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Forord 
 
 
 
I denne antologien har 12 kolleger ved avdeling for lærerutdanning gått sammen for å 

formidle noen av alle de erfaringene vi har samlet så langt i prosjektet IKT og nye 

læreprosesser. Vi har i skriveprosessen fått prøvd ut noen av de prinsippene som ligger til 

grunn for prosjektet. Vi har samarbeidet, vi har veiledet hverandre og vi har delt kunnskap. 

Artikkelskrivingen har vært lagt opp prosessuelt, og alle forfatterne har fått sin artikkel lest og 

kommentert av mange av medforfatterne. Vi har også brukt teknologien flittig i 

responsarbeidet, med de kommentarfunksjoner som finnes i Word. Dette har vært helt 

nødvendig i og med at jeg har sittet i Trondheim mye av tiden, mens de andre forfatterne har 

vært i Tønsberg. Jeg håper og tror det har vært en givende og lærerik prosess for alle. Ikke 

minst har det vært berikende for meg som redaktør, da jeg har fått følge alle artiklene 

gjennom flere faser i løpet av det siste året. Jeg har lært mye om andre fag enn mitt eget, og 

jeg har fått del i nye og interessante tilnærminger til feltet IKT og læring. Jeg vil takke alle 

forfatterne for et godt samarbeid. Jeg vil også takke Mattias Øhra for oppbakking og gode råd. 

Ikke minst vil jeg takke Ruth Grüters-Eiken for en fantastisk hjelp til den tekniske 

opprettingen av artiklene. 

 

 

 

 

Tønsberg, november 2004 

Hildegunn Otnes 
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Innledning 

 

Hildegunn Otnes og Mattias Øhra 

Denne antologien består av 12 artikler som alle handler om erfaringer fra prosjektet IKT og 

nye læreprosesser1, et prosjekt som ble iverksatt høsten 2000 ved Høgskolen i Vestfold, 

Avdeling for lærerutdanning. De fleste artiklene omhandler erfaringer fra de første årene 

(2000-2003) og fra de to forsøksklassene, men noen tar også opp erfaringer fra senere kull og 

fra videreutviklede varianter av grunnmodellen. Alle artiklene må altså leses i lys av rammer 

og målsettinger for prosjektet. 

 

Prosjektet 

Organisatoriske rammer 

Prosjektet  IKT og nye læreprosesser var et av de første PLUTO2-prosjektene som ble 

igangsatt. PLUTO-programmet ble opprettet av ITU3 og er forankret i KUFs handlingsplan 

"IKT i norsk utdanning - Plan for 2000-2003", der "IKT i lærerutdanningen" var ett av seks 

satsingsområder. PLUTO var et tiltak i ITUs spiss-satsing knyttet til innovativ omstilling av 

lærerutdanning og besto av 10 prosjekter fordelt på 8 institusjoner. Sentralt i prosjektene var 

pedagogisk, teknologisk og organisasjonsmessig utvikling og omstilling av lærerutdanningen 

ved bruk av IKT. 

Høsten 2000 ble det ved Høgskolen i Vestfold opprettet to forsøksklasser, en med 20 

førskolelærerstudenter og en med 20 allmennlærerstudenter. Studentene var trukket ut ved 

loddtrekning blant de som hadde sagt seg villige til å være med i forsøksklassene. Hver klasse 

hadde eget rom med 10 stasjonære datamaskiner, en skanner, et digitalt kamera og en 

videokanon. Studentene hadde egne digitale mapper, i form av nettsteder, organisert gjennom 

studentserveren ved avdelingen. Sentralt verktøy for arbeidet på nettet var programmet 

Microsoft FrontPage.  

                                                 
1 http://moses2.hive.no/iktnlp/  
2 PLUTO: Program for LærerUtdanning, Teknologi og Omstilling 
3 ITU: Forsknings- og kompetansenettverk for InformasjonsTeknologi i Utdanning 
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Høsten 2001 ble prosjektet utvidet fra å gjelde alle førsteklassestudenter ved allmennlærer- og 

førskolelærerutdanningen ved avdelingen, og studieåret 2002/03 var siste år vi kjørte et 

parallelt løp med ny og gammel ordning. Ved studiestart høst 2003 var samtlige studenter og 

lærere i grunnutdanningen integrert i den nye organiseringen4. Ordningen omfatter blant annet 

teamorganisering, digitale mapper (i form av nettsted eller LMS) og endrede 

vurderingsformer (mappevurdering eller mappevurdering i kombinasjon med andre 

evalueringsformer). Alle lærere, og de fleste studenter, har bærbar pc, koblet opp til et trådløst 

nettverk, slik at alle aktører er kommunikativt tilgjengelige i hele bygningsmassen. Gjennom 

en utvidelse av prosjektet IKT og nye læreprosesser har Høgskolen i Vestfold med andre ord 

igangsatt et grunnleggende systemtiltak hvor teknologi og læreprosesser settes inn i et 

langsiktig perspektiv. 

 

Teorigrunnlag og målsettinger 

Noe av grunntanken bak prosjektet IKT og nye læreprosesser ved Høgskolen i Vestfold har 

vært å gjøre erfaringer med datamaskinen brukt som interaksjonsmedium. Som grensesnitt for 

interaksjon ble arbeid med digitale mapper valgt. Vi ønsket en teknologi som dels kunne 

understøtte klasseromsinteraksjoner, men viktigere, som kunne overskride tradisjonelle 

klasseromsinteraksjoner og utvikle nye sosiale læringsarenaer og praksisformer. Vår erfaring i 

dag er at arbeidet med digitale mapper muliggjør interaksjoner som vi mener svarer til en 

moderne pedagogikk. En moderne pedagogikk forplikter å bemyndige elever til å bli 

selvstendige, kompetente og refleksive individer som kan operere i informasjonssamfunnets 

fragmenterte tidsalder. 

