virkemidlene som tas i bruk i åpent tilgjengelige undervisningsvideoer, noe som kan ses på
som en del av en spesialisert kunnskap om videoundervisning i matematikk. Den resterende
delen av dette kapittelet ser på tidligere forskning og teori på videospesifikke virkemidler.

2.3.3 Ikke-kognitive elementer som påvirker engasjement
En av de viktigste aspektene for å lage undervisningsvideoer er å inkludere elementer som
påvirker studentenes engasjement. (Brame, 2015). Philip J. Guo og hans forskningskollegaer
studerte tiden studenter så på undervisningsvideoer i fire massive åpne nettkurs. De
analyserte resultatene fra 6,9 millioner situasjoner der studenter så på undervisningsvideoer
og kom frem til at medianengasjementstiden var nesten 100% for videoer som var under 6
minutter, selv om det var noen store unntak. (Guo et al, 2014). De fant også ut at så fort
videoene ble lengre enn dette droppet engasjementsraten kraftig. Ved videoer som var 9-12
minutter var engasjementet omtrent 50%, og ved videoer som var 12-40 minutter var
engasjementsraten omtrent 20%. (Guo et al, 2014). Cynthia Brame argumenterer dermed for
at å lage undervisningsvideoer som er lengre enn 6-9 minutter ser ut til å være bortkastet.
(Brame, 2015). Dette resulterte i at et av inklusjonskriteriene i studien var at videoene skulle
være kortere enn 6 minutter. Videre trekker Brame frem fire punkter som er ikke-kognitive
og påvirker studenters engasjement: Om undervisere bruker en muntlig eller formell stil, om
de får materialet til å føles som om det er beregnet studentene i den spesifikke klassen, om de
snakker raskt og entusiastisk og om de matcher modaliteten, som innebærer at formen og
innholdet i en undervisningsvideo spiller på lag. (Brame, 2015).

Muntlig eller formell stil
Å bruke en muntlig stil istedenfor en formell stil er noe Richard Mayer kaller the
personalization principle. Han forklarer at det å bruke en muntlig stil ser ut til å ha en stor
effekt på studenters læring, kanskje fordi muntlig stil bidrar til at studentene utvikler et slags
sosialt partnerskap med underviseren som leder til større engasjement og innsats. (Mayer,
2008). Dette er noe som kan understøttes av Buchholtz’ poeng om at språket i matematiske
forklaringer må tilpasses de kognitive forutsetningene seerne har. Dette poenget kan også
relatere til det Ball (2008) kaller knowledge of students and teaching. For å bruke en muntlig
stil tilpasset seerne ser det ut til at den digitale underviseren kan være avhengig av å ha en
slags kunnskap om disse. Dette medfører en utfordring når videoene er åpent tilgjengelige.
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Samtidig kan det å vite at man bør bruke muntlig språk i en undervisningsvideo være et
videospesifikt virkemiddel. Likevel er det viktig å minne seg selv på at forskning (Buchholtz,
2021) viser at det kan være hensiktsmessig å bru

ke matematisk språk i forklaringer for å

skape forståelse. Dette gjør at bruken av muntlig eller formell stil ikke kan si noe annet om
kvaliteten til en undervisningsvideo enn nettopp hvilken språkstil som hovedsakelig brukes.

Tilpasning til mediet
Åpent tilgjengelige undervisningsvideoer skiller seg fra de videoene Guo og kollegaer (2014)
forsket på ved at de ikke er beregnet for et spesielt online-kurs, men er laget for et større og
udefinert publikum. Datamaterialet til Guo og kollegaer (2014) var videoer som var klippet
sammen av tidligere forelesninger, kontrastert med videoer som var spesielt beregnet for åpne
nettkurs. Det viste seg at studentengasjementet var mye høyere når videoene var laget og
beregnet for åpne nettkurs. Brame forklarer at en av fordelene med undervisningsvideoer er
muligheten til å gjenbruke dem i andre situasjoner og klasser enn det de er beregnet for, men
da er man avhengig av å pakke de inn på en måte som kontekstualiserer videoene for de som
skal se den. (Brame, 2015). Denne kontekstualiseringen kan være en faktor som er sentral for
at åpent tilgjengelige undervisningsvideoer i matematikk skal kunne fungere effektivt, til
tross for et udefinert potensielt publikum. Derfor ser det ut til at det kan være viktig at
videoene er designet for å fungere som åpent tilgjengelige undervisningsvideoer på YouTube,
noe som for eksempel kan innebære at de inneholder videospesifikke virkemidler.

Å snakke raskt og entusiastisk
Å snakke raskt og entusiastisk er også noe Philip Guo og hans kollegaer observerte hadde
positiv påvirkning på studentenes engasjement i en undervisningsvideo. (Guo et al, 2014).
Cynthia Brame utdyper dette begrepet ved å forklare at det kan være fristende for undervisere
å snakke sakte for å sikre at studentene får med seg viktige ideer, men at det å inkludere
spørsmål i videoen, «kapitler» og hastighetskontroll er en bedre måte å gjøre dette på for da
kan studentene justere tempoet i videoen på egen hånd. (Brame, 2015). Dette poenget
underbygges også av både Herreid & Schiller (2013) og Bergman & Sams (2012). De
forklarer at denne måten å bygge opp en video på kan bidra positivt til differensiering, og til
sammen kan disse faktorene tilsi at en god og oversiktlig forklaring i en undervisningsvideo
kan fungere på en annen måte i en video enn en annen type undervisningssituasjon. Dette
tyder også på at forklaringer og ikke-kognitive elementer som påvirker engasjement henger
sammen når det gjelder innholdet i en undervisningsvideo. En utfordring kan være å
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bestemme hva som regnes som rask prat. Guo og hans kollegaer (2014) analyserte totalt 862
ulike undervisningsvideoer og fant at medianantallet ord per minutt (opm) i disse videoene
var 156, mens Williams (1998) anbefaler minst 160 opm i undervisningsvideoer, noe Guo og
kollegaer støtter ved å poengtere at det var fullt mulig å følge resonnementene i videoer som
hadde opp til 254 opm. Derfor representerer 160 opm skillet mellom rask og sakte prat i
analysen.

Å matche modaliteten
Å matche modaliteten handler om at formen og innholdet i videoen spiller på lag. Dette
innebærer for eksempel at hvis man skal man fortelle en historie i videoen kan det være
viktig å vise fortellerens fjes. (Brame, 2015). Skal man løse et matematisk problem kan
Khan-academy metoden der man viser nøye steg for steg på en tavle hva man skal gjøre være
hensiktsmessig. (Guo et al, 2014). Det å matche modaliteten illustrerer altså et sentralt
moment som dukker opp i rammeverket i denne studien: Et virkemiddel som betegner
hvordan sammenhengen mellom formen og innholdet i en video fungerer. Dette begrepet og
virkemidlet utdypes og forankres derfor ytterligere i kapittel 4.4.4.

2.3.4 Aktiv læring
Aktiv læring handler om å hjelpe studentene med å få så mye ut av en undervisningsvideo
som mulig ved å gi dem verktøy for å prosessere informasjonen og overvåke sin egen
forståelse. (Brame, 2015). Det finnes forskjellige måter å gjøre dette på, og Cynthia Brame
nevner tre metoder som kan være interessante for denne studien: Å bruke ledende spørsmål, å
ha med interaktive elementer som gir studentene kontroll samt å integrere spørsmål i selve
videoen. (Brame, 2015). Lawson og kollegaer (2006) bygde på arbeidet til Kreiner (1997) for
å utforske hvordan ledende spørsmål påvirket studenters læring av en video om
sosialpsykologi. Ved å sammenligne svarene til studenter som så en video uten instruksjoner,
og studenter som fikk åtte ledende spørsmål mens de så videoen kom forskerne frem til at
studentene som svarte på ledende spørsmål mens de så videoen skåret signifikant høyere på
en senere test. (Brame, 2015). I denne studien ser jeg på ledende spørsmål som både spørsmål
som leder seeren og som retoriske spørsmål underviseren stiller underveis.
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Ledende og retoriske spørsmål henger sammen med å integrere spørsmål i videoen, men dette
innebærer at den digitale underviseren ber seeren sette videoen på pause og løse en oppgave.
Dette kan ifølge forskningen til Vural (2013) påvirke studenters prestasjoner positivt. I denne
studien ser jeg på integrerte spørsmål som en del av kategorien for interaktive elementer,
fordi det innebærer en interaksjon mellom underviser og seer. Interaktive elementer består av
innholdselementer som krever eller ber om en interaksjon med seeren. Dette innebærer for
eksempel nettopp at seeren blir bedt om å sette videoen på pause for å løse en oppgave, eller
andre former for interaksjon.

Zhang og kollegaer (2006) sammenlignet påvirkningen av interaktive og ikke-interaktive
videoer på studenter i et datateknologifag. De kom frem til at studenter som hadde
muligheten til å kontrollere bevegelsen gjennom videoen, velge hvilke viktige deler de ville
se nærmere på, og muligheten til å gå tilbake når det trengtes demonstrerte bedre
måloppnåelse og høyere tilfredstillelse. (Zhang et al, 2006). Brame forteller at ved å legge
opp til dette kan den digitale underviseren også har muligheten til å demonstrere hvordan
materialet organiseres, noe som også kan bidra til å minske organiseringsbelastningen, noe
jeg kommer tilbake til i kapittel 2.3.5. Brame oppsummerer viktigheten av aktiv læring ved å
forklare at å se på en video kan være en passiv opplevelse, på samme måte som lesing kan
være det. Hun poengterer at for å få mest mulig ut av undervisningsvideoer må den digitale
underviseren hjelpe studentene med prosesseringen og selvvurderingen av informasjonen i
hvideoen for å lede til læringen man vil se. (Brame, 2015).

2.3.5 Kognitiv belastning
Det siste begrepet jeg tar opp innenfor kategorien innhold er kognitiv belastning. Kognitiv
belastning et begrep som, på en lignende måte som matching av modalitet, kan illustrere
sammenhengen mellom formen og innholdet i en undervisningsvideo. Kognitiv
belastningsteori er basert på teorien om at hukommelse har flere komponenter, der
arbeidsminnet har begrenset kapasitet og kan overbelastes dersom det får for mye å gjøre.
(Brame, 2015). Hukommelsens ulike komponenter er illustrert i figur 1. I
undervisningsvideoer kan kognitiv belastning oppstå på ulike måter, og som resultat av bruk
av forskjellige virkemidler.
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Figur 1 Hukommelsens komponenter

Ut i fra figuren kan man se samspillet mellom de ulike delene av hukommelsen. Brame
forklarer at sanseminnet er flyktig, samtidig som det samler inn informasjon fra omgivelsene.
Noe av denne informasjonen kan bli valgt inn til midlertidig lagring, og blir dermed kodet inn
i arbeidsminnet, som har begrenset kapasitet. Likevel er prosesseringen gjennom
arbeidsminnet nødvendig for at informasjonen kodes inn i langtidshukommelsen, som har
bortimot ubegrenset kapasitet. (Brame, 2015). Av figuren kan man også se at sanseminnet får
informasjon fra både den verbale/auditive kanalen og den visuelle/billedlige kanalen, og at
disse blir sett på som separate. Dette kan sees på som en parallell til inndelingen av
virkemidler i undervisningsvideoer i form og innhold. Den visuelle kanalen blir representert
av virkemidlene som hovedsakelig har med formen i en undervisningsvideo å gjøre, og den
auditive kanalen blir hovedsakelig representert av virkemidlene som har med innhold å gjøre.
Denne teorien leder inn til teorien om kognitiv belastning.

Den nederlandske mediepsykologen Ton de Jong forklarer teorien om kognitiv belastning på
følgende måte: “The basic idea of cognitive load theory is that cognitive capacity in working
memory is limited, so that if a learning task requires too much capacity, learning will be
hampered.” (de Jong, 2010, s.105). Videre forklarer han at den anbefalte måten å begrense
kognitiv belastning på er å designe undervisningsmetoder som optimerer bruken av
arbeidsminnet. Kognitiv belastningsteori illustrerer samspillet mellom virkemidler i
undervisningsvideoer og viser at dersom sammenhengene mellom de faglige
forståelseselementene er kompliserte, om videoens design fremstår uoversiktlig og
uorganisert, eller om mange virkemidler brukes samtidig, kan det føre til kognitiv
overbelastning og være skadelidende for seernes læring. Noe av det som er spesielt med
undervisningsvideoer er at man har muligheten til å presentere fagkunnskapen på mange
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ulike måter, i både visuelle og auditive kanaler samtidig, noe som kan føre med seg
overdreven bruk av virkemidler. Videre deler de Jong kongitiv belastning inn i tre deler:
Egenbelastning (intrinsic load), organiseringsbelastning (germane load) og
overflødighetsbelastning (extraneous load).
Egenbelastning handler om vanskelighetsgraden til innholdet. “More specifically, material
that contains a large number of interactive elements is regarded as more difficult than
material with a smaller number of elements and/or with a low interactivity.” (de Jong, 2010,
s.106). Med lav interaktivitet menes enkle elementer som kan læres isolert sett, som for
eksempel at ½ = 0.5. Jo høyere interaktivitet, jo mer kompliserte er sammenhengene mellom
de ulike elementene man må lære, noe som kan illustreres med sammenhengene mellom
sinus og cosinus, radianer og komplekse tall. “This implies that some (high interactivity)
content by its nature consumes more of the available cognitive resources than other (low
interactivity) material.” (de Jong, 2010, s. 106). I temaene grunnleggende ligningsforståelse
og utregning av enkle ligninger vil interaktiviteten stort sett være lav, da sammenhengene
mellom likhetstegnsforståelse, likevektsprinisippet og ligningsforståelse ikke er altfor
kompliserte. Kognitiv belastningsteori ser på utviklingen og automatiseringen av skjemaer
som hovedmålet med læring. (Sweller et al. 1998). Konstruksjonen av skjemaer involverer
prosesser som å tolke, eksemplifisere, klassifisere og organisere informasjon. (Mayer, 2002).
Det er denne prosessen de Jong kaller organiseringsbelastning. Er innholdet eller formen i en
undervisningsvideo uoversiktlig og krever mye tolkning kan det føre til
organiseringsbelastning.

Overflødighetsbelastning er ifølge de Jong kognitiv belastning laget av materialet som ikke
direkte bidrar til læring. (de Jong, 2010 s. 108). “Following this definition, extraneous load is
imposed by the material but could have been avoided with a different design.” (de Jong,
2010, s. 108). Det er denne typen belastning som kan oppstå av at det er mye som skjer på en
gang i en undervisningsvideo. Dette kan illustreres med hvor mange ulike former for
virkemidler det blir brukt på et gitt tidsintervall. For å begrense den kognitive belastningen er
det dermed sentralt å begrense antallet grafiske elementer som dukker opp på kort tid, at
underviserens forklaringer støttes opp visuelt, at formen og innholdet i videoen henger
sammen og at videoen fremstår oversiktlig og organisert. I det neste delkapittelet ser jeg
nærmere på virkemidler som hovedsakelig har med det visuelle som skjer i en video å gjøre,
og som inndeles under form.
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2.4 Form
Den andre delen jeg har valgt å dele virkemidler lærere har spesielt bruk for i
undervisningsvideoer i matematikk inn i, er form. Disse virkemidlene handler i all hovedsak
om det visuelle, designet og selve formen i en undervisningsvideo. Derfor vil jeg nå
presentere fire ulike former for designelementer, og deres funksjon som virkemiddel i en
undervisningsvideo. Begrepsavklaringen er gjort av Cynthia Brame (2015) og inkluderer
begrepene signalisering, segmentering, luking og matching av modaliteten.

Teorien og begrepsavklaringen i dette delkapittelet er utgangspunktet for utviklingen av
kategorier på en induktiv måte i studien. Måten dette ble gjort metodisk presenterer jeg i
kapittel 4.4.4. De ulike designelementene som finnes i videomaterialet varierer både i stil,
bruk og utseende. Derfor kan det være sentralt å ha noen definerte begreper fra teoridelen,
som man så beskriver nøyaktig ut i fra videomaterialet ved hjelp av induktiv metode.
Designelementene fremstår ulikt i ulike videoer, men det finnes fellestrekk ved de ulike
elementene som gjør at begrepene kan defineres og forankres i teori.

2.4.1 Signalisering
Signalisering er definert som bruken av tekst eller symboler på skjermen for å markere viktig
informasjon eller indikere hvor seeren bør rette oppmerksomheten sin. (Brame, 2015). I
matematikkvideoer kan dette eksemplifiseres med understreking av viktige deler av en
utregning, nøkkelord som illustreres grafisk, eller markeringer som trekker oppmerksomheten
til en spesiell del av skjermen. (deKoning et al, 2009). I følge Brame kan denne typen
utforming bidra til å redusere overflødighetsbelastning ved å illustrere hvilke elementer i en
kompleks utregning som er viktige, og det kan også dempe organiseringsbelastningen ved å
vektlegge organiseringen og sammenhengene i matematikken. Dette er et virkemiddel som er
lett å kjenne igjen i matematikkvideoer, men som kan fremstå på mange ulike måter.
Signalisering blir illustrert, eksemplifisert og tydeligere definert i resultatkapittelet av denne
studien, i presentasjonen av kategoriene utviklet på en induktive måte.

2.4.2 Segmentering
Segmentering handler om å dele opp informasjonen på skjermen i naturlige sammenfatninger
for å hjelpe seeren med å organisere innholdet. (Brame, 2015). Segmentering kan bidra til å
begrense egenbelastningen og organiseringsbelastningen ved å legge vekt ved strukturen på
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informasjonen som blir gitt. Segmentering kan også være hensiktsmessig på grunn av
differensieringsmulighetene det gir ved å for eksempel legge inn interaktive elementer som
gjør at det er naturlig for elevene som ser videoen å sette videoen på pause når det kommer
ny informasjon, noe som underbygger fordelen Bergman og Sams (2012) og Herreid og
Schiller (2013) presenterte med undervisningsvideoer. Virkemiddelet for segmentering
henger altså sammen med virkemidler for innholdet i en matematikkvideo ved at
segmentering kan bidra til aktiv læring gjennom interaktive elementer.
Segmenteringsmetoden kan for eksempel legge til rette for at elever reflekter og får kontroll
ved hjelp av interaktive elementer i videoen. (Brame, 2015). Dette illustrerer en sammenheng
med aktiv læring der innholdsvirkemiddelet er selve spørsmålet, mens virkemiddelet for form
er hvordan spørsmålet segmenteres på skjermen.

2.4.3 Luking
Luking innebærer å luke ut interessant, men overflødig informasjon som ikke bidrar til
læringsmålet. (Brame, 2015). Det vil si å luke ut all informasjon av typen musikk, komplekse
bakgrunner, og andre ting som gjør at elever må vurdere hva som er viktig å følge med på.
Grunnen til dette er at denne unødvendige informasjonen øker overflødighetsbelastningnen
og dermed kan risikere å redusere læringsutbyttet av videoen ved at det kan overbelaste
sanseminnet. (Brame, 2015). Samtidig kan bruk av både signalisering og segmentering
fungere som en slags luking ved at det bidrar til å tydeliggjøre for seerne hva som er viktig
informasjon i videoen og hva som ikke er så viktig. At manglende luking kan føre til kognitiv
belastning i form av overflødighetsbelastning kan illustrere hvordan sanseminnet tar imot
både visuelle og auditive signaler, og at overflødig visuell informasjon kan være hemmende
for opptaket av informasjonen som blir presentert auditivt. Dette fungerer som et eksempel
som kan illustrere hvordan kognitiv belastning er påvirket av virkemidler som både gjelder
form og innhold. Dette illustrerer også at de ulike designelementene henger sammen og
påvirker hverandre, noe jeg både viser i neste delkapittel, 2.4.4, og som kommer frem i de
induktive kategoriene jeg presenterer i resultatkapittelet.