 

En sentral ambisjon for prosjektet var å utfordre den tradisjonelle læringskulturen som baserer 

seg på en individrettet didaktikk. Gjennom et fokus på de kollektive krefter i læringsprosessen 

har det vært viktig fra starten av å legge til grunn en didaktikk for læringsfellesskapet. I 

prosjektet har vi holdt fast ved hypotesen om at IKT er et middel til å danne sosiale 

læringsfellesskap, og at det i teknologien ligger muligheter til å ”trigge” relasjonelle 

læringsarenaer. IKTs legitimitet inn i et sosiokulturelt læringsperspektiv har vært å se i hvor 

stor grad teknologien kan virke støttende i transparente kommunikasjonsprosesser slik at 

læringsfellesskapet danner et stillas for utdanning av gode kommunikasjonspartnere og 
                                                 
4 ca 90 lærere og 600 studenter 



 11 

dermed gode læringspartnere. Et sentralt aspekt ved prosjektet ”IKT og nye læreprosesser” er 

at IKT fremtrer som et sosialt, like mye som et teknologisk tiltak. 

 

Antologien 

En første presentasjon 

Artiklene i denne antologien tar for seg ulike sider ved IKT og læring. De representerer en 

bredde av temaer og problemstillinger, men de rekker likevel ikke over alle relevante 

spørsmål på feltet. Forfatterne har selv fått bestemme fokus, og derfor har vi fått personlige 

og engasjerte bekjennelser, kanskje på bekostning av en helhetlig, sammenhengende 

presentasjon av prosjektet som sådan.5 

Fire av artiklene er knyttet direkte til et fag, - nærmere bestemt matematikk 

(Indresæter), drama (Lindstøl), kunst- og håndverk (Fredriksen) og fysisk fostring 

(Jørgensen). De andre artiklene er av mer overordnet eller tverrfaglig karakter, og tar for seg 

emner som for eksempel samarbeidslæring (Øhra, Læret, Karlsen), organisering av mapper 

(Winje), dokumentasjon av prosesser (Otnes), integrering av IKT i fagene (Wølner), 

utfordringer ved implementering av et prosjekt til en hel institusjon (Runsjø)  og forholdet 

mellom lærerutdanningsinstitusjonen og skolevirkeligheten (Høihilder). Også noen av disse 

artikkelforfatterne henter eksempler fra sitt eget fag, blant annet musikk (Runsjø), KRL 

(Winje) og norsk (Otnes). De andre forfatterne tilhører pedagogikkseksjonen eller IKT-

seksjonen og har av denne grunn naturlig nok et tverrfaglig eller ”parafaglig” perspektiv. 

De fleste artikkelforfatterne i antologien har vært med fra begynnelsen av prosjektet, 

og de skriver om erfaringer fra forsøksperioden og forsøkskullet. Andre har kommet til senere 

og representerer erfaringer fra senere kull og andre modeller (for eksempel når det gjelder 

mapper). Noen av artiklene har en teoretisk vinkling, mens andre er praktisk orientert. 

erspektivet (Runsjø). 

 

Noen av problemstillingene 

Artiklene i denne antologien viser noen av de muligheter og utfordringer det ligger i det å 

gjennomføre et prosjekt som IKT og nye læreprosesser. Vi får høre om ulike aspekter ved 

teknologien og om ulike aspekter ved pedagogikken, - og ikke minst om ulike aspekt ved 

                                                 
5 For supplerende lesing viser vi til rapporter som er skrevet i forbindelse med prosjektet: http://www-
lu.hive.no/pedagogikk/IKT%20Evaluering/IKTevaluering.htm 
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disse to sett i kombinasjon. Et tilbakevendende spørsmål hos alle som innfører teknologien i 

klasserommet er: Hvordan kan IKT og læring best kombineres? Som et forsøksvis svar på 

dette var det at digitale mapper ble innført ved HIVE-LU i 2000. Med de digitale mappene 

som ”ei bru” så man en mulighet for at disse to dimensjonene kunne møtes. Videre var det 

viktig å innlemme teknologien i fagene, i den daglige gjerning, og ikke la det bli et fag for seg 

selv. Datamaskinen må bli en naturlig arena, et selvsagt verktøy og medium. Dette tas opp i 

flere av artiklene, og det brukes bilder og begrep som ”parallellmetode” (Fredriksen), 

”transparens” (Øhra), ”gjerderiving” og ”hånd i hånd” (Wølner) for å belyse dette aspektet. 

Når man innfører mapper ved en institusjon, kreves det også svært mye av 

organisatorisk art – på alle nivå i en institusjon. For det første må administrasjonen sørge for 

en felles begrepsbruk samt rutiner og regler for organisering, veiledning og sensur. Det har i 

den forbindelse blitt utarbeidd en instruks for mappevurdering ved Høgskolen i Vestfold6. Det 

er også viktig med klare rammer på lavere nivå i systemet. I forbindelse med prosjektet ble 

det også innført teamorganisering. For mange ble de tverrfaglige teamene en like stor 

utfordring som teknologien, og blant annet Runsjø og Jørgensen er inne på dette i sine 

artikler. Ikke minst kreves et prosjekt som dette tilrettelegging, organisering og tett 

oppfølging fra lærernes side. Hva skal ligge i mappene? Hvem skal bestemme hva som skal 

ligge i mappene? Hvordan skal mappene struktureres? Dette er spørsmål som blir diskutert 

grundig i Winjes artikkel. Otnes følger i sin artikkel opp med å diskutere hvordan man i 

mappene på en variert og troverdig måte kan tilrettelegge for dokumentasjon av de prosessene 

en student er igjennom i løpet av et studium. 

Forskningen rundt IKT og læring har kommet fram til at teknologien bør brukes som 

et kommunikasjons- og samarbeidsmedium og ikke bare som et informasjonsmedium. Det har 

vært viktig for oss å etablere arbeidsformer som avspeiler et slikt syn, og målet er i stor grad å 

bruke IKT dialogisk, ikke monologisk. Hvordan kan datateknologien bidra til kollektive og 

dialogiske læringsprosesser, og hvilke teknologiske arbeidsmåter er hensiktsmessige når man 

skal utvikle digitale læringsfellesskap? Relativt mange av artiklene tar for seg denne 

samhandlingsdimensjonen ved teknologien: Karlsen viser til nettbaserte arbeidsformer som 

kan styrke læring, Læret til fire konkrete samarbeidsprosjekt, Øhra til en spørreundersøkelse 

om betydningen av samarbeid og Otnes til muligheter for å dokumentere 

samarbeidsprosesser. 

                                                 
6 http://www.hive.no/adm/stud/instruks/INSTRUKS%20FOR%20MAPPEVURDERING.doc 
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I letingen etter samhandlingsmuligheter har de digitale mappene gitt oss en løsning, - og da 

særlig den åpne varianten. Et helt sentralt aspekt ved mapper er graden av åpenhet. I 

hvilken grad har studentene innsyn i hverandres mapper, og i hvilken grad har mennesker 

utenfor institusjonen innsyn? Sagt på en annen måte: Bruker man LMS (læringsplattform) 

eller et åpent nettsted som lagringssted for mappene?  Noen få av artiklene viser til bruk av 

LMS-mappe, men de aller fleste henter erfaringene sine fra nettsted-mapper. Flere av 

kullene etter forsøkskullene har brukt en av kombinasjon av slike mapper, blant annet ved 

at konfidensielle arbeid (fra praksis) og svært personlige reflekssjonskriv ligger i den 

lukkede mappen. Vi har erfart at transparente, nettbaserte mapper åpner for samarbeid, og 

at hypertekstualitet er et konkret bidrag til å gjøre digitale mapper kollektive og dialogiske. 

Vi har erfart at mulighetene for å forbinde tekster og resonnement til hverandre gjør at hele 

studentgrupper kan være i konstant dialog og bygge på hverandres kunnskap.  

Videre er det interessant å se at begrepet arena ofte blir brukt i IKT-sammenheng, og 

at datamaskinen anses like mye som et rom som et verktøy. Både ulike dataprogrammer og 

Internett betegnes som sted for eksperimentering og problemløsning og møteplass for 

samarbeid og kommunikasjon. I artiklene møter vi for eksempel tegneprogrammer 

(Fredriksen), nettsamtaler og hypertekster (Otnes) som slike læringsarenaer. 

Ytterligere et sentralt spørsmål i et prosjekt som IKT og nye læreprosesser er hvordan 

man skal gå fram ved innføring av nye tanker og modeller ved en institusjon. Skal man gjøre 

det sakte eller fort, demokratisk eller med en styrende hånd? Hva slags retorikk skal en 

ledelse ta i bruk for å nå alle ansatte, og for at ikke noen skal føle at de får noe tredd nedover 

hodene sine?  Erfaringer viser at det ikke er sikkert at de nye modellene er like ideelle for alle 

fag, og det er ikke alle fagseksjonene som finner berikende måter å integrere teknologien på. 

Det kan være usikkert hvilke konsekvenser endringer i pedagogikk, læringssyn, arbeidsmåter 

og organisering får for det enkelte fag, og i hvilken grad de kollidere med faglige idealer og 

tradisjoner. Dette berøres i flere av artiklene. Indresæter slår fast at teknologien ikke egner seg 

for alle deler av matematikkfaget (bl.a. konstruksjonsoppgaver), og hun vil ha en 

kombinasjon av digitale og ikke-digitale mapper. Det samme gjelder Fredriksen som i denne 

artikkelen har valgt å fokusere på de sidene av faget hvor datamediet kan brukes som 

uttrykksmedium, dokumentasjonsmedium og læringsarena. Jørgensen problematiserer 

bevegelsesfaget fysisk fostrings plass i prosjektet, og ser blant annet tverrfaglighet og 

teamprosesser i forhold til fagets egenart. Høihilder problematiserer  praksisskolenes 

manglende innsikt i høgskolestudentenes ”nye arbeidsmåte” ved å presentere en undersøkelse 

som ble gjort blant hennes allmennstudenter. Runsjø er den som uttrykker sterkest skepsis til 
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digitaliseringen av alle fag, da han mener musikkfaget ikke tjener på den veien HIVE-LU har 

gått inn på. 

Et viktig trekk ved mappekonseptet er studentenes medvirkning og innflytelse på eget 

studium. Helt konkret kan dette for eksempel gjelde valg av oppgaver, valg av 

pensumlitteratur samt utvalg av arbeid til presentasjonsmappe. Winje spør helt konkret i sin 

artikkel om hvem som styrer innholdet i mappene, og Otnes eksemplifiserer ulike valgfrie 

dokumentasjonsformer. Det er også flere av artiklene som tar for seg det skapende, det 

produserende, det kreative. Det legges vekt på spesielle digitale uttrykksmåter, enten det er 

innenfor tegning (Fredriksen), verbalspråk (Otnes), multimediale og populærkulturelle 

uttrykksmåter (Lindstøl) eller kombinasjoner av disse. Det er snakk om en ny sjangerverden 

og en ny form for tekstkompetanse (”literacy”).  En diskusjon rundt denne nye formen for 

dannelse, digital dannelse, tas eksplisitt opp både i artiklene til Øhra og Lindstøl.  

De fleste artiklene som omhandler mapper, tar for seg mapper som læringsredskap, 

mens noen få (jf Indresæters artikkel) også er inne på mapper som vurderingsredskap. 