2.4.4 Matching av modalitet
Matching av modalitet handler om å presentere informasjon i hensiktsmessig kanal. Dette
innebærer å benytte den verbale/auditive kanalen til å presentere informasjon som passer seg
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der, og den visuelle/billedlige kanalen til å presentere informasjon som heller passer seg der.
For ekstra effekt kan man presentere informasjon i begge kanaler samtidig. (Brame, 2015).
Dette handler om å presentere innholdet i rett form, det vil si at hvis noe kler å være visuelt så
bør det vises nettopp visuelt samtidig som lyden underbygger det som vises. Forsøker man å
vise en animasjon samtidig som man viser tekst kan det forvirre og overbelaste den visuelle
delen av sanseminnet, og dermed kan læringsutbyttet bli lavere. Dette innebærer at Khan
Academy-stilen, at man bare ser hva som skrives på tavla i videoen, kan være hensiktsmessig
hvis det er utregninger som skal vises. Det er fordi man ikke trenger å se ansiktet til den som
snakker, rett og slett fordi det kan overbelaste den visuelle delen av sanseminnet når det er
utregningene som er i fokus. I bunn og grunn handler å matche modaliteten om at videoens
form og innhold spiller på lag. Matching av modaliteten er altså en kategori som på samme
måte som kognitiv belastning kan illustrere samspillet mellom form og innhold i en
undervisningsvideo.

2.5 Oppsummerende refleksjon
Digital undervisning er et voksende felt som kan bidra til økte studentprestasjoner. En av
måtene det undervises digitalt på er ved hjelp av åpent tilgjengelige undervisningsvideoer.
Åpent tilgjengelige undervisningsvideoer om grunnleggende ligningsforståelse og utregning
av enkle ligninger ser ut til å være bygget opp av en rekke virkemidler som henger sammen
og påvirker hverandre. I dette kapittelet har jeg presentert tidligere forskning og teori om
disse virkemidlene og sortert de inn i kategoriene form og innhold. Dette grunnlaget fungerer
som et utgangspunkt for en kvalitativ innholdsanalyse som har som mål å utvikle et
rammeverk for virkemidler undervisere tar i bruk i åpent tilgjengelige undervisningsvideoer
om grunnleggende ligningsforståelse. Det å undervise ved hjelp av åpent tilgjengelige
videoer fungerer på en annen måte enn i klasserommet, og det finnes flere videospesifikke
virkemidler som både kan styrke og hemme undervisningskvaliteten. Å være bevisst på alle
disse virkemidlene kan sees på som en slags spesialisert kunnskap om videoundervisning. I
neste kapittel illustrerer jeg metoden jeg har brukt for å utvikle kategorier som beskriver
virkemidlene undervisere tar i bruk i et utvalg åpent tilgengelige undervisningsvideoer, som
til sammen danner et rammeverk som bygger på teorigrunnlaget som er gitt i dette kapittelet.
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3 Metode
3.1 Forskningsdesign
I innledningen av denne masteroppgaven presenterte jeg følgende problemstilling:

Hva kjennetegner virkemidlene matematikklærere bruker i åpent tilgjengelige
undervisningsvideoer om ligninger, og hvordan kan man bruke kunnskap om disse til å
vurdere kvaliteten i en undervisningsvideo i matematikk?

Målet med denne studien er altså å utarbeide analysekategorier som kan bygge opp et
rammeverk som beskriver kjennetegnene til virkemidler undervisere tar i bruk i et utvalg
åpent tilgjengelige undervisningsvideoer, samt å bruke innsikten i disse virkemidlene til å
forsøke å si noe om kvaliteten til videoene. Med utgangspunkt i denne problemstillingen vil
undersøkelsen være en kvalitativ innholdsanalyse av et utvalg åpent tilgjengelige
undervisningsvideoer i matematikk om ligninger. Grunnene til at kvalitativ innholdsanalyse
ble valgt presenterer jeg i kapittel 3.3. I denne studien brukes både deduktiv og induktiv
tilnærming. I en deduktiv tilnærming utarbeides analysekategoriene fra tidligere forskning og
teori, mens i en induktiv tilnærming brukes videomaterialet til å utarbeide disse
analysekategoriene. Kategoriene som utarbeides i denne masteroppgaven er altså et resultat
av en kvalitativ innholdsanalyse der analysekategoriene er dannet både med grunnlag i
videomaterialet, og fra tidligere forskning og teori. Dette er de to måtene Mayring (2014)
presenterer for å utvikle analysekategorier i kvalitativ innholdsanalyse. For at denne typen
analyse skal få metodologisk styrke forklarer Mayring også at materialet må prosesseres flere
ganger. Det finnes steg for steg-modeller for hvordan dette skal gjennomføres både induktivt
og deduktivt, noe jeg kommer tilbake til i kapittel 3.4.2. Datamaterialet i denne studien er
hentet inn fra åpent tilgjengelige undervisningsvideoer i matematikk om ligninger både på
norsk og engelsk, noe jeg skal forklare nærmere i neste delkapittel.

3.2 Åpent tilgjengelige undervisningsvideoer
Som jeg nevnte i innledningen har jeg erfart i praksis at mange elever bruker åpent
tilgjengelige undervisningsvideoer i matematikk for å forberede seg til timer, få hjelp med
lekser og øve til prøver i matematikk. Med utgangspunkt i dette ville jeg finne videoer fra et
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konkret tema i matematikken som var åpent tilgjengelige på YouTube på den samme måten
som jeg har erfart at elever finner disse. Valget falt på temaet ligninger både fordi det er et
kjent og sentralt tema i matematikkundervisningen i den norske skolen, men også fordi det ut
i fra undersøkelsene mine kunne det se ut som om det fantes like mange måter å forklare
ligninger på video som det fantes videoer. Målet mitt var å finne videoer som hadde som mål
å forklare hva ligninger er for noe, og som viste enkle måter å løse ligninger på. Googlesøk
med de tre søkene «ligninger youtube», «likninger youtube» og «equations youtube» gir
henholdsvis 16 200, 40 600 og 54 300 000 treff. Her er det tydelig at det utrolig mye
materiale å ta av. Det var altså en viktig oppgave å snevre inn materialet kraftig ved hjelp av
inklusjonskriterier.

3.2.1 Inklusjonskriterier for utvalget
Problemstillingen for dette prosjektet og det teoretiske grunnlaget jeg presenterte i
innledningen la noen føringer for hva slags videoer jeg inkluderte i utvalget. Det var viktig å
finne videoer av ulik karakter og med ulik bruk av de forskjellige virkemidlene som kom
fram fra undersøkelsene av tidligere forskning og teori i kapittel 2. Det enorme antallet treff
for YouTube-videoer med ligninger gjorde det til en umulig oppgave å få oversikt over hele
det potensielle materialet. Derfor valgte jeg å forsøke å finne videoer på samme måte som jeg
har inntrykk av at elever finner dem, nemlig ved å søke på nøkkelord på YouTube. Samtidig
var dette en stor utfordring å gjøre på en vitenskapelig og etterprøvbar måte. YouTubes
søkealgoritme er persontilpasset. (Bishop, 2018). Dette innebærer at videoene som kommer
opp når man søker på sentrale nøkkelord er forskjellige fra person til person.
Visningshistorikk, søkehistorie, kjønn og mange andre faktorer spiller også inn. (Bishop,
2018). Samtidig er det et sentralt punkt at det ikke er selve videoene som er fokuset for denne
masteroppgaven, men heller analysekategoriene som skal utarbeides. Likevel er videoene
selvfølgelig sentrale når det er de som skal innholdsanalyseres. Ulempene ved dette kommer
jeg tilbake til i kapittel 3.3.4, hvor jeg skriver om kvantifiseringsproblemet og utfordringen
med den store mengden potensielt datamateriale. Det kan likevel argumenteres for at å ta et
utvalg av det enorme antallet videoer, for så å snevre det inn med grunnlag i tematikk,
innhold og lengde på video kan brukes som et utgangspunkt for både deduktiv og induktiv
utvikling av analysekategorier.
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Dermed gjorde jeg søk på YouTube med de tre nøkkelordene «ligninger», «likninger» og
«equations» og valgte ut de 9 øverste videoene som kom opp på søkeresultatet der
tematikken var introduksjon til ligninger og utregning av enkle ligninger. Dette resulterte i 27
videoer på både norsk og engelsk. For at videoene skulle inkluderes i det endelige utvalget
valgte jeg ut videoer under 6 minutter, videoer som var relativt ulike i bruk av virkemidler og
videostiler, og videoer som tok for seg grunnleggende prinsipper og utregninger med
ligninger. Resultatet ble 11 korte videoer som handlet om introduksjon til ligninger og
utregning av enkle ligninger og som også inneholdt varierende bruk av virkemidler. Årsaken
til at inklusjonskriteriet for tid var under 6 minutter var Guo og kollegaers (2014) forskning
jeg presenterte i kapittel 2.3.3 som viste at studenters engasjementsrate til en video droppet
kraftig etter at 6 minutter var passert. Virkemidlene jeg så etter da jeg gjennomgikk
videomaterialet baserte seg på den tidligere teorien og forskningen jeg presenterte i teoridelen
inndelt i form og innhold.

3.2.2 Utvalg
Jeg presenterer kort informasjon om de 11 ulike videoene i tabell 1. Utvalget for denne
studien består av 11 ulike videoer på både norsk og engelsk. Grunnen til at jeg ikke legger
ved lenker til videoene er etiske betraktninger for studien. Dette diskuterer jeg i kapittel 3.5.

Tabell 1 Utvalgte videoer
Video Språk

Tema

Innhold

Lengde

Antall
visninger
ved
transkript
og dato

A

B

C

Norsk

Norsk

Introduksjon -

Løsning av ligning med en ukjent

til ligninger

-

Omstilling av ligning

-

Grunnleggende ligningsforståelse

Introduksjon -

Forklaring av hva en ligning er

til ligninger

-

Likhetstegnsforståelse

-

Grunnleggende likevektsprinsipp

Engelsk Introduksjon -

Grunnleggende algebraforståelse

til ligninger

-

Likhetstegnsforståelse

-

Grunnleggende ligningsforståelse

1:48

19 293
6.2.20

3:42

12 453
9.3.20

2:16

64 178
9.3.20
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D

Engelsk Utregning
av enkle

-

Likhetstegnsforståelse

-

Omstilling av enkle ligninger

-

Omstilling av enkle ligninger

-

Grunnleggende ligningsforståelse

-

Grunnleggende ligningsforståelse

-

Omstilling av enkle ligninger

-

Løsning av ligninger med

2:40

19 232
10.3.20

ligninger
E

Engelsk Utregning
av enkle

2:08

831 428
10.3.20

ligninger
F

Engelsk Utregning
av enkle

3:29

126 821
13.3.20

ligninger
G

Norsk

Utregning
av enkle

H

Norsk

paranteser

ligninger

-

Omstilling av enkle ligninger

Utregning

-

Løsning av ligninger med

av enkle
ligninger
I

Engelsk Utregning

4:46

9.3.20

2:37

paranteser
-

Omstilling av enkle ligninger

-

Omstilling av enkle ligninger ved

av enkle

140 255

3 260
11.2.20

3:26

hjelp av motsatte operasjoner

170 815
13.3.20

ligninger
J

Norsk

Utregning

-

av enkle

Omstilling av enkle ligninger ved

4:37

hjelp av motsatte operasjoner

56 737
26.2.20

ligninger
K

Norsk

Utregning

-

av enkle
ligninger

Formulering av ligninger ut fra

4:35

tekst
-

7 395
9.3.20

Problemløsning ved hjelp av
ligninger

Til sammen har disse videoene over en million visninger, noe som sammen med det tidligere
presenterte googlesøket understreker populariteten til åpent tilgjengelige
undervisningsvideoer i matematikk. Det er tre videoer som handler om introduksjon til
ligninger og åtte videoer som handler om ulik type utregning av enkle ligninger. Det vil
argumenteres for at disse 11 videoene gir tilstrekkelig mengde data til å kunne utarbeide
analysekategorier som til sammen bygger opp et rammeverk som beskriver virkemidlene
undervisere tar i bruk i åpent tilgjengelige undervisningsvideoer om grunnleggende
ligningsforståelse og utregning av enkle ligninger.
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3.3 Metodevalg
3.3.1 Kvalitativ innholdsanalyse
Hvorfor kvalitativ innholdsanalyse? I følge den tyske psykologiprofessoren Phillipp Mayring
(2014) er den grunnleggende tilnærmingen til kvalitativ innholdsanalyse å bevare styrkene
ved kvantitativ innholdsanalyse og bruke det som bakgrunn for en systematisk og kvalitativorientert tekstanalyse. Metoden innebærer å tildele kategorier til datamaterialet på en
kvalitativ og fortolkende måte som følger innholdsanalytiske regler. (Mayring, 2014). Det
finnes flere fordeler ved denne tilnærmingen, og for denne masteroppgaven kan det virke
spesielt hensiktsmessig å ta i bruk kvalitativ innholdsanalyse. Mayring forklarer videre at en
av styrkene ved kvalitativ innholdsanalyse er at materialet man forsker på alltid blir forstått i
relasjon til en spesiell kommunikasjonskontekst. «The interpreter must specify, to which part
of the communication process he wishes to relate his conclusions from the material analysis.»
(Mayring, 2014, s.39). Åpent tilgjengelige undervisningsvideoer i matematikk kan brukes i
mange forskjellige kommunikasjonskontekster, men jeg ønsker å fokusere på formen og
innholdet i undervisningsvideoene sett i en kontekst der elevene har oppsøkt og forsøkt å
finne videoene på egen hånd. Et av målene for denne masteroppgaven er som sagt å utarbeide
kategorier som til sammen danner et rammeverk som beskriver virkemidlene som blir brukt i
et utvalg åpent tilgjengelige undervisningsvideoer. Kategoriene som blir utviklet ved hjelp av
en systematisk og regelbundet metode som kvalitativ innholdsanalyse kan være et godt
utgangspunkt for å utarbeide nettopp et slikt rammeverk. Samtidig er innholdsanalysen ifølge
Mayring ikke et standarisert instrument, men den må tilpasses til materialet og objektet man
har foran seg. Dette er også et godt argument for at kvalitativ innholdsanalyse er en velegnet
metode i denne studien. Det er sentralt at analysekategoriene som er grunnlaget for
rammeverket er tilpasset til materialet og objektet som forskes på; nemlig virkemidlene
matematikklærere tar i bruk i undervisningsvideoer.

Målet med forskningen er altså å finne og beskrive karakteristikker ved matematikkvideoer
og se på sammenhenger mellom ulike virkemidler i slike videoer. Det må også aksepteres at
resultatene av denne innholdsanalysen kommer til å ha begrensede muligheter for
kvantifisering og kun kan resultere i hypoteser som må forskes videre på. Begge disse
faktorene er noe Björn Schwarz (2015) trekker frem i sin eksempeltekst om hvordan man
skal bruke kvalitativ innholdsanalyse i sammenheng med matematikkdidaktisk forskning. For
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både kvantitativ og kvalitativ innholdsanalyse er kategoriene fokuset i analysen. Dette er også
viktig for intersubjektiviteten i prosedyren; analysekategoriene gjør det mulig for andre å
rekonstruere eller repetere analysen. (Mayring, 2014). Dette kommer jeg tilbake til i
delkapittel 3.4.5. Han forklarer også at kategorisystemene må piloteres ved å gå gjennom
såkalte reverse loops. Dette kommer jeg tilbake til i delkapittel 3.3.2. Det er sentralt å ha et
tydelig teorigrunnlag for innholdsanalysen. «In qualitatively oriented research it is repeatedly
stressed that teoretical arguments must be used. Technical fuzziness is compensated for by
theoretical stringency.” (Mayring, 2014, s.41). Teorigrunnlaget jeg presenterte i kapittel 2 er
med andre ord sentralt for den deduktive kategoriutformingen i denne masteroppgaven, og
sammen med den induktive kategoriutformingen kan dette bidra til et helhetlig
kategorisystem som kan sammenstilles til et rammeverk som kan beskrive virkemidlene i et
utvalg åpent tilgjengelige undervisningsvideoer.

3.3.2 Reverse loops
For å pilotere analysekategoriene gjennomførte jeg reverse loops. «What is important in this
is that the trial runs are also documented in the research report. Here the inter-subjective
testability is again of central importance too.” (Mayring, 2014, s.41). For å illustrere hvordan
dette ble gjort tar jeg utgangspunkt i den induktive analysekategorien for luking.
Utgangspunktet for denne kategorien var teorigrunnlaget og begrepsdefinisjonen som tilsa at
luking handlet om å luke ut overflødige elementer fra en video. Ut i fra dette begrepet ble
analysekategorien luking opprettet, og målet var å finne ut hvordan luking ble brukt som et
virkemiddel i datamaterialet. Ut i fra teorien ble det også definert at kodeenheten skulle være
hvert poeng, forklaring eller resonnement læreren nevner. Det kom tidlig frem at det å kode
hvor det hadde blitt gjort luking var umulig. Ingen indikasjoner kan vise hvor overflødige
elementer har blitt fjernet. Derfor ble analysekategorien endret til manglende luking, hvor
indikasjonene forankret i teorien faktisk kunne brukes. Etter å ha kodert 45% av materialet (5
videoer) hadde jeg tre koder: overflødig lyd, overflødig design og overflødig illustrasjon.
Etter revisjon av kodene, kodereglene og omfanget i datamaterialet ble koden overflødig
illustrasjon innlemmet i koden for overflødig design. Dette var fordi alle tilfellene i det
kodede materialet der overflødige illustrasjoner var til stede i datamaterialet kunne også bli
sett på som overflødig design. Etter denne revisjonen kodet jeg gjennom hele datamaterialet
med de nye reglene. Måten reverse loops ble brukt for å utvikle analysekategorien for
manglende luking gjenspeiler hvordan det ble gjort for alle analysekategoriene.
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3.3.3 Ulemper ved kvalitativ innholdsanalyse
Det å skulle utarbeide en kategorisystem som skal kunne fungere som et rammeverk for å
beskrive virkemidlene i åpent tilgjengelige undervisningsvideoer ved hjelp av kvalitativ
innholdsanalyse kan skape et kvantifiseringsproblem. «Qualitative content analysis defines
itself within this framework as an approach of empirical, methodological controlled analysis
of texts within their context of communication, following content analytical rules and step by
step models, without rash quantification. (Mayring, 2000, s.1). En utfordring og ulempe med
bruken av kvalitativ innholdsanalyse i denne studien er dermed denne balansen mellom å
skulle forsøke å lage et rammeverk som i utgangspunktet legger opp til å skape noe som kan
kvantifiseres, men samtidig være avhengig av å bruke en metode som er lite egnet for
kvantifisering. Resultatene i denne studien blir rett og slett et sett med analysekategorier som
kommer til å være begrenset og basert på et lite antall åpent tilgjengelige
undervisningsvideoer i matematikk, men som kanskje kan bli brukt som et rammeverk der
innsikt i bruken av virkemidler kan være et utgangspunkt for kvalitetsvurdering og grunnlag
for videre forskning som dermed medfører en indirekte mulighet for kvantifisering.

En annen utfordring og ulempe med kvalitativ innholdsanalyse i denne studien er at det er en
metode som krever at man går dypt inn i materialet man har foran seg. Det å forske på åpent
tilgjengelige undervisningsvideoer medfører, som jeg har presentert tidligere, et video- og
forskningsmateriale som er nærmest ubegrenset. Selv med veldig strenge inklusjonskriterier
vil det alltid finnes flere videoer som kunne blitt innlemmet i forskningsmaterialet. Dermed
kunne man tenke seg at kvantitativ metode kunne egnet seg bedre for denne forskningen, men
samtidig er det viktig å gå dypt inn i materialet for å kunne utvikle analysekategorier som kan
bygges videre på, som er selve målet med denne studien. Dette gjør at jeg har forsøkt å
beskrive tydelig hvordan videoene er funnet, argumentere for hvorfor jeg har gjort det på
denne måten, samtidig som det er viktig å understreke at resultatene i denne studien kun
kommer til å gjelde for de 11 videoene jeg har innholdsanalysert, samtidig som håpet er at
studien min er noe som kan bygges på i videre forskning.

3.4 Analyse av data
«It is a central element of content-analytical procedures that the text is not interpreted as a
whole but divided into segments. The categories are assigned to segments of text.” (Mayring,
2014, s.51). En segmentering av innholdet i videoene er med andre ord sentralt for
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analysekategoriene. Reglene for denne segmenteringen må også ifølge Mayring (2014, s.51)
være eksplisitte, slik at en annen koder kan komme til lignende resultater. Dette er også viktig
for intersubjektiviteten i analysen, som jeg nevnte tidligere. En annen ting som er viktig for
intersubjektiviteten er ifølge Krippendorf (1980 i Mayring 2014, s.51) tre deler som må
defineres: kodeenhet (coding unit), kontekstenhet (context unit) og opptaksenhet (recording
unit). Det må bestemmes hvor sensitiv analysen skal være, hvor mye materiale som er
relevant for å komme til kodevalg og hvor store porsjoner av teksten som skal kategoriseres.
For hver analysekategori definerer jeg en egen kodeenhet. En av kodeenhetene er for
eksempel hvert poeng, resonnement, forklaring eller utregning underviseren gjør. Dette
innebærer at hver gang underviseren tar en naturlig pause i videoen fungerer som mellomrom
mellom kodeenhetene. Det må altså bestemmes den minste komponenten av tekstmaterialet
som kan analyseres og kategoriseres, den største komponenten som kan kategoriseres, og
også hvilke tekstporsjoner som blir konfrontert med kategorisystemet. Mayring (2014, s. 51)
understreker at dette kan bidra til intersubjektiviteten i innholdsanalysen, noe jeg kommer
tilbake til i kapittel 3.5.