Antologien tar i liten grad opp mapper som vurderingsform, og den mangler således en 

diskusjon om kriterier for vurdering av mapper generelt og av digitale mapper spesielt. 

Artiklene diskuterer heller ikke fordeler og ulemper med lukkede mapper (LMS-er). Dette får 

vi diskutere ved neste korsvei. Videre er ikke alle fag eller mappemodeller representert i 

antologien. Det mangler således flere brikker for å gi et fullstendig bilde av IKT og nye 

læreprosesser og bruk av digitale mapper i lærerutdanningen ved Høgskolen i Vestfold. 

Diskusjonene, erfaringsutvekslingene og kunnskapsdelingen må selvsagt fortsette også etter at 

denne antologien er ferdig. 
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Kunnskapsdeling ved bruk av digitale mapper  
 

 

 

Mattias Øhra1  

 

1 Innledning 
 
Noe av grunntanken bak prosjektet IKT og nye læreprosesser 2 ved Høgskolen i Vestfold har 

vært å gjøre erfaringer med datamaskinen brukt som interaksjonsmedium. Digitale mapper ble 

valgt som plattform og infrastruktur for kommunikasjon. Vi ønsket en teknologi som dels 

kunne understøtte klasseromsinteraksjoner, men viktigere, som kunne overskride tradisjonelle 

klasseromsinteraksjoner og utvikle nye sosiale læringsarenaer og praksisformer. Vår erfaring i 

dag er at arbeidet med digitale mapper muliggjør interaksjoner som vi mener svarer til en 

moderne pedagogikk. En moderne pedagogikk forplikter å bemyndige studenter og elever til å 

bli selvstendige, kompetente og refleksive individer som kan operere i 

informasjonssamfunnets fragmenterte og vilkårlige3 tidsalder.  

 Målet for denne artikkelen er å sette fokus på de erfaringer som er gjort når det gjelder 

datastøttet samarbeidslæring ved Høgskolen i Vestfold avdeling for lærerutdanning. Slik 

prosjektet IKT og nye læreprosesser har vokst til, har vi gjennom arbeidet med digitale 

mapper etablert digitale læringsarenaer som vi opplever har endret de læringsmessige, 

kulturelle og sosiale praksiser ved lærerutdanningen. Dette er nye praksiser som etter vår 

mening svarer på informasjonssamfunnets nye digitale kompetanse- og dannelsesbehov. 

Datamaterialet for artikkelen er hentet fra avsluttende rapport4 for prosjektet IKT og nye 

læreprosesser og bygger på intervjuer5 med studenter og lærere fra lærerutdanningen.  

Nedenfor følger en oversikt over ulike datakilder: Spørreskjema: 

• studenter i en av forsøksklassene (førskole) Juni 2003 

• til studenter i hele førsteklassetrinnet etter oppskaleringen i Juni 2002 (113 av 150 
studenter). 

                                                 
1 Prosjektleder for prosjektet IKT og nye læreprosesser. 
2 http://moses2.hive.no/iktnlp/ 
3 Se Qvortrup 2002. 
4 http://www.-lu.hive.no/pedagogikk/IKT%20Evaluering/PLUTORAPPORT03%20ORGINAL.doc 
5 http://www-lu.hive.no/pedagogikk/IKT%20Evaluering/Vedlegg%20Putorapport03.doc 
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• til lærerne Juni 2003 (elektronisk spørreskjema 33 av 55 lærere) 

Gruppeintervjuer  

• 4 grupper fra forsøksklassen i allmennlærerutdanningen (19 studenter) i Juni 2003  

Sensorrapporter 

• sensorenes totalvurderinger av erfaringene med digital mappevurdering. Utført i 2003 

Studentenes presentasjonsmapper  

• med vekt på studentenes egne refleksjoner over flere år. 

Utdannings- og Forskningsdepartementet 2004. Evaluering av IKT-satsingen i 
lærerutdanningen. Sluttrapport (Rambøl management)6 

Før vi går inn på det ovennevnte datamaterialet er det nødvendig og utdype noe av 

grunnlaget for prosjektet IKT og nye læreprosesser ved avdelingen. Før vi startet 

planleggingen av prosjektet i 1999 var det mange av oss som håpet at dette med data snart 

skulle gå over slik at vi kunne konsentrere oss fullt og helt om fagene igjen. 

Informasjonssamfunnets krav om digitale ferdigheter virket fjernt og lite relevant for en 

lærerutdanning. Likevel var det en fornemmelse av at de store samfunnsendringene som var 

båret frem av innformasjon - og kommunikasjonsteknologien ville måtte komme til å berøre 

hele utdanningsfeltet på grunnleggende måter. Ut i fra denne konteksten kom prosjektet i 

gang som et ønske om å kunne oversette informasjonssamfunnets retorikk til en skolekontekst 

hvor teknologien skulle kunne gi mening til kunnskapsbygging og kunnskapsdeling.  

 

2 Digital kompetanse og dannelse 
 

En viktig erfaring fra PLUTO7 (Program for LærerUtdanning, Teknologi og Omstilling)- 

prosjektet er at det trengs en framtidsrettet visjon for digital kompetanse og dannelse8. 