Jeg observerte tidlig i arbeidet med innsamling av videomateriale at det skjedde mye samtidig
og på kort tid i undervisningsvideoene jeg så på. Derfor var det naturlig at kodeenheten, den
minste komponenten av tekstmaterialet som kunne analyseres og kategoriseres ofte ble enten
hvert resonnement eller hver setning i videoen. Den største komponenten, kontekstenheten,
ble ofte definert likt som kodeenheten fordi kodeenheten var tilpasset til hver kode. Jeg
bestemte meg også for at hele videoene var interessante for analysen, så dermed ble
tekstporsjonene som ble konfrontert med kategorisystemet hele den transkriberte teksten fra
hver video. For å kunne gjennomføre denne segmenteringen måtte jeg ha noe tekstdata jeg
kunne segmentere, og dermed var jeg nødt til å transkribere videomaterialet mitt. Hvordan
jeg gjorde dette skal jeg forklare nærmere i neste delkapittel; 3.4.1.

3.4.1 Transkripsjonsprosessen
Jeg bestemte meg også tidlig for å transkribere alle 11 videoene fra start til slutt. Først gjorde
jeg en gjennomkjøring der jeg transkriberte alt som ble sagt, der hvert poeng som ble nevnt
fikk sitt eget tidsintervall. Deretter så jeg gjennom videoen en gang til og transkriberte alt det
visuelle som skjedde i videoen i tidsintervallene jeg allerede hadde registrert. På den måten
ble det en slags transkribering av både form og innhold, noe som speiler teorigrunnlaget jeg
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allerede hadde lagt før transkriberingen. Dermed satt jeg igjen med transkriberinger av alle
11 videoene der jeg både hadde oversikt og alt som ble sagt og det visuelle i samme
tidsintervall. Dette gjorde jeg fordi det kom frem i utviklingen av teoridelen til denne studien
at de sentrale virkemidlene delt inn i form og innhold var såpass intrikate og sammensatte at
for å gjennomføre en skikkelig kvalitativ innholdsanalyse trengte jeg en detaljert
transkribering av hele videomaterialet, både visuelt og auditivt.

I følge Mayring (2014) er det sentralt at en bestemt transkripsjonssystem må defineres og
argumenteres for. Dette valget er avhengig av forskningsspørsmålet, karakteristikkene i
språket og den teoretiske bakgrunnen for analysen. Det forklares at videomateriale kan
analyseres ved hjelp av kvalitativ innholdsanalyse, men videoene blir behandlet som tekst,
fordi kategoriene må bli definerte som tekst. I selve transkripsjonen valgte jeg en såkalt
«clean read or smooth verbatim transcript» (Mayring, 2014, s. 45). Som innebærer å
transkribere alt ord for ord, men å utelate «uhm» og «ah» og dekorerende ord som «right»,
«you know» og «yeah».

3.4.2 Analysestrategi
Denne studien er en blanding av undersøkende og deskriptiv forskningsdesign.
Analysekategoriene ble både utformet fra undersøkelse av materialet og ved et
kategorisystem som var basert på teori, som Mayring (2014, s.12) nevner. “The point of
approach here is to find out the basic structure of ways in which texts are dealt with, both on
an everyday informal level and on a scientific one. It is precisely this that is neglected by
quantitative methods, which apply cut-and-dried procedures to the material without testing
the assumptions implicit in them.” (Mayring, 2014, s.63). Dette illustrerer fordelen med å
angripe videomaterialet bade deduktivt og induktivt. Man får både det teoribaserte grunnlaget
for forskningen men også de kategoriene man ikke hadde fått med seg hvis man bare jobbet
teoribasert. Analysen i denne masteroppgaven er en blanding av induktiv og deduktiv
utforming av kategorier. Det vil bli brukt det Mayring (2014, s.79) kaller induktiv og
deduktiv kategoriutforming, og følger hans steg for steg-metode. Inndelingen mellom form
og innhold er utgangspunktet for analysestrategien. Kategoriene som utvikles deduktivt er
basert på teoriutviklingen under kategorien innhold, og koderes ut i fra hva som skjer i den
auditive kanalen i undervisningsvideoene. Kategoriene som utvikles induktivt er basert på
begrepsavklaringen fra form, og koderes på den visuelle transkripsjonen.
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3.4.3 Fase 1 - Deduktiv kategoriutforming
Målet med den deduktive kategoriutformingen er å trekke ut og finne en spesiell struktur fra
materialet. I følge Mayring (2014) er denne innholdsanalytiske metoden sannsynligvis den
mest sentrale og den starter med en godt utviklet teoretisk bakgrunn og forskningsspørsmål.
Denne metoden kalles deduktiv fordi kategorisystemet ble etablert før koding av teksten.
Kategoriene ble dedusert fra teori, andre studier og tidligere forskning. Mayring (2014, s. 97)
forteller at denne metoden er god å bruke når det finnes relevant tidligere forskning, noe jeg
har illustrert i teorikapittelet. Struktureringsprosessen beskrives svært nøye av Mayring, og
det er denne jeg har fulgt gjennom hele utviklingen av kategorisystemet og den deduktive
kodingen. Basert på Mayrings (2014) teori var jeg nødt tå bestemme de fundamentale
strukturdimensjonene nøyaktig. (Mayring, 2014, s.95). De må komme fra problemet og må
være teoretisk basert. Dette er eksemplifisert med den første inndelingen min i teoridelen i
form og innhold. Denne inndelingen ble så videre oppdelt til underkategorier i teoridelen, noe
Mayring (2014) også anbefaler. Til slutt ble disse strukturdimensjonene formet til
analysekategorisystemet som jeg presenterer et eksempel fra i kapittel 3.4.5. Det er også
nøyaktig bestemt hvilke tekstkomponenter som hører hjemme i en kategori og det er definert
ankereksempler for å illustrere de ulike kategoriene.

I selve innholdsanalysen fulgte jeg Mayrings prosedyremodell for deduktiv
kategoriutforming. Dette innebar å bruke den teoretiske bakgrunnen til å definere
kategorisystemet, for så å definere kodereglene med definisjoner, ankereksempler og
koderegler. Deretter gjennomgikk jeg 40% av tekstmaterialet, før jeg så gikk tilbake og
reviderte kodesystemet. Denne prosessen repeterte jeg til jeg kom frem til den siste
gjennomgangen av materialet og definerte de resulterende analysekategoriene.

3.4.4 Fase 2 - Induktiv kategoriutforming
I utformingen av de induktive kategoriene gjorde jeg også som Mayring (2014, s.81)
anbefaler. Jeg startet med å forankre begreper for virkemidler som har med formen i
undervisningsvideoer å gjøre i tidligere teori og forskning. Deretter tok jeg utgangspunkt i de
definerte begrepene, gjennomgikk det transkriberte materialet linje for linje, startet med å se
på interessant og ikke interessant og utviklet koder for hvert begrep. For hver gang en ny del
av materialet kunne passe inn i en av kategoridefinisjonene mine måtte jeg sjekke om den
passet inn, eller utvikle en ny kode. Etter at jeg hadde jobbet gjennom 40% av
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videomaterialet reviderte jeg hele kategorisystemet, sjekket logikken i kategoriene og så om
«level of abstraction» var tilstrekkelig for materialet og målet med analysen. Målet var altså å
utvikle kategorier på egen hånd, kun basert på begrepsavklaringen som ble gjort i kapittel 2.

I denne prosessen fulgte jeg også Mayrings (2014, s.83) steg for steg-metode for induktiv
kategoriutforming. Målet med den induktive utformingen var å komme fram til
analysekategorier som kom fra selve materialet. Mayring forklarer at denne prosedyren er
veldig fruktbar for kvalitativ innholdsanalyse og at kategoridefinisjonen er et sentralt steg,
noe Krippendorff (1980, i Mayring, 2014) kaller en «kunst». Målet med denne prosedyren er
en «true description without bias owing to the preconceptions of the researcher, an
understanding of the material in terms of the material.» (Mayring, 2014, s.79). Jeg kommer til
å diskutere forskerbias nærmere i kapittel 3.5.2. Til sammen bygde de deduktive og induktive
kategoriene opp et rammeverk som blir et av hovedresultatene i denne masteroppgaven, og
som forhåpentligvis kan være et utgangspunkt for videre forskning.

3.4.5 Analysekategorier
I det følgende presenterer jeg den deduktive analysekategorien for konseptuell forståelse av
likhetstegn for å illustrere hvordan analysekategoriene i denne studien ser ut. Av plasshensyn
presenterer jeg de resterende kategoriene i resultatkapittelet sammen med kjerneeksempler. I
denne kategorien er det en ordinal innordning av kodene.

Kriterier for konseptuell forståelse av likhetstegn
Kode

Beskrivelse

Definisjon

Indikatorer

L2

Høy

Undervisningen

Alle disse indikatorene er til

utpregelse av

bygger i stor grad på

stede:

konseptuell

en presentasjon og

-

Likevektsprinsippet blir forklart

orientering

beskrivelse av

-

Utregningene bygger på

likhetstegnet som

likhetstegnet som relasjonelt

relasjonelt symbol

symbol
-

Grafiske illustrasjoner
underbygger forståelse
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L1

Orientering i

Undervisningen

-

Kun noen av indikatorene for L2

rimelig grad

nevner likhetstegnets

eller en blanding av indikatorer

relasjonelle

fra L2 og L0 er til stede

egenskaper
L0

Instrumentell

Undervisningen

Flere av disse indikatorene er til

orientering

nevner ikke

stede:

likhetstegnet som

-

Flytte-bytte-regelen blir brukt

relasjonelt symbol,

uten forankring i

men opererer med

likevektsprinsippet

likhetstegn som et

-

velkjent symbol

Løsing av enkle ligninger blir
presentert som regler og er ikke
forankret i likevektsprinsippet

-

Utregningene blir forklart uten å
nevne likhetstegnet som
relasjonelt symbol

3.5 Forskningsetikk, validitet og relabilitet
I løpet av prosessen med denne studien, masteroppgaven og forskningen tar jeg mange valg
som kan påvirke resultatene. I følge John Cresswell og Dana Miller er det bred enighet om at
kvalitative undersøkelser trenger å demonstrere at undersøkelsene er troverdige. (Cresswell &
Miller, 2000, s.124). Det gjør at jeg må begrunne alle valg som er tatt for å oppnå valide og
velbegrunnede forskningsresultater. Cresswell og Miller forklarer videre at det finnes flere
kjente validitetsprosedyrer for å etablere kvalitet, som for eksempel member checking,
triangulering og rike beskrivelser. (Cresswell & Miller, 2000, s.125). På den andre siden
illustrerer Michael Patton at selv om det finnes mange teknikker for å øke kvaliteten på
dataene som samles inn, er kontroversen rundt kvalitative funn analysens art. Dette er fordi
statistisk analyse følger formler og regler, mens kjernen i kvalitativ analyse er en kreativ
prosess som avhenger av analytikerens innsikt og konseptuelle evner. (Patton, 1999, s. 1190).
Som helt fersk forsker er det altså sentralt for validiteten og relabiliteten til denne studien at
jeg begrunner og beskriver alle valg jeg har tatt, slik at forskningen er både etterprøvbar og
troverdig. I dette kapittelet skal jeg forsøke å belyse og begrunne valgene jeg har tatt i
forskningsprosessen ved hjelp av teori.
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3.5.1 Forskningsetikk
En utfordring med dette prosjektet er at videoene jeg forsker på er åpent tilgjengelige
undervisningsvideoer lagt ut på internett. I samråd med veileder kom jeg frem til at det ikke
trengtes noen personvernsgodkjennelse fra Datatilsynet nettopp fordi videoene er åpent
tilgjengelige. Når man laster opp en video offentlig faller krav om informasjon til informanter
(Everett & Furseth 2012) og informert samtykke (Befring, 2015; Ryen, 2016) bort, da man
allerede har samtykket til at andre brukere kan reprodusere, distribuere, endre, vise eller
fremføre innholdet når man laster opp en video på YouTube. (YouTube, 2020). Likevel
bestemte jeg meg for å ta hensyn og anonymisere titlene på videoene, selv om kjennskapen
min til de forskjellige lærerne er svært begrenset. Jeg har også anonymiserte ansiktene til
underviserne i videoene slik at jeg ikke benytter personlig gjenkjennelig data i studien min,
noe både Befring (2015), Everett & Furseth (2012) og Ryen (2016) trekker frem som viktig.
Denne studien har også som mål å fremstå redelig og fremstille datamaterialet på en ærlig
måte. Dette gjør at resultatene er valgt ut på bakgrunn av at de er representative for helheten.
(Befring, 2015; Ryen, 2016). Dataene har jeg heller ikke lagret noe sted, da alt ligger åpent
tilgjengelig på YouTube. Videodata inneholder spesiell sensitiv data om mennesker og må
derfor egentlig ifølge Tjora (2017) være lagret på en lovlig og forsvarlig måte, men grunnet
de offentlige videoene som er forskningsmateriale blir dette noe annerledes. I det følgende
skal jeg diskutere relabiliteten og validiteten i denne studien. Først skal jeg ta for meg
reabiliteten i og med at det ifølge Mayring (2014) er en prekondisjon for validiteten, og ikke
motsatt. Derfor påvirker argumentene jeg skal ta for meg om relabilitet også argumentene for
validitet.

3.5.2 Reliabilitet
Reliabilitet innebærer stabilitet og presisjon i målingene, pluss at man må være konsistent
med måleforholdene. (Friedrichs, 1973, s.102). Det finnes flere «klassiske» kvalitetskriterier
for å sikre studiens reliabilitet, men Mayring (2014, s. 108) presenterer en kritikk mot disse
kvalitetskriteriene med hensyn til innholdsanalytiske undersøkelser, hvor han viser til
hvordan disse reliabilitetskriteriene er svært vanskelige å gjennomføre for innholdsanalytiske
undersøkelser. Videre forklares det at den vanlige prosedyren med innholdsanalytiske
reliabilitetstester er at hele analysen blir utført av flere personer, for at de så sammenligner
resultatene sine.
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Mayring nevner at denne metoden også har fått kritikk. Det skal mye til for at
innholdsanalyser har høy grad av likhet fra ulike kodere på samme materiale. J. Ritsert
(1972) understreker dette ved å poengtere at man bare ville oppnå stor grad av likhet i veldig
enkle analyser. «The more detailed and comprehensive the category system is, the more
difficult it will be to achieve a high level of reliability in the results…» (Ritsert, 1972, p 70 i
Mayring (2014). Dette underbygges også av Lisch & Kriz (1978) som sår tvil rundt verdien
av interkoder-reliabilitet også, noe de forklarer ved å si at tolkningsdivergenser mellom ulike
kodere heller er regelen enn unntaket. Patton (1999) forklarer dette ved å presentere at en
annen forsker ville muligens observert noe annet, noe Marte Blikstad-Balas (2017) utdyper
ved å forklare at en annen forsker kunne tolket materialet på en annen måte eller valgt andre
eksempelutdrag som kunne medført en annerledes resultatdel. Videre trekker Lisch & Kriz
sammenhengen mellom reliabilitet og validitet. «The stronger the variability of everyday
phenomena is determined by undiscovered and/or theoretically disregarded parameters
(disturbance factors), the more an increase in reliability through elimination of these
parameters will impair the practically relevant aspect of validity.» (Lisch & Kriz, 1978 p 87, i
Mayring (2014, s. 108). Her illustrerer Lisch & Kriz altså en sammenheng mellom
reliabiliteten og validiteten i studien der en økning av reliabilitet kan føre til en nedsatt
validitet ved at eliminasjon av parametere for å øke reliabiliteten kan føre til en mindre
relevant studie.

Samtidig er det viktig for påliteligheten i studien min at jeg har nok data. Ved å gjennomføre
både deduktiv og induktiv analyse av datamaterialet kom jeg fram til kategorier som ikke
bare baserte seg på tidligere teori og forskning, men som også oppsto fra selve materialet. Det
at jeg gjennomgikk datamaterialet to ganger med ulikt fokus kan bidra til en økt nøyaktighet.
Patton (1999) understreker at reliabiliteten min som forsker avhenger av forberedelsene mine,
forforståelsen min, samt min erfaring og trening i metodikkene. En mulig måte å sjekke
dataenes pålitelighet kunne også vært å gjennomføre en analyse av samme type på et annet
utvalg av åpent tilgjengelige undervisningsvideoer for å se om resultatet ble tilnærmet likt.
(Everett & Furseth, 2012). For å øke reliabiliteten til studien min påpeker Tjora (2017) at jeg
bør beskrive hvordan eget ståsted kan påvirke forskningen, at jeg bør ha gode begrunnelser
for utvalget og presentere forholdet mitt til deltagerne i studien. En blanding av deduktiv og
induktiv kategorisering med både teoretisk og empirisk tilnærming kan ha påvirket hvordan
jeg vurderte virkemidlene i undervisningsvideoene og hvordan disse er presentert.
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3.5.3 Validitet
Ifølge Friedrichs (1973) innebærer validiteten spørsmålet om det som blir målt er det som
burde blitt målt. Patton presenterer kredibilitetsproblemet som han deler inn i tre koblede
elementer. Han forklarer at man er avhengig av rigide teknikker og metoder for å samle inn
data av høy kvalitet som man analyserer nøye med fokus på validitet, reliabilitet og
triangulering. (Patton, 1999). I innholdsanalysen i denne studien følges metodene Mayring
(2014) presenterer for induktiv og deduktiv kategoriutforming. Dette er for å forsøke å sikre
meg mot kredibilitetsproblemet ved at jeg benytter meg av rigide teknikker og metoder for å
samle inn data.

I følge Creswell & Miller (2000) handler validitet om hvorvidt en studie er gyldig eller ikke.
En typisk fare for validiteten og dermed gyldigheten til en masteroppgave er utfordringen at
man skriver den alene, og at det dermed kan oppstå forskerbias. Forskerbias handler om at
mine erfaringer, personlige oppfatninger, verdier og forventninger kan påvirke resultatene i
studien. (Cresswell & Miller, 2000). Det er klart at det er umulig å være fullstendig objektiv i
en kvalitativ studie av denne typen. Valg jeg har tatt underveis i studien kan ha blitt påvirket
av forskerbias, både fordi jeg har tidligere erfaring med å lage undervisningsvideoer, samt all
undervisning jeg har hatt i klasserommet og min erfaring med å være elev selv. (Johnson &
Christensen, 2013).
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4 Resultater
I dette kapittelet sammenstiller jeg resultatene av analysen i denne studien. Kapittelet er delt i
to hoveddeler. Først fremstiller jeg det overordnede rammeverket som har blitt utviklet. Dette
rammeverket er satt sammen av flere ulike kategorier som til sammen illustrerer virkemidler
matematikklærere bruker i åpent tilgjengelige undervisningsvideoer om ligninger. For å
illustrere kjennetegnene for virkemidlene som bygger opp rammeverket presenterer jeg
analysekategorier og kjerneeksempler for alle virkemidlene, inndelt i hvilke som er utviklet
deduktivt og induktivt. I andre del av kapittelet presenterer jeg de ulike virkemidlene og de
underliggende kodenes omfang i datamaterialet. Men aller først presenterer jeg de 11
analyserte videoene.

4.1 Oversikt over undervisningsvideoene
I tabell 2 presenterer jeg kort bakgrunnen, innholdet og formen i de 11 videoene jeg har
analysert. Videoene i materialet er basert på temaet grunnleggende ligningsforståelse og
utregning av enkle ligninger, men fremstår svært ulike i både form og innhold.

Tabell 2 Oversikt over de analyserte undervisningsvideoene
Video Beskrivelse
A

I video A ser man hele tiden ansiktet og
overkroppen til læreren som forklarer. Det
er speilvendt film av at det blir skrevet på
en gjennomsiktig tavle, slik at seeren kan
se hva som står mens læreren skriver det.
Det dukker opp en illustrasjon i løpet av
videoen, det er en skålvekt med
duploklosser. Temaet i videoen er
introduksjon til ligninger, og underveis
regnes den enkle lineære ligningen 2+x=3
ut samtidig som underviseren forklarer
grunnleggende ligningsforståelse.
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Skjermbilder

B

Video B består av noe som kan se ut som
en PowerPoint-presentasjon med
underviserens stemme lagt over. Underveis
i videoen brukes et bilde av en skålvekt
med lodd som illustrasjon. Fokuspunktene i
videoen pekes ut med rød skrift, diverse
ringer rundt og pekende piler. Temaet for
videoen er introduksjon til ligninger og
grunnleggende ligningsforståelse. I videoen
forklares konseptet ligningsforståelse ved
hjelp av en vektskål og den enkle lineære
ligningen x+2 =6.

C

I video C ser man en animert hånd som
skriver på en hvit tavle. En stemme
forklarer hva som skjer i videoen samtidig
som det blir skrevet. Fokuspunktene i
videoen blir hovedsakelig markert med
piler, farger og firkanter rundt. I videoen
forklares først definisjonen av numeriske
og algebraiske utrykk. Disse definisjonene
brukes som en inngang til å forklare hva en
ligning er og hvilke komponenter en
ligning består av. Det er ingen
illustrasjoner i videoen bortsett fra den
animerte hånden.

D

I video D hører man en lærer forklare
samtidig som man ser håndskrevet tekst
som kan se ut som om den er skrevet inn på
et tegnebrett på datamaskin. Innholdet i
videoen er forklaring av grunnleggende
ligningsforståelse ved hjelp av utregning av
ligningen 7m + 10 = -6 – m. I videoen
brukes ringing rundt, piler og farger for å
styre fokus. Det er ingen grafiske
elementer som underbygger poengene til
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underviseren, og videoen fremstår som en
vanlig utregning av en ligning på tavle.

E

I video E hører man underviseren forklare
samtidig som han skriver med
musepekeren på svart bakgrunn. Det
brukes forskjellige farger, og underviseren
gestikulerer også på skjermen ved hjelp av
musepekeren. Innholdet i videoen er
utregning av de to enkle ligningene x+7 =
10 og a -5 = -2. Samtidig som underviseren
regner forklarer han grunnleggende
ligningsforståelse ved hjelp av
likevektsprinsippet. Fokuspunktene i
videoen blir hovedsakelig illustrert ved
fargebruk, og et urelatert bilde av Dronning
Elisabeth II er på skjermen gjennom hele
videoen.

F

Video F er bygd opp av mange animerte
grafiske elementer og tall i samspill med en
stemme som forklarer. Temaet for videoen
en hvordan man kan løse enkle lineære
ligninger. I introduksjonen av videoen
løses ligningen 20x = 170 ved å dividere
begge sider med 20. Deretter brukes denne
måten å løse ligninger på i et «real world
scenario» hvor man skal finne ut hvor
mange dusin smultringer man må kjøpe til
kontoret. Fokuspunktene i videoen blir
illustrert ved fargebruk, grafiske elementer
og hyppig bruk av lydeffekter.
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G

Video H fremstår som en PowerPointpresentasjon der underviseren har forberedt
steg for steg i en utregning og går igjennom
den og forklarer underveis. Man hører kun
stemmen til underviseren. Ulike farger på
teksten og gestikulering med musepekeren
styrer fokuset. I videoen forklares det
hvordan man løser opp ligningen 2(x1)+3=6 – (x-1). Gjennom hele videoen er
det en figur i høyre hjørne som presenterer
en huskeregel. Det er også en ramme i
venstre hjørne av videoen som presenterer
kapittelet og hvilket eksempel oppgaven
illustrerer. Mot slutten presenterer
underviseren en oppgave seeren skal løse
før man går videre.

H

Video H er en enkel video av en
skriveblokk sett ovenfra der man ser
underviseren skrive, peke og gestikulere
med en blyant. Innholdet i videoen er
utregning av ligningen 2x-3(x-4) = 2
(2x+1) samtidig som underviseren forklarer
hva han gjør. Denne videoen minner i stor
grad om klassisk klasseromsundervisning, i
og med at det ikke brukes noen andre
virkemidler enn underviseren som forklarer
hvordan han regner ut ligningen og skriver
på en blokk.

I

I video I ser man hele tiden ansiktet og
overkroppen til læreren som forklarer. Det
er speilvendt film av at det blir skrevet på
en gjennomsiktig tavle, slik at seeren kan
se hva som står mens læreren skriver det.
Underveis i videoen illustrerer læreren
fokuspunkter ved å ringe rundt deler på
tavlen samt ved å gestikulere med hendene.
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Innholdet i videoen er at underviseren
regner ut fire ligninger ved hjelp av fire
grunnleggende motsatte operasjoner. Disse
ligningene er x+5 = 9, x-3 = 7, x/2=5 og 2x
= 8.

J

Video J fremstår som en film av en klassisk
undervisningstime der man ser
overkroppen til underviseren og tavlen bak.
Læreren forklarer og gestikulerer samtidig
som han skriver på tavla. I videoen regner
læreren ut en brøkligning med flere ledd og
forklarer prosessen underveis. Det er ingen
grafiske elementer, men fokuspunktene blir
illustrert ved peking og gestikulering på
tavlen.

K

Video K fremstår som en ganske teksttung
PowerPoint-presentasjon med stemmen til
underviseren lagt oppå. Innholdet i videoen
er hvordan man skal løse
problemløsningsoppgaver med ligninger.
Fokuspunktene i videoen blir fremstilt ved
mye fargebruk og ringer rundt viktige
poenger. Det er noen enkle grafiske
elementer som fungerer som illustrasjoner i
videoen.
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4.2 Rammeverk for virkemidler i åpent tilgjengelige
undervisningsvideoer
I figur 2 presenterer jeg rammeverket som er et av hovedfunnene i denne studien.
Virkemidlene som matematikklærere tar i bruk i åpent tilgjengelige undervisningsvideoer om
ligninger har blitt delt inn i to deler: Virkemidler som hovedsakelig har med innholdet i en
video å gjøre, og virkemidler som hovedsakelig har med videoenes form å gjøre. To av
kategoriene er basert på samspillet mellom formen og innholdet i de analyserte
undervisningsvideoene. Kognitiv belastning og matching av modalitet er plassert midt
mellom innhold og form, men er forankret og forskjøvet til den siden som illustrerer hvordan
disse kriteriene har blitt utviklet. Kategoriene som har blitt utviklet deduktivt befinner seg på
venstre side av figuren, og kategorier som har blitt utviklet induktivt befinner seg på høyre
side. Kategorier som er bygget opp av ordinale koder er farget blått og kategorier som er
bygget opp av nominale koder er farget oransje.

Figur 2 Rammeverk for virkemidler i åpent tilgjengelige undervisningsvideoer om grunnleggende
ligningsforståelse og utregning av enkle ligninger
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Det har kommet frem flere sammenhenger mellom de ulike virkemidlene i både
teoriutviklingen og analysearbeidet i denne studien. Det kan se ut til at alle virkemidlene
henger sammen på en eller annen måte. Dette er illustrert av linjene mellom de ulike
virkemidlene, samt sirkelen som omkranser kategoriene. Det eksisterer også mange direkte
sammenhenger mellom de forskjellige virkemidlene. Disse sammenhengene ble nevnt og tatt
opp underveis i kapittel 2, kommer til syne i kvantifiseringen av kodene i dette kapittelet,
men diskuteres nærmere i kapittel 5 ved hjelp av en casebeskrivelse fra videomaterialet. I de
neste to delkapitlene presenterer jeg hver enkelt av kategoriene som bygger opp rammeverket
detaljert ved å presentere analysekategorier med indikatorer og kjerneeksempler for hver
kategori.

4.3 Kategorier utviklet på en deduktiv måte
Kategoriene for virkemidlene som hovedsakelig har med innholdet i en undervisningsvideo å
gjøre er utviklet på en deduktiv måte. Alle kategoriene består av en beskrivelse av
virkemiddelet, analysekategorier med indikatorer og tilhørende kjerneeksempler.
Analysekategoriene er enten bygget opp ordinalt eller nominalt, der ordinale koder beskriver
hvordan virkemidler blir brukt ved hjelp av et spektrum, og nominale koder beskriver
hvordan ulike virkemidler fremstår når de blir brukt.

4.3.1 Ligninger
Kategorien for ligninger fungerer som en teoretisk forankring for temaet i alle
undervisningsvideoene. Grunnleggende ligningsforståelse og utregning av enkle ligninger
bygger i stor grad på forståelse av både likhetstegnet som et relasjonelt symbol og
variabelbegrepet. Kategorien for ligninger er dermed delt i to: konseptuell forståelse av
likhetstegnet og variabelforståelse.

Konseptuell forståelse av likhetstegnet
Oppdelingen i denne kategorien er et resultat av at matematikkdidaktisk teori og tidligere
forskning på grunnleggende ligningsforståelse peker på at det kan være hensiktsmessig å
forankre ligningsundervisning i elevers tidligere matematikk-kunnskaper. Analysen ser
dermed på et mer helhetlig perspektiv, noe som illustreres av antallet indikatorer, og
fokuserer på det overordnete bildet og hvor mye undervisningsvideoene bygger på
likhetstegnsforståelse. Kodeenheten i denne analysekategorien blir altså hver forklaring,
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helhetlige utregning, poeng eller resonnement underviseren presenterer, der naturlige pauser i
innholdet angir overgangen mellom kodeenheter. Kriteriene er ordinale og bygger på i hvor
stor grad likhetstegnsforståelse står som sentralt. Det er et spektrum mellom L2 (høy
utpregelse av konseptuell orientering) og L0 (instrumentell orientering), der overgangene
mellom kodene er vanskelig å definere nøyaktig. For å forsøke å bekjempe uklarheten
mellom kodene er indikatorene for L1 satt til å være en blanding mellom indikatorene for L2
og L0, og forskjellene mellom kodene tydeliggjøres ved hjelp av kjerneeksempler.

Analysekategori for konseptuell forståelse av likhetstegn
Kode

Beskrivelse

Definisjon

Indikatorer

L2

Høy

Undervisningen

Alle disse indikatorene er til stede:

utpregelse av

bygger i stor

-

Likevektsprinsippet blir forklart

konseptuell

grad på en

-

Utregningene eller forklaringene

orientering

presentasjon og

bygger på likhetstegnet som

beskrivelse av

relasjonelt symbol

likhetstegnet som -

Grafiske illustrasjoner underbygger

relasjonelt

forståelse

symbol
L1

Konseptuell

Undervisningen

-

Kun noen av indikatorene for L2 eller

orientering i

nevner

en blanding av indikatorer fra L2 og

rimelig grad

likhetstegnets

L0 er til stede

relasjonelle
egenskaper
L0

Instrumentell

Undervisningen

orientering

nevner ikke

Flere av disse indikatorene:
-

likhetstegnet som
relasjonelt

Flytte-bytte-regelen blir brukt uten
forankring i likevektsprinsippet

-

Løsning av enkle ligninger blir

symbol, men

presentert som regler og er ikke

opererer med

forankret i likevektsprinsippet

likhetstegn som

-

Utregningene blir forklart uten å

et velkjent

nevne likhetstegnet som relasjonelt

symbol

symbol
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Kjerneeksempler for konseptuell forståelse av likhetstegn
Kode

Skjermbilder

L2

VIDEO B [1:33 - 2:06]

Transkribering

Begrunnelse

«Ligninger det kan vi tenke på

Likevekts-

som en vektskål. En ligning

prinsippet blir

har alltid et likhetstegn i seg.

forklart,

Det er viktig å ha et bevisst

forklaringene

forhold til hva det

bygger på

likhetstegnet betyr. Og det

likhetstegnet som

betyr at det som er i venstre

relasjonelt

vektskål er like tungt som det

symbol, grafiske

som er i høyre vektskål. Så

illustrasjoner

her: den store vekta og lille

underbygger

vekta som er i venstre vektskål

forståelse

veier like mye som de tre små i
høyre vektskål.»
VIDEO B [1:33 - 2:06]

VIDEO A [0:34 - 1:00]
L1

“Men hvis vi sammenligner

Likevekts-

det her litt med en skålvekt.

prinsippet blir

Så er det sånn at i en ligning

forklart,

må det til enhver tid være like

forklaringene

mye på begge sider av

bygger på

likhetstegnet. Hvordan kan vi

likhetstegnet som

nå finne ut hva som skal stå

relasjonelt

inne i den ukjente ruta? Hvis

symbol, grafiske

vi tar og fjerner 2 på begge

illustrasjoner

sider. Slik at vi sitter igjen med

underbygger

ruta.»

forståelse

VIDEO A [0:34 - 1:00]
“But if I want to mantain an

Som illustrert av

equality here whatever I do to

skjermbildene er

the left hand side I also have to

det ingen grafisk

do to the right hand side.

forankring i dette

Going back to our scales and

resonnementet,

so that we can keep our scale

derav koden L1.

balanced. So that we can say
the left is still equal to the
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right. And so what we are
going to be left with is x and
then the 7’s cancel out is equal
to 10 -7 is equal to 3. So that
unknown is 3.
VIDEO E [0:31 - 0:56]
VIDEO E [0:31 - 0:56]

VIDEO I [0.58-1.18]

“So in order to get x alone and

Likevekts-

get rid of the 5 we’re going to

prinsippet blir

do the inverse of addition

forklart, men det

which is subtraction. And

er ingen grafisk

we’re going to subtract 5 from

forankring i

both sides. Whatever you do to

resonnementet.

one side thou shalt do to the
other side in order to preserve
the equality of each side.”
VIDEO I [0.58-1.18]

L0

«Så nå vil jeg gå videre. Nå vil

Løsning av enkle

jeg samle x-ene på venstre side

ligninger blir

og tallene på høyre side. De to

presentert som

her de er på feil side. 1-tallet

regler og er ikke

vil jeg ha over her, x-en vil jeg

forankret i

ha over der. Men da må jeg

likevekts-

bytte fortegn. Det betyr at + 1

prinsippet og

kommer over her og blir til -1,

utregningene blir

-x kommer over her og blir til

forklart uten å

+x. Da har jeg fått gjort det.»

nevne

VIDEO G [1:32 - 1:53]

likhetstegnet som
relasjonelt
symbol

VIDEO G [1:32 - 1:53]
“In this video we’re going to

Løsning av enkle

be working on solving simple

ligninger blir

equations by making use of

presentert som

one basic principle. The main

regler og er ikke

thing to remember when

forankret i

solving equations is that
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VIDEO D [0:00 - 0:20]

whatever you do to one side of

likevekts-

an equation, you must also do

prinsippet og

to the other side. As long as

utregningene blir

we follow this rule we can do

forklart uten å

as many operations as

nevne

necessary to solve an

likhetstegnet som

equation.”

relasjonelt

VIDEO D [0:00 - 0:20]

symbol.

Variabelforståelse
Variabelforståelse bygger på en forståelse av matematisk generalisering, variablers
anvendelighet og at ligningene som presenteres er satt i kontekst. Oppdelingen i denne
analysekategorien har fokus på et helhetlig perspektiv, illustrert av antallet indikatorer.
Kodeenheten blir også her hver forklaring, helhetlige utregning, poeng eller resonnement
underviseren presenterer, der naturlige pauser i innholdet angir overgangen mellom
kodeenheter. Kodene er ordinale og illustrerer i hvor stor grad variabelforståelse er fokuset i
resonnementene. Spektrumet mellom V2 (høy utpregelse av variabelforståelse) og V0
(instrumentell orientering) blir delt opp av V1 som er satt til å være en blanding mellom
indikatorene for V2 og V0

Analysekategori for variabelforståelse
Kode

Beskrivelse

Definisjon

Indikatorer

V2

Høy utpregelse

Undervisningen

Alle disse indikatorene er til

av

bygger i stor grad på

stede:

variabelforståelse

en presentasjon og

-

beskrivelse av
matematisk

Matematisk generalisering blir
forklart

-

Utregningene eller

generalisering og

forklaringene bygger på

variablers

variablers anvendelighet

anvendelighet

-

Presenterte ligninger blir satt i
relevant kontekst

V1

Orientering i

Undervisningen

-

Kun noen av indikatorene for

rimelig grad

nevner variablers

V2 eller en blanding av

anvendelighet

indikatorer fra V2 og V0 er til
stede
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V0

Instrumentell

Undervisningen

orientering

nevner ikke

Flere av disse indikatorene:
-

matematisk
generalisering eller

Variabler blir kun introdusert
som symboler

-

Løsning av enkle ligninger blir

variablers

presentert som regler og er

anvendelighet, men

ikke forankret i matematisk

opererer med

generalisering

variabler som

-

velkjente symboler

Utregningene blir forklart uten
å nevne variablers
anvendelighet

-

Ligninger blir presentert uten
kontekst

Kjerneeksempler for variabelforståelse
Kode Skjermbilder
V2

Transkribering

Begrunnelse

«For eksempel 2 + 3 er lik et

Matematisk

eller annet tall som vi skulle

generalisering

skrive inn i en rute. Her ser vi at

blir forklart.

Det var ingen eksempler av høy
utpregelse av variabelforståelse i
datamaterialet.

V1

2 + 3 det er jo 5. Hvis vi visste
svaret, at det var 5. Vi hadde 2
pluss et eller annet ukjent tall.
Hva må det være? Vi ser jo klart
og tydelig at det må være 3.»
VIDEO A [0:09 - 0:34]

VIDEO A [0:09 - 0:34]
“In the previous video we have

Matematisk

seen how algebra makes life

generalisering

very easy. It helps us write long

blir forklart og

phrases in a very short way

forklaringen

using variables. That’s the

bygger på

beauty of algebra. How do we

variablers

write the sum of 3 and 7 using

anvendelighet.
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numbers? We just write it as 3 +
7. Let me modify the question a
bit. How do we write the sum of
a number and 7? This number is
unkown. We use a variable in
VIDEO C [0:00 - 0:51]

its place and write it as x + 7.
Both these are called
expressions. As this involves
only numbers, it’s called a
numerical expression. And
because it involves variables it’s
called an algebraic expression.”
VIDEO C [0:00 - 0:51]

V0

“So in order to get x alone and

Variabler blir

get rid of the 5 we’re going to

kun introdusert

do the inverse of addition which

som symboler.

is subtraction. And we’re going
to subtract 5 from both sides.
Whatever you do to one side
thou shalt do to the other side in
order to preserve the equality of
each side.”
VIDEO I [0.58-1.18]
VIDEO I [0.58-1.18]
«Da kan vi begynne med flytte

Løsning av enkle

og bytte-regelen. Så alle ledda

ligninger blir

med x. Altså de tre leddene her,

presentert som

de skal på venstre side av

regler og er ikke

likhetstegnet. 12-tallet og 2-

forankret i

tallet, de skal på høyre sida. Da

matematisk

setter vi i gang.»

generalisering og

VIDEO H [1:52 – 2:14]

variabler blir kun
introdusert som
symboler.

VIDEO H [1:52 – 2:14]
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4.3.2 Forklaringer
Kategorien for forklaringer kan sees på som sentral for å beskrive virkemidlene som brukes i
åpent tilgjengelige undervisningsvideoer. Det er viktig at undervisere tar hensyn til elevers
kognitive forutsetninger og forankrer undervisningen i elevers etablerte matematikkkunnskaper når de forklarer. I undervisningsvideoer kan dette innebære at det er sentralt å
kontekstualisere fagkunnskapen som formidles slik at den nettopp forankres i elevers
tidligere matematikk-kunnskap. Teorikapittelet illustrerte at utgangspunktet for denne
kategorien bygger på det overordnete bildet og hvor mye underviserne kontekstualiserer
fagkunnskapen som formidles for seerne. Kodeenheten blir altså i dette tilfellet også hver
forklaring, utregning, resonnement eller helhetlige poeng underviseren presenterer. Grunnen
til at det ikke bare er konkrete forklaringer som har blitt analysert er at både utregninger,
resonnementer og poeng også innebærer et behov for forklaring. Kodene i kriteriene er
ordinale og bygger på i hvor stor grad undervisere kontekstualiserer forklaringen og tar
hensyn til seernes kognitive forutsetninger. På samme måte som i analysekategoriene for
konseptuell forståelse av likhetstegnet og variabelforståelse er kodene et spektrum mellom F2
(høy grad av kontekstualisering og hensyn til kognitive forutsetninger) og F0 (ingen
kontekstualisering eller hensyn til kognitive forutsetninger), der F1 er gitt i overgangen
mellom disse to kodene.