Dannelsestanken oppsto da det ble nødvendig å definere det menneskelige på en ny måte fordi 

meningen med livet ikke lenger var gitt fra oven. Mennesket ble suverent i verden og skulle 

nå selv gi sitt liv mening. For Wilhelm von Humboldt ble idealet å bli sin egen lærer 

(Liedman 1997). Er det slik at begrepet digital dannelse i våre dager oppstår fordi det nok en 

gang er behov for å definere det menneskelige problem på nytt?  Digital kompetanse og 

                                                 
6 http://odin.dep.no/filarkiv/223234/IKT_sluttrapp.pdf 
7 http://itu.no/Prosjekter/t1000203716_09/view  Se også ITU konferansen 2003 ”Digital Dannelse” 
http://www.itu.no/itukonf2003/Forside/forside/view  
8 Digital literacy is "the ability to understand and use information in multiple formats from a wide range of 
sources when it is presented via computers" (Gilster 1997). 
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digital dannelse må i så fall tolkes inn i vår tid. Den teknokulturelle danningen kommer ikke 

etter den borgelige danningen, men oversetter den til et språk som passer tidens problemer 

(Løvlie 2003). 

I det postmoderne kommunikasjonssamfunnet blir ikke lenger det borgelige 

danningsidealet om individualitet og subjektivitet, selvets forrang framfor fellesskapet, 

dekkende. I den protestantiske inderlighetskultur opprettholdt man det konstante krav om å 

være autentisk. I dag konstruerer og iscenesetter det postmoderne individet seg selv i et spill 

om de mange identiteter. Frisatt fra tradisjonen skaper mennesket seg i en refleksiv svære 

hvor risikoen for uforutsigbarhet kompenseres gjennom valg av livsstiler. Det postmoderne 

menneske må holde sin spesielle fortelling om seg selv levende uten støtte  fra tradisjonens 

normer og verdier (Gran 2004, Giddens 2003 og Giddens 1997). Slik forstås ikke lenger 

menneske som skapt gjennom distanse men i et sosiokulturelt spenningsfelt. Danning finnes i 

de møtestedene der folk lever sinn til sinn mot verden og ansikt til ansikt med hverandre 

(Løvlie 2003:371). Dannelse er refleksjonskapasitet mellom meg/oss og de andre - refleksjon 

mellom det fremmede og det kjente, mellom nytenkning og tradisjon (Qvortrup 2002).  

Vi lever i et multimediesamfunn hvor bl.a. medier som TV og internett smelter 

sammen til en ny og voldsom kulturell arena. Multimediesamfunnet er et samfunn der 

multimedia er menneskets viktigste symbolske miljø (Qvortrup 2003). Det nye samfunnet 

produserer nye vinnere og nye tapere. Manuell Castells (1998) skiller mellom The 

interacting, de som makter å operere aktivt innefor informasjonssamfunnet og The 

interacted, de som passivt lar andre sette premissene. Dvs han skiller mellom dem som 

handler aktivt og dem som det handles i forhold til. På den ene siden kan skolen i framtiden 

utdanne reflekterte mennesker som er i stand til å gjøre kritiske, selvstendige vurderinger eller 

den kan utdanne til passive konsumenter, symbolanalytiske analfabeter som ikke er i stand til 

orientere og navigere selvstendig i multimediesamfunnets flimmer. Utfordringen for 

lærerutdanningen blir å ta inn over seg disse endringene og revitalisere et nytt program for 

dannelse hvor nye kommunikative og teknologiske ferdigheter skal bidra til et nytt 

dannelsesprosjekt.  

 I industrisamfunnet var arbeidsprosessen oppdelt og arbeidet var automatisert. 

Utdanningssektoren understøttet dette gjennom at kompetansekravene var oppdelt. Man 

skulle ha paratviten og være punktlige og disiplinerte og kun noen få skulle være kreative 

(Qvortrup 2003). Kapital var bedriftenes viktigste innsatsfaktor.  
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I informasjonssamfunnet kreves evne til improvisasjon, problemløsning og kreativitet. 

Kunnskap er blitt organisasjonenes viktigste kapital. Informasjonssamfunnet fordrer en 

kunnskapsmodell som bærer i seg en universell demokratisk dimensjon og en dimensjon for 

mangfold og ulikhet. Thomas Hylland Eriksen kaller en slik kunnskapsmodell universalistisk 

pluralisme: 

I dette begrepet ligger det at modellen er universalistisk – den går inn for et enhetlig 
kunnskapssyn og et demokratisk syn på utdannelse: alle skal ha de samme mulighetene; 
og samtidig er den altså pluralistisk, noe som innebærer at den tar inn over seg at 
verden forandrer seg avhengig av hvor man ser den fra, og at det ikke finnes noe 
privilegert utkikkspunkt. (Eriksen 1999) 

 

Kunnskaps - og informasjonssamfunnets etterspør en kompetanse og dannelse for å operere i 

organisasjoner som baserer seg på samarbeidsnettverk og kunnskapsdeling. 

Gjennom en sosiokulturell grunnforståelse av læring og kunnskapsproduksjon har vi 

erfart at arbeidet med mapper utfordrer tradisjonell pedagogikk og læringskultur hvor læring 

forstås som overføring og hvor datateknologi tradisjonelt er forstått som et feedbackmedium. 

Vi ser nå en vridning mot at studenter og lærere gjennom mappenes grensesnitt skaper arenaer 

for samarbeid, kunnskapsdeling og transparente praksisfellesskap. Gjennom interaksjoner i 

praksisfellesskapet mener vi at det er pedagogikkens oppgave å realisere kunnskaps- og 

læringsarenaer hvor relevante kvalifikasjoner til fremtidens arbeid og sosiale liv læres. Vår 

erfaring er at digitale mapper er egnet til å realisere disse krav.  

 

3 Digitale mapper 
 

En vanlig analog mappe kan beskrives som: En systematisk samling med elevarbeider som 

viser innsats, prosess, progresjon, refleksjon innenfor et fagområde. 