Analysekategori for forklaringer
Kode

Beskrivelse

Definisjon

Indikatorer

F2

Høy grad av

Forklaringen er

Alle disse indikatorene er til stede:

kontekstualisering

kontekstualisert -

Forkunnskaper blir adressert

og hensyn til

og tar i stor

Ulike representasjonsmåter blir

kognitive

grad hensyn til

forutsetninger

seernes

-

Fokus på begrunnelser

kognitive

-

Basert på eksempler

forutsetninger

-

Fagbegrep blir forklart

-

Forklaringen kontekstualiseres for

-

brukt

seeren
F1

Forekomst av

Forklaringen

Noen av indikatorene for F2 eller

kontekstualisering

tar hensyn til

en blanding av indikatorer for F2 og

og hensyn til

seernes

F0 er til stede
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F0

kognitive

kognitive

forutsetninger

forutsetninger

Ingen

Forklaringen

kontekstualisering

bygger ikke på

-

Språket er generelt

eller hensyn til

kognitive

-

Undervisere går rett på sak

kognitive

forutsetninger

-

Forklaringer blir presentert som

Flere av disse er til stede:

forutsetninger

regler
-

Resonnementer er begrunnet i
regler

Kjerneeksempler for forklaringer
Kode

Skjermbilder

F2

VIDEO B [2:29 - 3:07]

Transkribering

Begrunnelse

«Da husker vi også at målet når vi

Forkunnskaper

jobber med ligninger er å få x på

blir adressert,

den ene sida og en tallverdi på

ulike

den andre sida. Så husker vi også

representasjons-

at likhetstegnet betyr at det som er

måter blir brukt,

i venstre vektskål skal være like

det er fokus på

tungt som det som er i høyre

begrunnelser og

vektskål. Det betyr at hvis vi tar

eksempler,

bort like mye fra hver vektskål, så

fagbegrep blir

vil det fortsatt være like tungt. Da

forklart og

kan vi ta bort en liten vekt fra

forklaringen

hver vektskål her. Og det vil

kontekstualiseres

fortsatt være like tungt.»

for seeren.

VIDEO B [2:29 - 3:07]
F1

VIDEO G [0:24 - 0:46]

«Hvordan skal jeg løse de her da?

Forkunnskaper

Jo, det kan være lurt å huske på

blir adressert, og

det vi har snakka om før. Hvis vi

ulike

tenker på parantesen som en pose,

representasjons-

og 2-tallet foran sier bare noe om

måter blir brukt.

hvor mange poser du har. Så vet
vi altså at vi har 2 x-er og 2 1-ere.
Altså får jeg 2x og - 2 når jeg
regner ut denne her.»
VIDEO G [0:24 - 0:46]
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F0

VIDEO H [1:52 – 2:14]

«Da kan vi begynne med flytte og

Forklaringen blir

bytte-regelen. Så alle ledda med

presentert som en

x. Altså de tre leddene her, de skal

regel og

på venstre side av likhetstegnet.

underviseren går

12-tallet og 2-tallet, de skal på

rett på sak.

høyre sida. Da setter vi i gang.»
VIDEO H [1:52 – 2:14]

VIDEO D [0:27 – 0:44]

“In order to solve this we first

Undervisere går

want to have all the terms

rett på sak og

involving an m on one side of the

forklarer ikke

equation. And all of the terms

tanken bak

which are numbers on the other

utregningen.

side of the equation. Here we are
going to choose to move the terms
containing an m to the left side of
the equation and the numbers to
the right side.”
VIDEO D [0:27 – 0:44]

4.3.3 Ikke-kognitive elementer som påvirker engasjement
Det er flere ulike ikke-kognitive elementer som påvirker engasjement: muntlig eller formell
stil, rask og entusiastisk prat, tilpasning til mediet og matching av modalitet. Tilpasning til
mediet er definert av at det enten forekommer eller ikke i en video. De tre andre begrepene er
mer sammensatte og nyanserte. Derfor er denne kategorien satt sammen av tre småkategorier
som til sammen illustrerer ikke-kognitive elementer som påvirker engasjement. Matching av
modalitet har med både formen og innholdet i en undervisningsvideo å gjøre, men er utviklet
hovedsakelig induktivt, og presenteres derfor ikke her, men i delkapittel 4.4. For hver
kategori spesifiserer jeg kodeenheten, beskriver kategorien nærmere og illustrerer
kjerneeksempler.

Muntlig eller formell stil
Kodeenheten her vil være hvert poeng, forklaring eller resonnement underviseren kommer
med, da bruken av formell eller muntlig stil kan variere fra resonnement til resonnement.
Mange undervisningsvideoer er bygget på store deler matematisk og formelt språk, noe som
er viktig for forklaringer, men som også kan overkomplifisere resonnementene. Samtidig er
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en muntlig og personlig stil viktig for engasjementet i en video, samtidig som det kan gå
utover den faglige tyngden i en undervisningsvideo. Derfor er denne analysekategorien
nominal, og ser på om det er muntlig eller formelt språk som hovedsakelig blir brukt i
resonnementene, utregningene og forklaringene.

Analysekategori for muntlig eller formell stil
Kode

Beskrivelse

Definisjon

M_a

Muntlig stil

Underviseren

Indikatorer
-

bruker en
muntlig stil og

hverdagslig og avslappet
-

hverdagslig
språk

Språket er hovedsakelig

Matematiske begreper brukes i
samspill med hverdagslige begreper

-

Det matematiske språket forenkles

-

Underviseren referer til seeren og
tar hensyn til seernes forutsetninger

M_b

Formell stil

Underviseren

-

bruker formelt
og matematisk

Språket er hovedsakelig matematisk
og fremstår formelt

-

språk

Matematiske begreper blir
presentert uten hverdagslig
forankring

-

Underviseren refererer i liten grad
til seerne og resonnementet
fremstår først og fremst som en
forelesning

Kjerneeksempler for muntlig eller formell stil
Kode Skjermbilde

Transkribering

M_a

«Hvordan skal jeg løse de her Språket er

VIDEO G [0:24 - 0:46]
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Begrunnelse

da? Jo, det kan være lurt å

hovedsakelig

huske på det vi har snakka

hverdagslig og

om før. Hvis vi tenker på

avslappet,

parantesen som en pose, og

matematiske

2-tallet foran sier bare noe

begreper brukes i

om hvor mange poser du har.

samspill med

Så vet vi altså at vi har 2 x-er

hverdagslige

og 2 1-ere. Altså får jeg 2x

begreper og

og - 2 når jeg regner ut denne

underviseren

her.»

referer til seeren og

VIDEO G [0:24 - 0:46]

tar hensyn til
seernes
forutsetninger.

VIDEO I [0.00-0.45]

“Hi, my name is -. Today I’m

Språket er

going to show you how to

hovedsakelig

solve algebra equations using

hverdagslig og

inverse operations. So we’re

avslappet,

just today going to do simple

matematiske

one step algebra problems.

begreper brukes i

Let’s start with a problem

samspill med

like: x + 5 = 9. Now, I’m

hverdagslige

sure that just looking at this

begreper og

you can figure out that x

underviseren

probably equals 4. But we

referer til seeren og

want to use algebra to solve

tar hensyn til

for x. So that when the

seernes

problems become more

forutsetninger

complicated, you’re not just
doing it all in your head. You
know the proper steps to take
to solve more complex
equations.”
VIDEO I [0.00-0.45]
M_b

VIDEO F [0:00 - 0:39]

“In algebra linear means that

Språket er

the highest power of any

hovedsakelig

variable you’re solving for is

matematisk og

1. Instead of having just an

fremstår formelt,

expression with no equal sign

matematiske

and no relationship to

begreper blir

anything else, an equation

presentert uten

always has an equal sign. It

hverdagslig

also states that whatever is on forankring og
one side of the equal sign

underviseren
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equals the other side. One of

refererer ikke til

the most basic methods for

seerne.

solving equations is to divide
each side by the same
number. Many formulas and
equations include a
coefficient or a multiplier
with the variable. To get rid
of the multiplier and solve
the equation you divide.”
VIDEO F [0:00 - 0:39]
“Then, combine like terms on Språket er

VIDEO D [1:26 - 1:55]

each side of the equation. On

hovedsakelig

the left side: Add the

matematisk og

coefficients of the m’s to get

fremstår formelt,

that 7m + m is equal to 8m.

matematiske

And on the right side:

begreper blir

Compute -6 subtract 10

presentert uten

which is equal to -16. Now

hverdagslig og

the m, which we are trying to

resonnementet

solve for is being multiplied

fremstår først og

by 8. So in order to get the m

fremst som en

by itself we need to divide

forelesning.

both sides of the equation by
8.”
VIDEO D [1:26 - 1:55]

Rask og entusiastisk prat
Kodeenheten for denne underkategorien er hvert poeng, resonnement eller forklaring
underviseren kommer med, da tempoet og engasjementet kan variere fra poeng til poeng. Det
kan tenkes at man kan måle hvor raskt undervisere snakker med antall ord per tidsintervall,
men det medfører en utfordring å definere et klart skille mellom hva som er rask og hva som
er rolig prat. Guo og hans kollegaer (2014) analyserte totalt 862 ulike undervisningsvideoer
og fant at medianantallet ord per minutt (opm) i disse videoene var 156, mens Williams
(1998) anbefaler minst 160 opm i undervisningsvideoer, noe Guo og kollegaer støtter ved å
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poengtere at det var fullt mulig å følge resonnementene i videoer som hadde opp til 254 opm.
Dermed representerer 160 opm skillet mellom rask og sakte prat i kategorisystemet mitt.
Samtidig understreker Guo og kollegaer at å prate raskt bare er et overflatetrekk som
korrelerer med entusiasme, og dermed engasjementsraten til seerne. Det er også viktig å
poengtere at hastigheten underviseren snakker med er påvirket av om underviseren skriver
samtidig eller ikke. Nøkkelen er likevel ifølge forfatterne entusiasmen, noe som gjenspeiles i
indikatorene for denne analysekategorien.

Analysekategori for rask og entusiastisk prat
Kode

Beskrivelse

Definisjon

P2

Rask og

Underviseren

entusiastisk

snakker raskt og

prat

entusiastisk

Indikatorer
-

Underviseren prater 160 ord per
minutt eller mer

-

Underviseren fremstår engasjert,
entustiastisk og ivrig

P1

Rolig, men

Underviseren

entusiastisk

snakker sakte,

prat

men entusiastisk

-

Underviseren prater under 160 ord
per minutt

-

Underviseren fremstår engasjert,
entusiastisk og ivrig

P0

Rolig og

Underviseren

uengasjert prat

snakker sakte og
uengasjert.

-

Underviseren prater under 160 ord
per minutt

-

Underviseren fremstår uengasjert,
uentusiastisk og likegyldig

Kjerneeksempler for prat
Kode Skjermbilde

Transkribering

Begrunnelse

P2

«Da skal vi se på et eksempel der vi

Underviseren

skal løse en ligning som inneholder

prater 160

paranteser. Og da er det egentlig

opm og

ikke noen ny teori, men vi må regne

fremstår

ut parantesene før vi får løst

entusiastisk

ligninga. Vi starter med å sette opp
VIDEO G [0:00 - 0:24]

problemet, også tar vi tak i
parantesene. Her er det jo to
paranteser. Det ene er 2(x-1) og den
andre er -(x-1)»
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VIDEO G [0:00 - 0:24]

VIDEO K [00:14 - 0:41]

«Dette er et typisk eksempel på en

Underviseren

problemløsningsoppgave innenfor

prater 162

matematikken. Og ligninger det

opm og

egner seg godt til å løse slike

fremstår

sammensatte problemer. Her skal

entusiastisk

du få noen tips til hvordan du kan
overføre informasjonen i teksten til
tall og bokstaver som du kan gjøre
beregninger med. Se først etter hva
som er spørsmålet i oppgaven, eller
hva oppgaven lurer på. I vår
oppgave så er spørsmålet: hva er
alderen til hver av søsknene.»
VIDEO K [00:14 - 0:41]

P1

VIDEO A [0:00 - 0:34]

«Nå skal vi se litt på hvordan vi

Underviseren

løser ligning med én ukjent, og

prater 157

ligninger er noe vi alltid har løst så

opm, men

lenge vi har kunnet regne. For

fremstår

eksempel 2 + 3 er lik et eller annet

entusiastisk

tall som vi skulle skrive inn i en
rute. Her ser vi at 2 + 3 det er jo 5.
Hvis vi visste svaret, at det var 5. Vi
hadde 2 pluss et eller annet ukjent
tall. Hva må det være? Vi ser jo
klart og tydelig at det må være 3.»
VIDEO A [0:00 - 0:34]

VIDEO I [2:09 - 2:33]

“If I have x divided by 2 equals 5. x

Underviseren

is being divided by 2. The inverse

prater 128

of division is multiplication so I’m

opm, men

going to multiply both sides by 2.

fremstår

Multiply by 2, multiply by 2. 2 over

entusiastisk

2 crosses out. And I have x equals 5
times 2 is 10.”
VIDEO I [2:09 - 2:33]
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P0

Video B [0:00 - 0:25]

“Det her er den første videoen om

Underviseren

likninger og ulikheter. og vi skal nå

prater 139

ha en liten introduksjon til

opm og

likninger. Vi skal ikke snakke om

fremstår

ulikheter enda, det kommer på et

uengasjert

senere tidspunkt. Vi skal se litt på
hva ligninger er for noe, hva vi
bruker dem til, og hva som er målet
når vi jobber med ligninger.”
Video B [0:00 - 0:25]

VIDEO H [0:00 - 0:46]

«Når vi skal løse ligninger med

Underviseren

paranteser så ser vi at her må vi

prater 123

først bruke algebra-reglene på

opm og

parantesene. Da vil vi være særlig

fremstår

oppmerksomme på fortegn. Minus

uengasjert.

der, og minus der. Her på høyresida
er det bare positive tegn. Når det er
minus så må vi tenke oss godt om.
Så ser vi at det er et tall utenfor en
parantes. Det står ikke noe her, men
det betyr at det skal være 3 ganger
det som er inne i parantesen. 2x kan
vi ikke gjøre noe med, den bare
setter vi opp.»
VIDEO H [0:00 - 0:46]

Tilpasning til mediet
Det er nesten ubegrenset med ulike muligheter for undervisningsvideoer. De kan være opptak
av forelesninger, PowerPoint-presentasjoner med stemme spilt inn over, gjennomførte
produksjoner eller hjemmelagde filmer av regning i en kladdebok. Sentralt for effektiviteten
til åpent tilgjengelige undervisningsvideoer er at de er tilpasset til mediet de blir vist i. Dette
innebærer at videoene er designet for å fungere som åpent tilgjengelige undervisningsvideoer
på YouTube. Dette gjenspeiles i indikatorene i denne analysekategorien. Kodeenheten vil
være hele videoen, fordi tilpasningen til mediet gjelder hele videoen. I kjerneeksemplene
presenteres likevel kun et transkribert resonnement. Dette er fordi det ville vært lite
hensiktsmessig å transkribere hele videoen for et kjerneeksempel, samtidig som det er fint
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med en kontekstualisering av skjermbildet. Det understrekes også at denne kategorien ikke
sier noe om videoens kvalitet, klassisk tavleundervisning på video kan også fungere godt, det
sier bare noe om det er videospesielle virkemidler som brukes.

Analysekategori for tilpasning til mediet
Kode

Beskrivelse

Definisjon

Indikatorer

T1

Tilpasset til

Videoen er tilpasset

mediet

mediet og benytter

som er spesielle for en åpent

seg av virkemidler

tilgjengelig undervisningsvideo som

spesielle for

for eksempel grafiske elementer,

videoformatet

animasjoner og digitale skriveverktøy

-

-

Videoen benytter seg av virkemidler

Grafiske elementer brukes for å
underbygge poenger

-

Signalisering blir gjort digitalt

-

Videoen er laget og redigert ved hjelp
av digitale videoverktøy

T0

Ikke

Videoen er ikke

tilpasset til

tilpasset mediet og

virkemidler som er spesielle for en

mediet

tar ikke i bruk

åpent tilgjengelig undervisningsvideo

virkemidler

som for eksempel grafiske elementer,

spesielle for

animasjoner og digitale skriveverktøy

videoformatet

-

-

Videoen benytter seg ikke av

Signalisering blir gjort ved
gestikulering

-

Det er svært få eller ingen forskjeller
som skiller videoen fra klassisk
tavleundervisning i matematikk

Kjerneeksempler for tilpasning til mediet
Kode Skjermbilde

Transkribering

Begrunnelse

T1

“Here is a real world

Videoen benytter

scenario: Say you need

seg av grafiske

to buy 72 donuts for a

elementer og

staff-meeting. How

animasjoner som

many dusin donuts is

underbygger

that? Using the same

poenger.

VIDEO F [0:57 - 1:16]
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VIDEO A [0:34 - 1:00]

formula: Let d represent

Signalisering blir

the number of dusin

gjort digitalt og

donuts you need. There

videoen er tydelig

are 12 donuts in a dusin,

laget ved hjelp av

so, 12d equals 72.”

et digitalt

VIDEO F [0:57 - 1:16]

videoverktøy.

“Men hvis vi

Videoen benytter

sammenligner det her

seg av grafiske

litt med en skålvekt.

elementer som

Så er det sånn at i en

underbygger

ligning må det til enhver

poenger.

tid være like mye på

Signalisering blir

begge sider av

gjort både digitalt

likhetstegnet. Hvordan

og analogt og

kan vi nå finne ut hva

videoen er laget

som skal stå inne i den

ved hjelp av et

ukjente ruta? Hvis vi tar

digitalt

og fjerner 2 på begge

videoverktøy.

sider. Slik at vi sitter
igjen med ruta.»
VIDEO A [0:34 - 1:00]
T0

VIDEO H [1:52 - 2:14]

«Da kan vi begynne

Videoen benytter

med flytte og bytte-

seg ikke av noen

regelen.

digitale

Så alle ledda med x.

virkemidler,

Altså de 3 ledda her, de

signalisering blir

skal da på venstre side

kun gjort ved

av likhetstegnet. 12-

gestikulering, og

tallet og 2 tallet, de skal

videoen er kun en

på høyre sida. Da setter

film av regning i

vi i gang.»

en kladdebok.

VIDEO H [1:52 - 2:14]
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VIDEO J [1:39 - 1:56]

«Så er det det samme

Videoen benytter

her. Jeg ganger med 10

seg ikke av noen

men deler med 2. Det er

digitale

det samme som å gange

virkemidler,

med 5. Så da får jeg 5

signalisering blir

ganger 5, som er 25,

kun gjort ved

også får jeg 5 ganger 2x

gestikulering og

altså - 10x.»

videoen fremstår

VIDEO J [1:39 - 1:56]

kun som en film av
en lærer som står
foran en tavle.

Analysekriterier for matching av modalitet
Matching av modalitet handler om hvorvidt formen og innholdet i en undervisningsvideo
spiller på lag, og om informasjonen blir presentert i hensiktsmessig kanal: auditiv, visuell
eller begge samtidig. Denne analysekategorien presenteres i sin helhet i kapittelet for
induktive analysekategorier.

4.3.4 Aktiv læring
Det er to metoder for aktiv læring som kan være interessante å se nærmere på i denne studien;
ledende spørsmål og interaktive elementer. Disse metodene handler om å hjelpe seerne med å
få så mye ut av undervisningsvideoen som mulig ved å gi dem verktøy for å prosessere
informasjonen og overvåke sin egen forståelse slik at det å se på videoen blir en aktiv
opplevelse. I videomaterialet var det kun ett eksempel av interaktive elementer, og det var et
integrert spørsmål. De resulterende analysekriteriene for aktiv læring har en nominal
inndeling av disse metodene, og kodeenheten er hver setning eller spørsmål underviseren
kommer med.