En mappe er en systematisk samling studentarbeid som viser innsats, framskritt og 
prestasjoner innen et eller flere områder. Samlingen må omfatte studentmedvirkning 
når det gjelder valg av innhold, utvalgskriterier, kriterier for å bedømme nivået, og den 
må vise studentenes selvrefleksjoner. (Paulson, Paulson & Meyer 1991:60) 

 

Mappene kan innholde dokumentasjon av læringsprosesser så vel som produkter som er 

resultat av disse. Sluttevaluering blir gjort på grunnlag av innholdet i mappene 

(mappevurdering) kombinert med andre former for vurdering, f.eks muntlig eksamen.(Dysthe 

2002). En digital mappe kan beskrives som: en digital læringsarena som søker å utvikle et 
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datastøttet dynamisk samarbeidsnettverk med kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling som 

mål. (Øhra 2003) En digital mappe bygger på de samme prinsipp som en vanlig, papirbasert 

mappe (Dysthe 2002). Den organiseres digitalt gjennom at arbeider lagres og organiseres 

enten på nettet eller i et lukket system (som Classfronter eller lignende). Videre bygges en 

digital mappe opp ved hjelp av digitale virkemidler og digitale strukturerings- og 

kommuniseringsmåter så vel i læringsprosessene som i dokumentasjonen av disse (for 

eksempel multimedialitet, interaktivitet og hypertekstualitet (Otnes 2003:173). Et annet 

aspekt ved den digitale mappen er at den skal i størst mulig grad være transparent. Det vil si 

at den digitale mappen gir mulighet for studentene til å ha innsyn i hverandres mapper, noe 

som igjen gir mulighet for samarbeidslæring og kollektive prosesser og produkter. Videre at 

den gir, hvis den ligger offentlig på nettet, muligheter for autentiske og varierte 

skrivesituasjoner og mottakergrupper (Øhra 2003, Otnes 2003). 

 

 

4 Kunnskapsdeling i en transparent læringsøkologi 
 
I den første kompetanseberetningen9 for Norge kommer det frem at vi både i offentlige og 

private virksomheter har mye å hente på å skape bedre og mer lærerike jobber. Vi har en høyt 

utdannet befolkning, men i deler av norsk arbeidsliv er det et stort potensial for å lære mer i 

jobben. Videre kommer det fram at enkelte sektorer, som undervisningssektoren og helse- og 

sosialsektoren skiller seg ut på en negativ måte ved at de, på tross av et høyt utdanningsnivå, 

ikke har spesielt gode muligheter til læring i det daglige arbeidet. Til sammenlikning har 

arbeidstakere i bygg- og anleggsbransjen relativt gode muligheter for læring i det daglige 

arbeidet, selv om utdanningsnivået i bransjen ikke er spesielt høyt. Nordmenn har en relativt 

lunken holdning til livslang læring sammenlignet med befolkningen i andre europeiske land.10 

For å møte disse utfordringene må hele utdanningssektoren bryte med en for ensidig vekt på 

individrettet didaktikk. Kunnskapsdeling fordrer at vi får et språk og en handlingskompetanse 

for bruk av de kollektive krefter i læringsprosesser. Digitale mapper kan være en infrastruktur 

for å distribuere disse kreftene. En digital mappe er en digital læringsarena som søker å 

utvikle et datastøttet dynamisk samarbeidsnettverk med kunnskapsdeling og 

                                                 
9 http://www.kompetanseberetningen.no/ 
10 http://odin.dep.no/ufd/norsk/aktuelt/pressem/045071-070143/dok-bn.html 
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kunnskapsutvikling som mål. Den digitale mappen skal være transparent. Jeg mener at det i 

begrepet transparent ligger to dimensjoner som er avgjørende for oss: 

1. transparent teknologi 

2. transparente læreprosesser 

I transparent teknologi ligger det et mål om at teknologien, i vårt tilfelle datateknologien, skal 

bli like usynlig som blyant og papir.  

That is the end result, hiding the computer, hiding the technology so that it disappears 
from sight, disappears from consciousness, letting us concentrate upon our activities, 
upon learning, doing our jobs, and enjoying ourselves. The goal is to move from the 
current situation of complexity and frustration to one where technology serves human 
needs invisibly, unobtrusively. 
(Norman 1999:vii-ix) 

 

Det at teknologien (i vårt tilfelle datamaskinen) etter hvert forsvinner fra vår bevissthet, at den 

blir ”usynlig”, bidrar til at vi kan konsentrere oss om oppgaven. Slik hammer og sag blir 

”usynlig” for snekkeren vil datamaskinen etter hvert bli ”usynlig” for studenten/eleven.  

Med transparente læreprosesser menes det et mål om å bevege oss bort fra en 

individrettet didaktikk. Gjennom et fokus på de kollektive krefter i læringsprosessen 

vektlegges en didaktikk for læringsfellesskapet. For studentene har dette medført en mer 

gjennomsiktig lærings- og arbeidssituasjon hvor den enkelte blir mer synlig i fellesskapet. 

Gjennom arbeider på nett og med åpne digitale mapper har studentene måttet venne seg til en 

mer samarbeidende arbeidsform. 

 

I tillegg vil jeg belyse begrepet læringsøkologi. Med læringsøkologi menes innholds- og 

prosessdokumentasjoner11 som fastholder og forankrer felles viten og innsikter.12  

Let me end with a brief reflection on a very profound shift that I believe is happening-a 
shift between using technology to support the individual and using technology to 
support relationships. This shift will be very important because with it we will discover 
new ways, new tools and new social protocols for helping us help each other, which is 
really the very essence of social learning. It is also the essence of lifelong learning, a 
form of learning that learning ecologies could dramatically facilitate. And being able to 
create learning ecologies in a region is a first step to constructing a culture of learning, 
more generally. (Brown 1999). 