Analysekategori for aktiv læring
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Kode

Beskrivelse

Definisjon

Indikatorer

A_a

Ledende og

Spørsmål som kan

retoriske

bidra til å lede

spørsmål som seeren skal

spørsmål

tankeprosessen til

reflektere over underveis i

seeren.

videoen

-

Underviseren presenterer

-

Underviseren presenterer
retoriske spørsmål som kan styre
seerens tankeprosess

A_b

Interaktive

Elementer i videoen

elementer

laget for at seeren kan

opp til at seeren skal kontrollere

interagere med

bevegelsen gjennom videoen

undervisningen

-

-

Interaktive elementer som legger

Underviseren ber seeren pause
videoen og presenterer spørsmål
eller oppgaver som skal svares
på før seeren går videre

Kjerneeksempler for aktiv læring
Kode

Skjermbilde

A_a

Transkribering

Begrunnelse

«Hvordan kan vi nå finne ut

Underviseren stiller

hva som skal stå inne i den

et retorisk spørsmål

ukjente ruta?»
VIDEO A [0:46 - 0:51]
VIDEO A [0:46 - 0:51]
“How do we write the sum of

Underviseren stiller

3 and 7 using numbers?”

et retorisk spørsmål

VIDEO C [0:15 - 0:20]

VIDEO C [0:15 - 0:20]
A_b

VIDEO G [2:27 - 2:37]

«Så nå vil jeg at du skal prøve

Underviseren ber

deg på akkurat det samme,

seeren sette videoen

men bare med en litt annen

på pause og

ligning. Nå vil jeg at du skal

presenterer en

prøve å løse den ligninga her.

oppgave som skal

Prøv om du kan klare det, så

løses før seeren går

fortsetter videoen etterpå.»

videre.

VIDEO G [2:27 - 2:37]
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4.3.5 Kognitiv belastning
Kategorien for kognitiv belastning kan illustrere sammenhengen mellom formen og innholdet
i en undervisningsvideo. Den grunnleggende ideen bak kognitiv belastningsteori er at
arbeidsminnet har begrenset kognitiv kapasitet. Derfor kan undervisningsaktiviteter som
krever for mye kapasitet føre til kognitiv overbelastning, og dermed være skadelidende for
læringen. Noe av det som er spesielt med undervisningsvideoer er at man har muligheten til å
presentere fagkunnskapen på mange ulike måter, i både visuelle og auditive kanaler samtidig,
noe som kan risikere å føre til kognitiv overbelastning. Kodeenheten i dette tilfellet vil være
hvert poeng, forklaring, eller resonnement underviseren kommer med, fordi hvert poeng kan
underbygges og illustreres på mange måter, og i mange forskjellige kanaler. Kodene er
ordinale og bygger på faktumet av at enten forekommer kognitiv overbelastning eller ikke.

Analysekategori for kognitiv belastning
Kode

Beskrivelse

Definisjon

K1

Høy

Undervisningen har

kognitiv

mange elementer

belastning

som introduseres på

Indikatorer
-

dukker opp på kort tid
-

kort tid, innholdet
er uoversiktlig og

Mange ulike grafiske elementer

Det brukes mange virkemidler
samtidig

-

Underviseren forklarer samtidig som

uorganisert, og

noe urelatert vises på skjermen

formen og innholdet -

Formen og innholdet på videoen i

i videoen spiller

poenget henger ikke sammen

ikke på lag

-

Videoen fremstår uoversiktlig og
uorganisert

K0

Begrenset

Undervisningen har

kognitiv

et begrenset antall

belastning

elementer som

-

Et begrenset antall grafiske elementer
dukker opp på kort tid

-

Virkemidler brukes til å støtte opp

introduseres av

poenger

gangen, innholdet er -

Underviseren forklarer samtidig som

oversiktlig og

det som vises på skjermen illustrerer

organisert og

hva som forklares

formen og innholdet -

Formen og innholdet på videoen i

spiller på lag

poenget henger sammen
-

Videoen fremstår oversiktlig og
organisert
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Kjerneeksempler for kognitiv belastning
Kode Skjermbilder

Transkribering

Begrunnelse

K1

“So, once again,

Mange ulike grafiske

determine the multiplier

elementer dukker opp

of the variable and

på kort tid, det brukes

[lydeffekt når 12 under

mange virkemidler

brøkstrek skrives inn]

samtidig, underviseren

divide both sides by it. In

forklarer samtidig som

this case: 12. [Lydeffekt

noe urelatert vises på

når d=72/12 popper opp].

skjermen, formen og

Then reduce both sides of

innholdet på videoen i

the equal sign. [Lydeffekt

poenget henger ikke

når smultringene popper

sammen og

opp]. So d equals 6 dusin

videoen fremstår

donuts.”

uoversiktlig og

VIDEO F [1:20 - 1:34]

uorganisert.

“What are the different

Mange ulike grafiske

parts of an equation? This

elementer dukker opp

is called a variable. That

på kort tid, det brukes

is: We’re expected to

mange virkemidler

find. And these two

samtidig, underviseren

numbers are called

forklarer samtidig som

constants, as their value

noe urelatert vises på

remains constant. There

skjermen, formen og

are also operators like

innholdet på videoen i

addition and subtraction.

poenget henger ikke

So these are the important

sammen og

parts of an equation.

videoen fremstår

Remember, the equal to-

uoversiktlig og

sign divide the equation

uorganisert.

VIDEO F [1:20 - 1:34]

into two sides.The left
hand side and the right
hand side.”
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VIDEO C [1:33 - 2:03]

VIDEO C [1:33 - 2:03]
K0

«For eksempel 2 + 3 er lik

Underviseren forklarer

et eller annet tall som vi

samtidig som det som

skulle skrive inn i en rute.

vises på skjermen

Her ser vi at 2 + 3 det er

illustrerer hva som

jo 5. Hvis vi visste svaret, forklares, formen og
at det var 5. Vi hadde 2

innholdet på videoen i

pluss et eller annet ukjent

poenget henger

tall. Hva må det være? Vi

sammen og videoen

ser jo klart og tydelig at

fremstår oversiktlig og

det må være 3.»

organisert.

VIDEO A [0:09 - 0:34]
VIDEO A [0:09 - 0:34]
«In this video we’re going

Underviseren forklarer

to be working on solving

samtidig som det som

simple equations by

vises på skjermen

making use of one basic

illustrerer hva som

principle. The main thing

forklares, formen og

to remember when

innholdet på videoen i

solving equations is that

poenget henger

whatever you do to one

sammen og videoen

side of an equation, you

fremstår oversiktlig og

must also do to the other

organisert.

side. As long as we follow
VIDEO D [0:00 - 0:20]

this rule we can do as
many operations as
necessary to solve an
equation.”
VIDEO D [0:00 - 0:20]
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4.4 Kategorier utviklet på en induktiv måte
Kontrastert med kategoriene som er utviklet på en deduktiv måte er de induktive kategoriene
utarbeidet fra selve materialet. Definisjonene av de ulike virkemidlene er forankret i tidligere
teori og forskning, men hvordan virkemidlene fungerer og blir brukt er forankret i
videomaterialet. I det følgende beskriver jeg kort bakgrunnen for de induktive kategoriene og
hvordan segmenteringen for de ulike kodene har blitt gjort. Videre presenterer jeg
analysekategoriene og illustrerer koderings- og kjerneeksempler ved å vise skjermbilder og
transkribering av videomaterialet.

4.4.1 Signalisering
Signalisering er definert som bruken av tekst eller symboler på skjermen for å markere viktig
informasjon. Ut i fra videomaterialet kom det frem mange forskjellige måter dette ble gjort
på, noe som kommer frem i analysekategorien for signalisering. Kodeenheten i denne
kategorien er hver setning i videoen. Dette er fordi undersøkelsene mine har vist at setninger
ofte blir underbygget av ulike former for signalisering. Denne kategorien er nominal og det er
mange tilfeller av koder som brukes samtidig.

Analysekategori for signalisering
Kode

Signalisering

Definisjon

S_a

Peking

Fokuspunktet blir

Indikatorer
-

signalisert ved

Underviseren peker på hva som
skal fokuseres på

peking
S_b

Ringing

Fokuspunktet blir

-

signalisert ved ring

En ring eller firkant illustrerer hva
som skal fokuseres på

rundt
S_c

Farging

Fokuspunktet blir

-

signalisert ved

Fargebruk signaliserer hva som
skal fokuseres på

fargebruk
S_d

Lyd

Fokuspunkt blir

-

signalisert ved en

Lyd illustrerer hva som skal
fokuseres på

lyd
S_e

Gestikulering

Fokuspunkt blir

-

Underviseren gestikulerer enten

signalisert ved

med hender eller musepeker rundt

gestikulering

hva som skal fokuseres på
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S_f

S_g

Illustrering

Streking

Fokuspunkt blir

-

En illustrasjon eller et grafisk

signalisert ved hjelp

element understreker hva som

av illustrasjoner

skal fokuseres på

Fokuspunkt blir

-

Under- eller overstreking

signalisert ved hjelp

illustrerer hva som skal fokuseres

av understreking

på

eller overstreking
S_h

Piling

Fokuspunkt blir

-

singalisert ved hjelp

Grafiske piler dukker opp og
peker på hva som er fokuspunkt

av piler
S_i

Formatering

Fokuspunkt blir

-

Formateringen og oppsettet i

signalisert ved hjelp

videoen justeres på skjermen for å

av endring i

illustrere hva som skal fokuseres

formateringen i

på

videoen

Kjerneeksempler for signalisering
Kode

Skjermbilde

S_a

Transkribering

Begrunnelse

«Hvordan kan vi nå finne

Underviseren

ut hva som skal stå inne i

peker på hva

den ukjente ruta?»

som skal

VIDEO A [0:46 - 0:51]

fokuseres på.

«Det er at man skal ende

Ringer på

opp med et uttrykk som

skjermen

har en variabel på den ene

markerer hva

sida og en tallverdi på den

som skal

andre sida.»

fokuseres på.

VIDEO A [0:46 - 0:51]
S_b

VIDEO B [0:55 - 1:05]
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VIDEO B [0:55 - 1:05]
S_c

«Her er det jo to

Fargebruk

paranteser.»

markerer hva

VIDEO G [0:17 - 0:19]

som skal
fokuseres på.

VIDEO G [0:17 - 0:19]
S_d

“Using the same formula:

En lydeffekt

Let d represent the number

markerer

of dusin donuts you need.”

fokuspunkt

VIDEO F [1:06 - 1:13]

når
smultringene
popper opp
på skjermen.

VIDEO F [1:06 - 1:13]
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S_e

«Så er det sånn at i en

Underviseren

ligning må det til enhver

gestikulerer

tid være like mye på begge

på begge

sider av likhetstegnet.»

sider av

VIDEO A [0:39 - 0:46]

likhetstegnet
for å markere
fokuspunkt.

VIDEO A [0:39 - 0:46]
S_f

«Men hvis vi

En

sammenligner det her litt

illustrasjon

med en skålvekt.»

kommer opp

VIDEO A [0:34 - 0:39]

for å markere
fokuspunkt.

VIDEO A [0:34 - 0:39]
S_g

“In order to solve this we

Det strekes

first want to have all the

under

terms involving an m on

bokstavene

one side of the equation.”

som blir

VIDEO D [0:27 - 0:33]

nevnt for å
markere

VIDEO D [0:27 - 0:33]
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fokuspunkt.

“So we have eliminated m

Det strekes

from the right side.”

over

VIDEO D [1:05 - 1:10]

bokstavene
som skal
fokuseres på.

VIDEO D [1:05 - 1:10]
S_h

«Den ukjente, den blir

En pil

symbolisert med en

markerer hva

variabel, som vi kjenner

underviseren

fra algebraen.»

ønsker at

VIDEO B [0:33 - 0:40]

seeren skal
fokusere på.

VIDEO B [0:33 - 0:40]
S_i

“As long as we follow this

En endring i

rule we can do as many

oppsettet på

operations as necessary to

skjermen

solve an equation.”

markerer at

VIDEO D [0:14 - 0:20]

«basic
principle»
blir
overskrift og
markerer
fokuspunktet.

VIDEO D [0:14 - 0:20]

4.4.2 Segmentering
Segmentering handler om å dele inn fagstoffet i naturlige sammenfatninger for å hjelpe
seerne med å organisere innholdet. Ut i fra datamaterialet kom det frem tre ulike måter dette
ble gjort på; ved hjelp av overskrifter, interaktive elementer eller fargebruk. Kodeenheten i
denne kategorien er hvert poeng, forklaring eller utregning underviseren presenterer, og
kodene har nominalnivå.
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Analysekategori for segmentering
Kode

Segmentering

Definisjon

Indikatorer

G_a

Overskrifter

Innholdet blir

-

Overskrifter segmenterer

segmentert ved hjelp

mellom ulikt innhold på

av overskrifter på

skjermen

skjermen
G_b

Interaktive

Innholdet blir

-

Interaktive elementer som legger

elementer

segmentert ved at

opp til at seeren skal kontrollere

seerne får kontroll

bevegelsen gjennom videoen

over
informasjonsflyten
G_c

Fargebruk

Innholdet blir

-

segmentert ved hjelp

Ulik farge på tekst illustrerer
hva som er ulike segmenteringer

av fargebruk

Kjerneeksempler for segmentering
Kode

Skjermbilde

G_a

Transkribering

Begrunnelse

«Vi starter med å sette opp

Overskrifter

problemet, også tar vi tak i

segmenterer

parantesene. Her er det jo to

mellom ulikt

paranteser. Det ene er 2(x-1)

innhold på

og den andre er -(x-1).

skjermen

Hvordan skal jeg løse de her
da?»
VIDEO G [0:11 - 0:27]

VIDEO G [0:11 - 0:27]

74

G_b

«Så nå vil jeg at du skal prøve

Underviseren

deg på akkurat det samme,

ber seeren

men bare med en litt annen

sette videoen

ligning. Nå vil jeg at du skal

på pause og

prøve å løse den ligninga her.

løse en

Prøv om du kan klare det, så

oppgave.

fortsetter videoen etterpå.»
VIDEO G [2:34]
G_c

VIDEO K [2:16]

VIDEO G [2:27 - 2:37]
«Før vi begynner å løse

Fargebruk

problemet matematisk, så er

segmenterer

det også nyttig å anslå hva

hva som er

svaret kan bli. Det betyr ikke

oppgavetekst

at vi nødvendigvis skal finne

og hva som

ut akkurat hva svaret blir,

er tips.

men vi kan finne ut hva
svaret ikke blir. For
eksempel: Får vi et svar til
slutt hvor en av søsknene er
eldre enn 35 år, det kan jo
ikke stemme. Eller hvis vi ser
at alle søskene har en alder
som er under 10 år. Det kan
jo heller ikke stemme. Hvis
du får et svar som ikke gir
mening så må du gå tilbake
enten i teksten eller i
utregningen.»
VIDEO K [1:51 - 2:25]

4.4.3 Luking
Det å luke ut informasjon som ikke bidrar til læringsmålet er sentralt for å redusere kognitiv
belastning. Manglende luking kan bidra til overflødig lyd, illustrasjon og design. Dette kom
frem på ulike måter i videomaterialet, noe som illustreres i analysekategorien og
kjerneeksemplene. Her er også hvert poeng, forklaring eller resonnement læreren nevner
kodeenhet, og kategoriene er nominale.
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Analysekategori for manglende luking
Kode

Beskrivelse

Definisjon

U_a

Overflødig lyd

Musikk eller lyd

Indikatorer
-

som ikke bidrar

Musikk eller lyd som ikke støtter
innholdet eller bidrar til læringsmålet

til læringsmålet
U_b

Overflødig

Komplekse

design

videobakgrunner
som ikke bidrar
til læringsmålet

-

Videobakgrunner eller design som
ikke bidrar til læringsmålet

-

Illustrasjoner eller grafiske elementer
som ikke støtter innholdet eller bidrar
til læringsmålet

Kjerneeksempler for manglende luking
Kode Skjermbilde

Transkribering

Begrunnelse

U_a

“Instead of having just

Det kommer

an expression with no

lydeffekt

equal-sign and no

både når

relationship to

2+2=4 blir

anything else, an

skrevet inn

equation always has

og visket ut

an equal sign. It also

samtidig

states that whatever is

som

on one side of the

underviseren

equal-sign equals the

også

other side.

snakker.

VIDEO F [0:09 0:23]
VIDEO F [0:09 - 0:23]
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U_b

«Vi starter med å sette

Videoens

opp problemet, også

tittel, tema

tar vi tak i

og et grafisk

parantesene. Her er

element er

det jo to paranteser.

med i hele

Det ene er 2(x-1) og

videoen.

den andre er -(x-1).
Hvordan skal jeg løse
VIDEO G [0:11 - 0:27]

de her da?»
VIDEO G [0:11 0:27]
“We just want to have

Et urelatert

an a over here on the

bilde av

left hand side. So we

droning

need to get rid of this

Elisabeth er

negative 5 somehow.

med i hele

Well, the best way of

videoen.

getting get rid of a
VIDEO E [1:28]

negative 5 is to add 5
to it. So I’ll do that.”
VIDEO E [1:17 1:28]

4.4.4 Matching av modalitet
Kategorien for matching av modalitet handler om å presentere informasjon i hensiktsmessig
kanal. Dette innebærer å benytte den verbale/auditive kanalen til å presentere informasjon
som passer seg der, og den visuelle/billedlige kanalen til å presentere informasjon som heller
passer seg der. For ekstra effekt kan man presentere informasjon i begge kanaler samtidig.
Man kan si at denne kategorien handler om hvorvidt videoens form og innhold spiller på lag.
Derfor inneholder analysekategorien både deduktive og induktive koder, men den er
hovedsakelig utviklet fra datamaterialet og er forankret i form-delen. Fokuspunktet for
analysekategorien er hvor informasjonen presenteres. Kodeenheten er hver setning eller
spørsmål underviseren presenterer, og analysekategorien er ordinal.
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Analysekategori for matching av modalitet
Kode

Beskrivelse

Definisjon

C2

Matching av

Form og

modalitet

innhold

Indikatorer
-

Informasjon blir presentert i auditiv og
visuell kanal over samme tidsintervall

spiller på

-

lag

Det er ingen distraksjoner fra læringsmålet i
verken auditiv eller visuell kanal

-

Et begrenset antall virkemidler brukes
samtidig

-

Underviseren forklarer samtidig som det
som vises på skjermen illustrerer hva som
forklares

-

Videoen kan fremstå oversiktlig og
organisert

C1A

Auditiv

Verbal

-

match

presentasjon
av

Informasjonen presenteres kun auditivt i et
gitt tidsintervall

-

informasjon

Det er eller skjer ingenting visuelt som
underbygger eller er relatert til det som
høres

C1B

Billedlig

Visuell

-

match

presentasjon
av

tidsintervall
-

informasjon
C0

Ingen

Form og

matching av

innhold

modalitet

spiller ikke

Informasjon presenteres kun visuelt i et gitt

Det skjer ingenting auditivt samtidig som
det visuelle blir illustrert

-

Ulik informasjon blir presentert i auditiv og
visuell kanal samtidig

-

på lag

Det oppstår distraksjoner fra læringsmålet i
auditiv eller visuell kanal

-

Videoen kan fremstå uoversiktlig og
uorganisert

Kjerneeksempler for matching av modalitet
Kode Skjermbilde

Transkribering

Beskrivelse

C2

«Ligninger det kan vi

Bildet av en vektskål

tenke på som en

kommer opp samtidig

vektskål.»

som underviseren sier

VIDEO B [1:33 - 1:40]

vektskål.
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VIDEO B [1:33 - 1:40]
C1A

“Now that we’re

Informasjonen blir

comfortable with the why

kun presentert auditivt

of why we do something

og det er ingenting

to both sides of an

relatert på skjermen.

equation, let’s see if we
VIDEO E [0:00 - 0:09]

can apply it to some
equations to solve for an
unknown variable.”
VIDEO E [0:00 - 0:09]
Likhetstegnet dukker

C1B

opp uten at noe
auditivt eller verbal
skjer.
VIDEO B [1:42]
C0

“What are the different

En grafisk hand

parts of an equation?”

skriver «Parts?» sakte

VIDEO C [1:33 - 1:36]

men voldsomt
samtidig som
firkanten rundt 12
forsvinner og en ny
firkant dukker opp
rundt «EQUATION».

VIDEO C [1:33 - 1:36]
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4.5 Kvantifisering av deduktive koder
I dette delkapittelet presenterer jeg de ulike kategoriene som er utviklet deduktivt og de
underliggende kodenes fordeling i videomaterialet. Kategoriene gitt ved ordinal inndeling
illustreres ved sirkeldiagram og de nominale kategoriene illustreres ved søylediagram. Dette
er fordi det kan være interessant å se de ordinale kodenes omfang i datamaterialet i relasjon
til hverandre og helheten, mens med de nominale kodene kan det være mest interessant å se
hovedsakelig kodenes relasjon til hverandre.

4.5.1 Ligninger
I videomaterialet er det totalt 81
forklaringer, resonnementer eller

Konseptuell forståelse av
likhetstegnet

utregninger. I 11 av disse resonnementene
blir ikke konseptuell forståelse av ligninger
tatt opp, og disse har fått «ingen kode», det

6

11

10

samme gjelder for 17 resonnementer og

L2
L1

variabelforståelse. Store porsjoner av flere

L0

av videoene er ren instrumentell utregning

Ingen kode

som ikke bygger på forståelse av

53

likhetstegnet som relasjonelt symbol eller
variablers anvendelighet, noe som
resulterer i at hoveddelen av datamaterialet

Variabelforståelse

har fått koden L0 og V0. De 6
forklaringene, utregningene,

0

resonnementene eller poengene som har
fått koden L2 både forklarer

16

17
V2

likevektsprinsippet, bygger på likhetstegnet

V1

som relasjonelt symbol og underbygges av

V0

grafiske illustrasjoner. Disse

Ingen kode

sirkeldiagrammene illustrerer samtidig at
hovedtyngden av undervisning om
konseptuell forståelse av likhetstegn og
variabelforståelse i videomaterialet er
instrumentelt orientert.

80

48

4.5.2 Forklaringer
En hovedtyngde av instrumentell

Forklaringer

orientering i videomaterialet når det gjelder
konseptuell forståelse av likhetstegn fører
også med seg at forklaringene ofte blir

8

8

presentert som regler og resonnementene

F2

blir begrunnet i regler. Dette gjenspeiles i
25

koderesultatene for forklaringer, der
brorparten av poengene koderes med F0. 8

F1
F0
Ingen kode

40

av resonnementene eller poengene kan ikke
betegnes som forklaringer og har fått
«ingen kode». Samtidig viser analysen at
en god porsjon av forklaringene har en
forekomst av kontekstualisering og hensyn
til seernes kognitive forutsetninger.

4.5.3 Ikke-kognitive elementer som påvirker engasjement
Muntlig eller formell stil
Det er en relativt jevn fordeling mellom
forklaringer, resonnementer eller

Muntlig eller formell stil
50

utregninger som hovedsakelig bruker

45

muntlig eller formell stil i videomaterialet.

40

I analysen kom det frem at det stort sett ble
brukt enten muntlig eller formell stil

45
36

35
30
25

M_a

gjennom hele videoene, selv om det også

20

M_b

var noen unntak der formell stil ble brukt

15

ved utregninger og forklaringer, og

10

muntlig stil ble brukt i introduksjon og
avslutning.

5
0
M_a

M_b
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Prat
Selv om medianantallet ord per minutt i

Prat

videoene Guo og kollegaer (2014)
analyserte var 156, og Williams (1998)
anbefaler minst 160 opm i

15

undervisningsvideoer, kom det frem i
videomaterialet at det kun var 15

32

P2
P1

forklaringer, resonnementer eller

P0

utregninger som hadde 160 opm eller
høyere. Likevel kan over halvparten av de

34

analyserte poengene, resonnementene eller
forklaringene betegnes som entusiastiske,
selv om underviserne prater rolig. Det var
også en stor del av materialet der
underviseren forklarte og regnet samtidig
som det ble skrevet på skjermen, noe som
resulterer i at praten går saktere.

Tilpasning til mediet
De tre videoene som har blitt kodet til å
ikke være tilpasset mediet i materialet har

Tilpasning til mediet

verken videospesifikke virkemidler eller
andre forskjeller fra klassisk
tavleundervisning i matematikk. I disse

3

videoene brukes det kun gestikulering,

T1

farging, ringing eller streking som

T0

signalisering, og det er ingen illustrasjoner
eller variasjon i representasjonsmåter.
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8

4.5.4 Aktiv læring
Virkemidler som kan bidra til aktiv læring
var lite representert i datamaterialet. Kun

Aktiv læring
10

én gang ble seeren oppfordret til å løse en

9

oppgave, og bare 9 spørsmål ble stilt, der

8

alle var retoriske. Dette illustrerer at aktiv
læring er lite representert i utvalget av
undervisningsvideoer.

9

7
6
5

A_a

4

A_b

3
2

1

1
0
A_a

A_b

4.5.5 Kognitiv belastning
I hoveddelen av forklaringene,
utregningene, resonnementene og

Kognitiv belastning

poengene var den kognitive belastningen
6

begrenset i videomaterialet. Interessante
øyeblikk var der det ble kodet kognitiv
overbelastning. Et av disse øyeblikkene går

K1

jeg nærmere inn på i diskusjonen i kapittel

K0

5, der jeg ser på hvordan kognitiv
overbelastning kan oppstå, hvilke koder
som finnes når overbelastningen oppstår,
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og hva som kan holde den kognitive
belastningen begrenset.

4.6 Kvantifisering av induktive koder
I dette delkapittelet presenterer jeg de ulike kategoriene som er utviklet induktivt og de
underliggende kodenes fordeling og omfang i videomaterialet. På samme måte som
kategoriene som er utviklet deduktivt blir de ordinale kriteriene illustrert ved sirkeldiagram
og de nominale ved søylediagram.
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4.6.1 Signalisering
Det var 314 ulike former for signalisering i
videomaterialet. Dette virkemidlet er en av
de klart mest brukte, selv når man tar
hensyn til at kodeenheten angir hver
setning eller hvert spørsmål underviseren
presenterer. Det var til sammen 387
setninger eller spørsmål i alle videoene. De
ulike typene signalisering blir ofte brukt
samtidig og i ulike kombinasjoner, noe
som påvirker antallet signalisering|er som
er funnet i datamaterialet. To eller tre
koder hører ofte til samme setning. De tre

Signalisering
90
80

80

S_a

70

50
40

S_b

59

60

S_c
S_d

45
38

S_e
32

S_f

26

30
20

S_g

15

12
7

10

S_h
S_i

0
S_a S_b S_c S_d S_e S_f S_g S_h S_i

mest brukte signaliseringene i
datamaterialet er farging (80), gestikulering (50) og peking (45). Alle disse tre er eksempler
på signalisering som både kan gjøres analogt og digitalt.

4.6.2 Segmentering
Segmentering er et virkemiddel det ble
funnet mindre av i videomaterialet. De 6

Segmentering
10

avsnittene der overskrifter segmenterte

9

innholdet var kun fra video G, der

8

overskrifter segmenterte innholdet i alle
utregningene. Det eneste interaktive

7
6

4

denne videoen, når læreren avslutningsvis

3

ber seeren sette videoen på pause og regne

2

undervist. Farger blir stort sett brukt i
video K, der fargesegmenteringen sto for 6
av 9 tilfeller i datamaterialet.

84

6
G_a

5

elementet i datamaterialet ble også funnet i

ut et lignende stykke som det som har blitt

9

G_b
G_c

1

1
0
G_a

G_b

G_c

4.6.3 Luking
Manglende luking kan bli illustrert av et
høyt antall ulike signaliseringer på kort tid.

Manglende luking
20

Både overflødig lyd og design kan styre

18

seerens oppmerksomhet vekk fra der

16

underviseren ønsker. I videomaterialet var
det 10 tilfeller av overflødig lyd. 9 av disse

14
12

10

10

koderingene ble funnet i video F, der

8

lydeffekter er lagt til både når ting dukker

6

opp og forsvinner fra skjermen. Overflødig

4

design ble hovedsakelig funnet i video E

18

U_a
U_b

2
0
U_a

og G, som begge har urelaterte

U_b

illustrasjoner på skjermen gjennom hele
videoen.

4.6.4 Matching av modalitet
Av totalt 387 setninger uttrykt i det
transkriberte materialet ble 332
understøttet visuelt på det samme

Matching av modalitet
7

tidsintervallet. I 32 tilfeller ble ulik
informasjon presentert i auditiv og visuell

32

16
C2

kanal samtidig. I alle disse tilfellene

C1A

indikerte signaliseringen et fokuspunkt

C1B

som ikke var det samme som underviseren

C0

uttrykte. I 7 tidsintervaller ble

332

informasjonen kun uttrykt visuelt i form av
utregninger eller grafiske illustrasjoner, og
i 16 ble informasjon kun uttrykt auditivt
uten at noe relatert ble illustrert på
skjermen.
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4.7 Oppsummering
I dette kapittelet har jeg først presentert rammeverket som er resultatet av analysen i denne
studien og deretter kategoriene som illustrerer de ulike virkemidlene undervisere tar i bruk i
et utvalg åpent tilgjengelige undervisningsvideoer om grunnleggende ligningsforståelse og
utregning av enkle ligninger. I andre del av kapittelet har jeg vist kodene og de ulike
virkemidlenes omfang i datamaterialet. Rammeverket og de underliggende kategoriene
illustrerer til sammen kjennetegnene for virkemidlene matematikklærerne tar i bruk i
videomaterialet, men det illustrerer også sammenhenger mellom ulike virkemidler. Det kom
frem flere interessante funn for videomaterialet i kvantifiseringen av kodene. Resultatene
viste at hoveddelen av undervisningen om konseptuell forståelse av likhetstegnet var
instrumentelt orientert, noe som også gjenspeiles i at brorparten av forklaringene presenteres
som regler eller er begrunnet i regler. Samtidig var innholdet i store deler av videomaterialet
utregning av enkle ligninger, der høy forekomst av instrumentell orientering og regelbundet
forklaring kan være naturlig. Bruken av muntlig og formelt språk var omtrent lik. Muntlig stil
kan være fordelaktig for engasjementet i en video, mens formelt språk kan være fordelaktig
for forklaringenes faglige tyngde. I videomaterialet var det stort sett enten muntlig eller
formelt språk gjennom hele videoene, selv om det fantes noen unntak der det ble vekslet
mellom muntlig språk i introduksjon og avslutning, og formelt språk i utregninger og
forklaringer.

Over halvparten av de analyserte poengene, resonnementene, utregningene eller
forklaringene kan betegnes som entusiastiske, selv om bare 18,5% hadde en språkhastighet
på 160 ord per minutt eller mer. 8 av de 11 analyserte videoene er tilpasset til mediet. Det var
få tilfeller av oppfordring til aktiv læring i datamaterialet. Kun én gang ble seeren oppfordret
til å sette videoen på pause og løse en oppgave på egen hånd, og de resterende
oppfordringene til aktiv læring var retoriske spørsmål underveis i videoene. Hoveddelen av
videomaterialet hadde begrenset kognitiv belastning, men 6 resonnementer eller forklaringer
kan betegnes som kognitivt overbelastende. Det diskuteres hva som skiller begrenset fra høy
kognitiv belastning i kapittel 5. Det var 314 ulike former for signalisering i datamaterialet,
hvor farging (80 tilfeller) var mest brukt, og gestikulering (59 tilfeller) og peking (45 tilfeller)
var henholdsvis nest mest og tredje mest brukt. Bruken av signalisering diskuterer jeg
nærmere i casen i kapittel 5. Segmentering av skjermen ble kun gjort i to videoer, og
manglende luking kommer frem i kodene som et høyt antall ulike signaliseringer på et kort
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tidsintervall. Informasjonen i videoene ble i høy grad presentert i auditive og visuelle kanaler
samtidig. Men det var 32 tilfeller der ulik informasjon ble presentert i auditiv og visuell kanal
samtidig. I alle disse tilfellene indikerte signaliseringen et fokuspunkt som ikke var det
samme som underviseren uttrykte. I kapittel 5 diskuterer jeg en case ved hjelp av
rammeverket og de tilhørende analysekriteriene, og ser på hvordan rammeverket og den
resulterende innsikten i ulike virkemidler kan brukes til å vurdere kvaliteten i en
undervisningsvideo.
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5 Diskusjon
Diskusjonen i denne studien baserer seg på en interessant case fra videomaterialet. Denne
casen består av to utdrag fra samme video der den kognitive belastningen blir betegnet som å
bevege seg fra begrenset til høy. I det følgende presenterer jeg først de to utdragene med
fullstendig transkribering, skjermbilder og tilhørende koder. Deretter tar jeg for meg tre
diskusjonsmomenter som oppstår i casen og drøfter de ved hjelp av det utviklede
rammeverket. Disse diskusjonsmomentene er hva som er forskjellen på høy og begrenset
kognitiv belastning, hvordan kognitiv belastning kan oppstå, og til slutt hvordan kognitiv
belastning kan påvirke kvaliteten til en undervisningsvideo.

5.1 Video C – fra begrenset til høy kognitiv belastning
I denne casen presenter jeg to utdrag fra video C. Det første utdraget eksemplifiserer hvordan
begrenset kognitiv belastning kan utvikle seg i retning høy kognitiv belastning og det andre
utdraget eksemplifiserer høy kognitiv belastning. Disse to utdragene er begge eksempler på
hva som er betegnet som en helhetlig utregning, forklaring, resonnement eller poeng
underviseren kommer med i analysen.

5.1.1 Utdrag 1: Begrenset kognitiv belastning
Hele dette resonnementet har fått innholdskodene V1, F1, M_a, P1 og K0, og formkoden
U_b. Dette innebærer at utdraget ikke har med konseptuell forståelse av likhetstegnet å gjøre,
(fordi ingen L-kode er gitt), variablers anvendelighet er nevnt, forklaringen har forekomst av
kontekstualisering og hensyn til kognitive forutsetninger, stilen er muntlig, praten er rolig
men entusiastisk, og den kognitive belastningen er begrenset. Utdraget er også kodert til å
inneholde overflødig design gitt ved bakgrunnsdesign med symboler som ikke er relevante
for læringsmålet og en grafisk illustrasjon av en hånd med en blyant i som går igjen gjennom
hele utdraget. Samtidig er hele video C kodert T1, og betegnes dermed som tilpasset til
mediet. Det eksisterer ingen form for segmentering i utdraget. De resterende kodene
presenteres sammen med skjermbilder og transkripsjon i det følgende:
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Utdrag 1: VIDEO C [0:00 - 0:51]
Skjermbilde

Transkripsjon

Form

[0:00 - 0:07] In the previous

S_c

video we have seen how

C2

Innhold

algebra makes life very easy.

[0:07 - 0:12] It helps us write

S_h

long phrases in a very short

S_f

way using variables.

C2

[0:12 - 0:15] That’s the

S_b

beauty of algebra.

C2

[0:15 - 0:20] How do we

S_f

write the sum of 3 and 7

C2

A_a

using numbers?

[0:20 - 0:24] We just write it

S_f

as 3 + 7.

C2

[0:24 - 0:26] Let me modify

S_b

the question a bit.

C0
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[0:26 - 0:30] How do we

S_f

write the sum of a number

S_b

and 7?

C2

[0:30 - 0:37] This number is

S_f

unkown, we use a variable in

C2

A_a

its place and write it as x + 7.

[0:37 - 0:40] Both these are

S_b

called expressions.

S_b
S_c
C2

[0:40 - 0:46] As this involves

S_f

only numbers, it’s called a

S_c

numerical expression.

S_b
C0

[0:46 - 0:51] And because it

S_b

involves variables it’s called

S_c

an algebraic expression.

S_f
C2

5.1.2 Utdrag 2: Høy kognitiv belastning
Det neste utdraget starter 42 sekunder etter at det forrige slutter. Her er innholdskodene gitt
ved L0, V0, F0, M1, P1 og K1. Formkoden er gitt ved U2. Dette innebærer at den
konseptuelle forståelsen av likhetstegnet er presentert instrumentelt, variabelforståelse er kun
nevnt som en regel, forklaringen tar ikke hensyn til kognitive forutsetninger, stilen er
muntlig, praten er sakte men entusiastisk og den kognitive belastningen kan bli betegnet som
høy. Det er ingen segmentering, men det eksisterer overflødig design gitt av
bakgrunnsdesignet og illustrasjonen av hånden med en blyant i. De resterende kodene er gitt i
transkripsjonen av utdrag 2.
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Utdrag 2: VIDEO C [1:33 – 2:03]
Skjermbilder

Transkripsjon

Form

Innhold

[1:33 - 1:36] What are the

S_f

A_a

different parts of an

S_c

equation?

S_b
C0

[1:36 - 1:42] This is called a

S_b

variable, that is: We’re

S_b

expected to find.

S_f
S_h
C0

[1:42 - 1:47] And these two

S_b

numbers are called

S_b

constants, as their value

S_b

remains constant.

S_c
S_f
C0

[1:47 - 1:51] There are also

S_f

operators like addition and

S_c

subtraction.

S_h
C0

[1:51 - 1:55] So these are

S_b

the important parts of an

S_b

equation.

S_b
S_b
C2
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[1:55 - 1:59] Remember, the

S_b

equal to-sign divide the

S_b

equation into two sides.

S_b
S_b
C2

[2:00 - 2:03] The left hand

S_b

side and the right hand side.

C2

5.2 Drøfting
Disse utdragene er begge fra samme video. Det første utdraget har fått koden K0 (begrenset
kognitiv belastning), og det andre utdraget har fått koden K1 (høy kognitiv belastning).
Likevel er det første utdraget i grenseland til å være kodet K1, og i det følgende skal jeg
diskutere hvorfor jeg har kodet det til å være K0. I denne diskusjonen vil jeg også drøfte
hvordan kognitiv overbelastning kan oppstå og hvilke virkemidler som kan påvirke den
kognitive belastningen i en video før jeg avslutningsvis oppsummerer diskusjonen ved å se på
om graden av kognitiv belastning kan si noe om kvaliteten til en undervisningsvideo.

5.2.1 Hva er forskjellen på begrenset og høy kognitiv belastning?
Det er flere forskjeller mellom de to presenterte utdragene. Utdrag 1 har kodene V1, F1, M_a,
P1, K0 og U_b for hele utdraget. Utdrag 2 har på den andre siden kodene L0, V0, F0, M_a,
P1, K1 og U_b. Felles for begge utdragene er at språkstilen er muntlig, praten er rolig men
entusiastisk, og det eksisterer overflødig design. Forskjellene er at forklaringene i utdrag 2
ikke er basert på kognitive forutsetninger, samt at konseptuell forståelse av likhetstegnet blir
tatt opp, men undervist instrumentelt. Variablers anvendelighet blir presentert i utdrag 1, men
i utdrag 2 blir det bare uttrykt som en regel. I utdrag 1 brukes det 19 signaliseringer på 51
sekunder, i 2 av 11 setninger skjer det ulike ting visuelt og auditivt, og det er 2 retoriske
spørsmål. I utdrag 2 brukes det 24 signaliseringer på 30 sekunder, i 4 av 7 setninger skjer det
ulike ting visuelt og auditivt, og det er ett retorisk spørsmål. Den kognitive belastningen blir
betegnet som begrenset i utdrag 1, men som høy i utdrag 2. Hvorfor gjør den det?
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Kognitiv belastning – et sammensatt begrep
Kognitiv belastning består av tre elementer: Egenbelastning, organiseringsbelastning og
overflødighetsbelastning. Egenbelastning handler om vanskelighetsgraden til innholdet, og
hvor kompliserte sammenhengene i innholdet er. I første utdrag handler resonnementet om
grunnleggende variabelforståelse og forklaringen tar hensyn til seerens kognitive
forutsetninger ved å gi en introduserende oppsummering av hva algebra og variabler er. På
grunn av denne kontekstualiseringen og den lave interaktiviteten i innholdet kan
egenbelastningen betegnes som begrenset i første utdrag. I andre utdrag handler innholdet om
hva de ulike delene i en ligning er. Her blir både konseptuell forståelse av ligninger og
variabelforståelse undervist instrumentelt og forklaringene av disse begrepene inneholder
ingen kontekstualisering for seeren, men fremstår bare som regler. I dette utdraget er
vanskelighetsgraden til innholdet fortsatt lavt, men at sammenhengene mellom de ulike
delene av en ligning blir presentert instrumentelt og uten hensyn til kognitive forutsetninger
kan føre til økt egenbelastning for seeren. Dette kan indikere en sammenheng mellom
kognitiv belastning og instrumentell undervisning angitt ved at sammenhengene i det
matematiske innholdet kan fremstå kompliserte når de blir presenterte som regler uten
forankring i seerens tidligere matematikkunnskaper, selv om innholdet har en begrenset
vanskelighetsgrad.