 

                                                 
11 For mer om prosessdokumentasjon se i artikkelen til Hildegunn Otnes i denne antologien. 
12 For mer om læringsøkologi se Brown 1999. 
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En læringsøkologi fostrer og fører viten og innsikter tilbake til læringsfellesskapet slik at den 

ikke går tapt og at man kan bygge videre på den. Slik kan vi si at en læringsøkologi styrker en 

felles hukommelse. Flere og flere nye skoler bygges i dag som læringssentrere hvor selve 

arkitekturen skal understøtte læringskulturer som baserer seg på en åpen, dynamisk og 

fleksibel organisering. Når det gjelder forståelsen av teknologibruk i læringsøkologien fordrer 

dette et skifte fra IKT forstått som et individuelt verktøy til IKT forstått som et verktøy for å 

støtte relasjoner i læringsfellesskapet. Et verktøy forstått som støtte til en kultur for læring 

(Ibid).  

På bakgrunn av ovennevnte ligger det i en transparent læringsøkologi en forpliktelse til at: 

1. Studentene skal ha innsyn i hverandres mapper, som igjen gir mulighet for 

samarbeidslæring og kollektive produkter og prosesser. 

2. Studentene skal i praksisfellesskapet arbeidet med egenvurdering og vurdering av 

andre. 

3. Studentene skal oppleve åpenhet og tydelighet når det gjelder vurderingskriterier. De 

skal videre være med på å utarbeide disse.  

 

De ovennevnte punkter skal bidra til å gi studentene mer kontroll over sitt eget læringsarbeid 

og dermed innlemme studenten inn i praksisfellesskapet som en ekte og legitim deltaker (Jf. 

Dysthe 2003, Wenger 1998 og Lave & Wenger 1991).  

 

5 Studentenes erfaringer med teknologi og samarbeidslæring 
 

Når vi gjennom prosjektet IKT og nye læreprosesser førte studentene inn i mer kollektive og 

kunnskapsdelende systemer, var vi spente på hvordan dette ville bli mottatt. 

Studentene er ganske entydige når vi har spurt om de er fornøyd med den nye 

lærerutdanningen. Dette går igjen i spørreskjemaene og i intervjuene. Tross dette er 

studentene klare på en rekke forbedringspotensialer som ligger som utfordringer i det videre 

arbeidet.13  

                                                 
13http://www-lu.hive.no/pedagogikk/IKT%20Evaluering/PLUTORAPPORT03%20ORGINAL.doc    
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På spørsmål til studentene om digitale mapper svarer de at mappene gir reelle 

mottakere14 

Studentene oppgir at de får tilbakemeldinger og forespørsler fra andre studenter på avdelingen 

og rundt om i landet. Dette er mulig fordi mappene ligger åpne på nettet. 

Mye av mappenes verdi ligger blant annet i at andre kan se oppgavene på nettet. Vi har 
jo fått masse tilbakemeldinger på mail at andre er inne og kikker på sidene våre og de 
kommer med spørsmål og henvendelser som: "kan vi bruke stoffet deres?" eller de 
kommer med faglige spørsmål. Samtidig er de reelle lesere, så vi får på en måte en 
autensitet og det forbedrer stoffet [”definitivt!” skyter en annen inn]. Vi kan lese lettere 
hverandres mapper og linke. Det er en slags kvalitetssikring i det at mappene er 
digitale, for da blir de lest – du må skjerpe deg.15  

 

Det skal sies at studentene i starten var svært skeptiske til å legge arbeider ut på nett. Noen 

var så skråsikre at de nærmest sverget på at de aldri skulle gjøre det. Det hele kunne virke 

skremmende, og man følte at fem milliarder mennesker ville saumfare arbeidene straks de var 

lagt ut. Å legge ut mappene på nett føltes både avslørende og blottstillende: 

 

Det er ikke alt du har så lyst til å legge ut av halvferdige ting, at det havnet på nettet så 
alle kan lese dine uferdige tekster. 

 

… men at du har et produkt som er under utvikling kan være en fordel for da kan 
lærerne også følge min prosess. Det gjør at andre også kan gå inn. (Ibid) 

 

Etter hvert ble skepsisen snudd til en mer realistisk forståelse og den sterke motstanden 

stilnet. Det ble vanlig å markere at arbeider var under konstruksjon16, eller at det var utkast 

eller skisser og til slutt markering av ferdige arbeider. Mange arbeider ble også lagt ut, men 

foreløpig ikke som klikkbare linker. Dette var en måte som studentene kunne regulere graden 

av åpenhet på selv. 

På spørsmål om den mer kollektive måten og organisere undervisningen på er 

motiverende og stimulerende svarer studentene at de ser det som stimulerende at produktene 

stadig kan forandres/forbedres og at mappene inviterer til andre skrive- og 

struktureringsmåter. De sier videre at det er lett å kontrollere, veilede og sammenlikne 

                                                 
14 Basert på kvalitativt intervju med forsøksklassen allmenn 2003 samt studentforedrag ved personalseminaret i Langesund 2. 
og 3. januar 2003 (holdt av to studenter fra IKT forsøksklassen). Slik de opplever læring med IKT nå, er det tydelig at 
prosjektets mål om datastøttet samarbeidslæring har befestet seg. Sammendrag fra studentframlegget her 
15 Basert på kvalitativt intervju med forsøksklassen allmenn 2003. 
16 Se artikkelen til Hildegunn Otnes i denne antologien 
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mappearbeider (ibid). Videre kommer det frem at de opplever arbeidet med mappene som 

relevante for sin senere læregjerning. 

 

Denne måten å studere på kvalifiserer til å bli kvalifiserte og reflekterte lærere, mer enn 
noe annet studium. Vi har vært i de prosessene andre leser om! Det er en 100% suksess! 