Organiseringsbelastning er kognitiv belastning som følge av at seeren må tolke,
eksemplifisere, klassifisere eller organisere informasjonen som blir presentert i en video. På
de to utdragene kan man se at skjermbildene fremstår mer og mer uorganiserte etter hvert
som videoen blir lengre, noe som både kan medføre og samtidig illustrere økt
organiseringsbelastning. Aktiv læring blir brukt i form av retoriske spørsmål i begge
utdragene. Dette kan hjelpe seeren med å tolke informasjonen som blir presentert, noe som
dermed kan bidra til å redusere organiseringsbelastningen. Segmentering er et eksempel på et
virkemiddel som kunne begrenset organiseringsbelastningen ved at innholdet på skjermen ble
delt inn i naturlige sammenfatninger, men det blir ikke brukt. Signalisering er også et
virkemiddel som kan organisere informasjonen for seeren ved å tydeliggjøre hva som er
viktig på skjermen. Dette blir brukt i begge utdragene, men kan også føre med seg problemer
og økt organiseringsbelastning, noe jeg kommer tilbake til senere. At all teksten blir værende
på skjermen, selv når den ikke er relevant lenger, kan sees på som manglende luking i form
av overflødig design, som fører med seg kognitiv belastning ved at seeren må bruke mer og
mer av arbeidsminnet på å organisere innholdet.
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Begge utdragene er kodet med overflødig design på grunn av design som ikke støtter
læringsmålet. Dette er gitt ved to grafiske elementer som er på skjermen gjennom hele
videoen, en illustrasjon av en hånd som av og til dukker opp for å skrive på skjermen og at all
teksten på skjermen blir værende selv når den ikke er relevant lenger. Dette kan
eksemplifisere overflødighetsbelastning, som innebærer belastning laget av
undervisningsmaterialet som ikke direkte bidrar til læring. Illustrasjonen av hånda som
dukker opp og skriver på skjermen blir også kodet som en signalisering med kode S_f
(illustrering). Signaliseringer kan skape overflødighetsbelastning ved å angi overflødige
fokuspunkt for seeren.

Illustrasjonen av hånda som går igjen gjennom hele videoen kan være et eksempel som kan
illustrere kontrastene mellom høy og begrenset overflødighetsbelastning. I utdrag 1 indikerer
den grafiske hånda fokuspunkt på det som blir skrevet inn på skjermen, samtidig som skriften
blir beskrevet auditivt. Å skrive og si det samme samtidig kan man kjenne igjen fra klassisk
tavleundervisning, og kan sees på som begrenset overflødighetsbelastning. Problemene
oppstår i utdrag 2 når hånda fortsatt indikerer fokuspunkt på det som skrives inn på skjermen,
men underviseren sier noe annet samtidig som skriften kommer opp. Det ville vært unaturlig
om undervisere skrev og sa to ulike ting samtidig i vanlig tavleundervisning, men i
undervisningsvideoer kan dette skje fordi lyden og bildet ofte er innspilt separat. I utdrag 2
skjer dette flere ganger fordi den grafiske hånda og skriften konsekvent går litt saktere enn
underviseren snakker. Dette gjør at det fortsatt skrives på skjermen samtidig som
underviseren begynner å si noe nytt. Resultatet er overflødighetsbelastning som kunne vært
begrenset ved å luke bort den grafiske illustrasjonen av hånda når språktempoet og antall
signaliseringer økte. Dette illustrerer også viktigheten av at formen og innholdet i en
undervisningsvideo spiller på lag, noe som beskrives av virkemiddelet matching av modalitet.

I utdrag 1 er det gjennomsnittlig 22,4 signaliseringer per minutt, mens i utdrag 2 er det
gjennomsnittlig 48 signaliseringer per minutt. Et høyt antall signaliseringer er ikke
nødvendigvis et problem, så lenge formen og innholdet i videoen spiller på lag. Måten økning
i antall signaliseringer kan skape kognitiv belastning på kan illustreres av virkemiddelet
matching av modalitet. Det kan virke som om underviseren i videoen er bevisst på at det kan
være hensiktsmessig i en undervisningsvideo å understøtte det som sies med signaliseringer.
Hovedproblemet er når signaliseringene angir et fokuspunkt som ikke er det samme som
fokuspunktet som blir angitt auditivt. I utdrag 1 er det 2 av 11 setninger der det skjer ulike
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ting visuelt og auditivt angitt ved koden C0 (ingen matching av modalitet). I den første
setningen sies det «let me modify the question a bit» samtidig som det dukker opp en blå
firkant rundt «sum of 3 and 7» på skjermen. Underviserens intensjon ser ut til å være å
forklare at hun skal modifisere spørsmålet «what is the number of 3 and 7», men
signaliseringen gitt ved S_b (ringing) angir fokus på det læreren har skrevet, som ikke er
spørsmålet som skal modifiseres, men kun setningen «sum of 3 and 7». Dette kan føre med
seg at seeren tenker «10» eller «3 + 7», når underviseren egentlig ønsker at seeren skal tenke
på spørsmålet «what is the number of 3 and 7». Her spiller altså ikke formen og innholdet i
videoen på lag, det skjer ulike ting auditivt og visuelt, og det oppstår kognitiv belastning som
kan betegnes både som overflødighetsbelastning, (på grunn av overflødig signalisering,
ringing, som ikke bidrar til læringsmålet) og organiseringsbelastning (seeren må tolke hva
underviserens intensjon er).

Forskjellen på begrenset og høy kognitiv belastning
I utdrag 2 skjer det ulike ting visuelt og auditivt i 4 av 7 setninger. Det vil si at i 57% av
setningene i utdraget er det ikke samspill mellom form og innhold, noe som kan innebære
både økt overflødighetsbelastning og økt organiseringsbelastning. I utdrag 1 er det ingen
matching av modalitet i 18% av setningene, og dette kan fortsatt betegnes som relativt høyt i
forhold til resten av datamaterialet der ingen match av modalitet utgjør 8% av setningene. Så
hva er forskjellene mellom begrenset og høy kognitiv belastning? I dette delkapittelet har jeg
presentert sammenhenger mellom ulike virkemidler som påvirker de tre elementene som
bygger opp kognitiv belastning. Egenbelastning kan oppstå som følge av instrumentell
undervisning der sammenhenger ikke blir illustrert, eller fra forklaringer som ikke tar hensyn
til kognitive forutsetninger. Organiseringsbelastning kan oppstå som resultat av manglende
luking og segmentering, samt upresis signalisering. Signalisering kan også skape
overflødighetsbelastning dersom signaliseringen er unødvendig for forklaringen. Dette kan
sees på som manglende luking, noe som også gjenspeiles i kategorien for matching av
modalitet, der manglende luking kan gjøre at forskjellig informasjon blir presentert auditivt
og visuelt samtidig.

Årsaken til at utdrag 1 har blitt kodert til å ha begrenset kognitiv belastning og at utdrag 2 har
blitt kodert til å ha høy kognitiv belastning har vært gjennomgående i dette delkapittelet. I
utdrag 1 er egenbelastningen begrenset på grunn av at forklaringene om variabelforståelse er
kontekstualiserte og tar hensyn til kognitive forutsetninger. Organiseringsbelastningen er
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voksende på grunn av manglende segmentering og luking som gir et mer og mer uoversiktlig
skjermbilde, men kan bli delvis dempet av aktiv læring ved hjelp av retoriske spørsmål.
Overflødighetsbelastningen er begrenset fordi formen og innholdet i all hovedsak spiller på
lag, selv om det eksisterer unødvendig design og illustrasjoner. Den voksende
organiseringsbelastningen og overflødighetsbelastningen som er høyere enn i resten av
videomaterialet illustrerer hvorfor dette utdraget var nærme å bli kodet K1 (høy kognitiv
belastning). Dette er kontrastert med utdrag 2 der egenbelastningen er høy som resultat av
instrumentell og regelbundet forklaring og matematikk, organiseringsbelastningen fortsetter å
stige på grunn av manglende luking og segmentering, og overflødighetsbelastningen er også
høy illustrert ved at formen og innholdet i videoen ikke spiller på lag i over halvparten av
setningene i utdraget. Til sammen resulterer dette i kognitiv overbelastning.

5.2.2 Kognitiv overbelastning – hvordan kan det oppstå?
Kognitiv belastning er et sammensatt begrep, og det ser ut til at et utvalg av de ulike
virkemidlene som brukes i åpent tilgjengelige undervisningsvideoer kan påvirke hverandre
for å skape kognitiv overbelastning. I det følgende visualiserer jeg hvordan diskusjonen i
kapittel 5.2.1 har illustrert at kognitiv overbelastning kan oppstå, samt diskuterer hvordan
denne visualiseringen kan brukes til å vurdere graden av kognitiv belastning i en video.
Ut i fra diskusjonen i kapittel 5.2.1 kom det frem en rekke virkemidler som kunne påvirke om
den kognitive belastningen kunne betraktes som høy eller begrenset. I figur 3 er disse
virkemidlene delt i 2 og sortert inn i hvordan de kan fremstå når de bidrar til økt kognitiv
belastning, og hvordan de kan fremstå når de kan bidra til å begrense den kognitive
belastningen. Manglende luking finnes kun på høy belastning-siden og segmentering og aktiv
læring finnes kun på begrenset belastning-siden fordi disse to kategoriene er nominale og kun
kan påvirke den kognitive belastningen i en retning. Matching av modalitet er ordinal, men
kodeenheten for analysekategorien er hver setning. Derfor illustreres denne kategorien med
om det hovedsakelig er god eller ingen matching av modalitet i utdraget, på samme måte som
jeg illustrerte det i kapittel 5.2.1. Signalisering er også et virkemiddel som kan påvirke den
kognitive belastningen i en video, men det inngår under matching av modalitet i denne
illustrasjonen, fordi belastningen fra signaliseringer er avhengig av om formen og innholdet i
videoen spiller på lag eller ikke.
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Utdrag 1
At utdrag 1 har blitt kodet til å ha begrenset kognitiv belastning ser naturlig ut når man ser
hvordan kodene er fordelt mellom begrensende og belastende varianter. Her er koderingen av
utdraget brukt til å se i hvilken retning de relevante virkemidlene påvirker den kognitive
belastningen. Likevel ser man at manglende signalisering og luking i utdraget kan peke mot
høy organiseringsbelastning, noe som kan indikere hvorfor dette utdraget er i grenseland til å
bli kodet til høy kognitiv belastning. Denne visualiseringen kan kun fungere som et
overfladisk bilde på den kognitive belastningen i et utdrag fra en åpent tilgjengelig
undervisningsvideo i matematikk om grunnleggende ligningsforståelse. Men ved å putte inn
koderingen av et utdrag inn i denne illustrasjonen kan man se om den kognitive belastningen
i utdraget er noe man bør se nærmere på.

Utdrag 2
I utdrag 2 kan man se visuelt at koderingen av utdraget peker mot at det er høy kognitiv
belastning. Dette indikerer at dette utdraget bør sees nærmere på for å undersøke om dette er
tilfelle, noe jeg illustrerte hvordan man kan gjøre i kapittel 5.2.1. Kognitiv belastning ser ut til
å kunne oppstå når hoveddelen av de relevante virkemidlene blir brukt på en måte som øker
belastningen.

Figur 3: Visualisering av kognitiv belastning i utdrag 1
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Figur 4: Visualisering av kognitiv belastning i utdrag 2

5.2.3 Hvordan kan kognitiv belastning påvirke kvaliteten til en
undervisningsvideo?
Nå som jeg har diskutert forskjellen på begrenset og høy kognitiv belastning og presentert en
måte for å visualisere hvordan kognitiv belastning kan oppstå kan det være interessant å
diskutere hvordan kognitiv belastning kan påvirke kvaliteten til en undervisningsvideo. Jeg
har presentert at kognitiv belastning kan påvirke læringsutbyttet i en undervisningsvideo,
men hvordan påvirker det kvaliteten? Målet med en undervisningsvideo må være at seeren
skal lære noe. Dette gjør at kvaliteten til en undervisningsvideo kan sees i sammenheng med
en mulighet for læringsutbytte for seeren. Kognitiv overbelastning hemmer læringsutbyttet,
og dermed kan det altså også hemme kvaliteten til en undervisningsvideo. Dette betyr at det
kan være en sammenheng mellom kognitiv belastning og kvaliteten til en
undervisningsvideo.

Et utvalg av virkemidlene jeg har funnet i åpent tilgjengelige undervisningsvideoer om
grunnleggende ligningsforståelse ser ut til å påvirke den kognitive belastningen i enten
økende eller begrensende grad. Ved å se på hvordan disse virkemidlene blir brukt i ulike
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videoer kan man vurdere om den kognitive belastningen i en video er høy eller begrenset. Et
hjelpemiddel for å gjøre dette kan være den presenterte visualiseringen av virkemidlene som
påvirker kognitiv belastning. Det eksisterer en sammenheng mellom kognitiv belastning og
kvaliteten til en undervisningsvideo. Observerer man at bruken av virkemidler i en video kan
skape kognitiv overbelastning kan man si at det kan være hemmende for læringsutbyttet, og
dermed også kvaliteten i en undervisningsvideo.

En bevisstgjøring av virkemidlene som finnes i åpent tilgjengelige undervisningsvideoer og
hvordan samspillet mellom disse kan påvirke den kognitive belastningen og dermed
læringsutbyttet av videoer kan ha flere fordeler. For lærere kan disse virkemidlene være
interessante å se på hvis man skal velge ut og være kildekritisk til undervisningsvideoer man
skal bruke i klasserommet, eller hvis man skal lage undervisningsvideoer på egen hånd.
Dermed kan rammeverket som illustrerer ulike virkemidler og illustrasjonen av hvordan
kognitiv belastning kan oppstå være hensiktsmessig. For elever som oppsøker videoer på
egen hånd kan også kunnskap om virkemidlene som påvirker den kognitive belastningen og
dermed læringsutbyttet være praktisk når de skal være kildekritiske.
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6 Konklusjon
Undervisningsvideoer i matematikk på internett er et felt som er lite forsket på tidligere, og
det ser ut til å være få rammeverk som kan brukes til å vurdere virkemidlene som brukes i
slike undervisningsvideoer. I denne studien har jeg laget et utgangspunkt for en
kvalitetsvurdering av åpent tilgjengelige undervisningsvideoer i matematikk ved å undersøke
virkemidlene som tas i bruk. Problemstillingen for denne studien var følgende:

Hva kjennetegner virkemidlene matematikklærere bruker i åpent tilgjengelige
undervisningsvideoer om ligninger, og hvordan kan man bruke kunnskap om disse til å
vurdere kvaliteten i en undervisningsvideo i matematikk?

For å svare på denne problemstillingen har jeg utviklet et rammeverk for virkemidlene som
tas i bruk i åpent tilgjengelige undervisningsvideoer om grunnleggende ligningsforståelse ved
hjelp av en kvalitativ innholdsanalyse. For å beskrive kjennetegnene til disse virkemidlene
har jeg brukt både deduktiv og induktiv metode til å utvikle kategorier som fungerer som en
beskrivelse av enkeltdelene i det utviklede rammeverket. Ved å se på de ulike
analysekategoriene og de underliggende kodenes omfang i datamaterialet har jeg beskrevet
hvordan virkemidler blir tatt i bruk i et utvalg åpent tilgjengelige undervisningsvideoer.
Kunnskapen om disse virkemidlene ledet inn til en diskusjon der sammenhengen mellom
kognitiv belastning og kvaliteten til en undervisningsvideo i matematikk ble diskutert. Her
kom det frem at det er en sammenheng mellom kognitiv overbelastning og redusert
læringsutbytte av en video. Diskusjonen resulterte i en visuell fremstilling av hvordan
kognitiv overbelastning kan oppstå, som dermed kan brukes til å vurdere kvaliteten i en
undervisningsvideo. Denne innsikten kan være hensiktsmessig for både lærere og elever som
skal ta i bruk eller lage egne undervisningsvideoer i matematikk.

Det har kommet frem flere interessante funn i denne studien. Hovedfunnet er at kunnskap om
virkemidlene i en undervisningsvideo i matematikk kan brukes til å si noe om når det oppstår
kognitiv overbelastning, som igjen kan brukes til å vurdere læringsutbyttet og dermed
kvaliteten i et utvalg videoer. Andre funn er viktigheten av kontekstualisering og forankring i
seernes antatte tidligere matematikk-kunnskap. Dette innebærer at underviseren må sette seg
inn i vanlige misoppfatninger og sentrale forståelseselementer for temaet han eller hun skal
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lage undervisningsvideoer om. I videomaterialet kom det frem at signaliseringer er det klart
mest brukte virkemiddelet for å styre seernes oppmerksomhet, og at dette kan gjøres på
mange ulike måter. Et annet interessant funn er at hovedtyngden av undervisningen i
videomaterialet er instrumentell og at forklaringene var stort sett lite forankret i tidligere
matematikk-kunnskaper. Dette kan forklares med at innholdet i store deler av videomaterialet
var utregning av enkle ligninger, der høy forekomst av instrumentell orientering og
regelbundet forklaring kan være naturlig. Bruken av muntlig eller formelt språk var omtrent
lik i videomaterialet, og over halvparten av de analyserte poengene kan betegnes som
entusiastiske. Det var få tilfeller av oppfordring til aktiv læring i datamaterialet. Kun én gang
ble seeren oppfordret til å sette videoen på pause og løse en oppgave på egen hånd.
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7 Avslutning
I denne studien har jeg oppnådd en innsikt i virkemidlene som blir brukt i et utvalg åpent
tilgjengelige undervisningsvideoer om grunnleggende ligningsforståelse og utregning av
enkle ligninger. Jeg har brukt denne innsikten til å beskrive en mulighet for
kvalitetsvurdering av disse videoene ved hjelp av forståelse for kognitiv belastningsteori og
hvilke virkemidler som kan påvirke den kognitive belastningen. Begrensningene til denne
studien er at jeg kun har sett på et lite utvalg av videoer om et begrenset tema innenfor
matematikken og beskrevet virkemidlene i disse. Det potensielle videomaterialet er enormt,
og utvalget som er gjort er ikke representativt for helheten av åpent tilgjengelige
undervisningsvideoer. Dette kan innebære at det finnes mange virkemidler som brukes i
åpent tilgjengelige undervisningsvideoer om grunnleggende ligningsforståelse som ikke
kommer frem i denne studien. En annen begrensning er at en undervisningsvideo ikke kan
fremme læring på egen hånd, det avhenger av hvordan både lærere og elever tar videoene i
bruk. Det er også umulig å generalisere funnene i denne masteroppgaven og si at de er
gyldige for flere videoer enn akkurat de som er analysert. En mulig måte å kvantifisere disse
dataene på kunne vært å undersøke et mye større videomateriale og se om funnene i denne
studien kommer frem på samme måte, men dette krever videre forskning.

Videre forskning på virkemidlene i åpent tilgjengelige undervisningsvideoer i matematikk
kunne fokusert på å utvikle rammeverket i denne studien ved å se på et større videomateriale
og beskrive virkemidlene som kommer frem. Det kunne også blitt utvidet til å inkludere flere
matematiske temaer. Det hadde også vært interessant å se nærmere på sammenhengen
mellom kognitiv belastning og læringsutbyttet i undervisningsvideoer, for å se om dette
funnet kan være gyldig utenfor det begrensede datamaterialet. Et annet poeng som kunne
vært interessant å undersøke er hvorvidt virkemidler som påvirker engasjementet til en
undervisningsvideo kan si noe om kvaliteten til videoen. Dette er en mulig diskusjon som
også kunne kommet ut av datamaterialet jeg har arbeidet med i denne studien, og som kunne
vært svært spennende å ta for seg.

Denne forskningen kan føre med seg en rekke didaktiske implikasjoner. Studien har ført med
seg en økt innsikt i hvilke virkemidler undervisere tar i bruk i åpent tilgjengelige
undervisningsvideoer, og hvordan man kan undersøke kvaliteten i disse. Dette betyr at hvis
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lærere skal ta i bruk undervisningsvideoer i egne klasserom, be elever se videoer, eller lage
egne kan man lene seg på kunnskapen som har blitt opparbeidet om virkemidlene i slike
videoer. Dette vil være hensiktsmessig for alt fra utvikling av digitale undervisningsopplegg
til kildekritikk og å lage forberedelsesmateriale til prøver for elever. Jeg ser for eksempel for
meg et undervisningsopplegg der elevene får som oppgave å lage egne undervisningsvideoer
om matematiske temaer der forankring i tidligere matematikk-kunnskaper, dyp innsikt i
sammenhengene i matematikken og hensiktsmessig bruk av virkemidler står som sentralt.
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