 

…det er ingen som har et sånt oppmøte som vi har.(Ibid) 
 

 Fellesskapet vi har – bare det er en læring i seg selv.(Ibid) 
 

Denne overveldende positive tilbakemeldingen må nok ses i lys av at dette er en uttalelse fra 

prosjektklassen med det ekstra fokus og den oppmerksomhet og ressurser som disse 

studentene ble tilført.17 På den annen side skal det ikke underslås at studentene her har gjort 

seg erfaringer som de har opplevd som motiverende på bakgrunn av reelle læringsgevinster 

og at kunnskapsdeling er noe som de opplever som noe positivt. 

Vi samarbeider tettere mener jeg, fordi alt ligger ute på Nettet. Oppgavene ligger ute og 
det gjør at vi leser hverandre sine arbeider og gir tilbakemeldinger og vi er ikke så…vi 
holder ikke så mye på arbeidet våres. Vi er litt flinkere til å dele ting med hverandre. 

 

Vi samarbeider selv om det ikke er på en bestemt oppgave. 
 

…og så kan du utdype din egen mappe ved å linke til en annen student. Du kan få mer 
tyngde i din egen oppgave bare ved å linke og vise at du ser koblinger.18 

 

Hypertekstualitet gjør mappene kollektive og dialogiske. På spørsmål om hva som skiller 

digitale mapper fra papirmapper svarer de: 

Det er veldig mye da. Først og fremst det hypertekstuelle. For ikke å snakke om 
mulighetene for levende bilder, lyd, og flash…og så har vi kunnet sende ting til de vi 
samarbeider med, vi har jo samarbeidet med en annen høyskole også, hvor vi har hatt 
samarbeid om gruppeoppgaver. Da bruker vi chat og er derfor avhengig av Nettet. Vi 
har samarbeidet i klassen, med andre klasser på bygget her, vi har samarbeidet med 
fjernstudenter i Trøndelag og med studenter på Stord. Og det hadde ikke gått an hvis 
ikke det var digitalt.19 
 
Hvis du printer ut mappa og aldri ser den på nett, er hele vitsen borte. (Intervju med 
forsøksklasse allmenn 2003). 

 

                                                 
17 Se for øvrig Kristins Lærets artikkel i denne antologien. 
18 Basert på kvalitativt intervju med forsøksklassen allmenn 2003 
19 Basert på kvalitativt intervju med forsøksklassen allmenn 2003 
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Dette er et svar som kjennetegner forsøksklassen. De kom tidlig i gang med de digitale 

mappene og fikk erfare en forholdsvis rask effekt av teknologien som bindeledd mellom dem 

selv og fellesskapet. I utvidelsen (oppskaleringen) av prosjektet har dette nok gått tregere bl.a. 

fordi det da har vært snakk om mange flere studenter og lærere involvert. Ser vi på 

totalvolumet av de digitale mappene i dag ser vi at teamene har kommet ulikt ut når det 

gjelder i hvor stor grad mappene kan sies og være kollektive og dialogiske. Et moment her er 

at det kan virke som om bruk av teknologisk plattformer (LMS20), i større grad begrenser det 

kollektive framfor der hvor studentene lager sine egne mapper selv via enkle HTML verktøy 

som FrontPage, OpenOffice eller Contribute. etc. Det kan virke som om LMS systemene 

bidrar først og fremst som et godt administrasjonsverktøy (management), men som et lite 

egnet læringsverktøy gjennom sine overstyrende og lite autonome strukturer.21 Med andre ord 

er det belegg for å si at studentene i forsøksklassene raskere, og i større grad har tatt inn over 

seg  et kjernefokus i prosjekttet; kunskapsdeling gjennom hypertekst (Otnes 2002). 

Hvis ikke hypertekstualitet er en integrert del av mappearbeidene er hele vitsen med 
digitale mapper borte. 
(Basert på kvalitativt intervju med forsøksklassen allmenn 2003). 

Studentene fra forsøksklassen var entydige i å anbefale at resten av lærerstudentene skulle 

bruke digitale mapper. Det ble da også et krav i 2001 fra studenttillitsvalgte i den da ordinære 

organiseringen å legge om til mappevurdering for samtlige studenter ved lærerutdanningen. 

Dette ble da også iverksatt fra høsten 2001.  

 

Som det fremkommer av figurene nedenfor er det sammenfall mellom det studenter i 

forsøksklassen utrykker og det som blir uttrykt når vi har spurt studenter i de store gruppene. 

Majoriteten av studentene her svarer at de er fornøyd med første året av utdanningen hvor 

prinsippene og arbeidsmåtene fra forsøksklassene er integrert. Dette kan tolkes som at de 

opplever at den nye organiseringen er meningsfull. 

                                                 
20 Learning Management System I dette tilfellet ClassFronter 
21 For mer om LMS se Øhra 2003 
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Figur 1: Studentens tilfredshet med første året av utdanningen. 1. klasse allmenn 2002. Prosent 

113 studenter.  

Det er videre slik at studentene i forsøksklassene og i oppskaleringen uttrykker at 

mappemetodikk egner seg for samarbeid og kunnskapsdeling. Førsteklassetrinnet allmenn 

svarer slik når vi har spurt dem om dette: 
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�

Figur 2: Studentenes syn på betydningen av samarbeidslæring for egen læring. 1. klasse 

allmenn 2002. Prosent 113 studenter. 

�

Det som studentene videre er tydelige på, er at de ønsker variasjon i arbeidsformer:   

Det er det som er det store cluet mener vi, variasjon i oppgaver, dokumentasjonsformer, 
pensumlister, arbeidstider, grupper eller individuelt arbeid….. alt handler om 
variasjon. Det er da det er spennende å lære, og det er da effektiv læring skjer. 
 

På spørsmål om varierte arbeidsformer svarer over 90% av studentene at arbeidsformer som 

responsgrupper, læring gjennom å praktisere selv og læring gjennom gruppearbeid er viktig 

eller svært viktig for dem. Når det gjelder hvor viktig det er at de ulike fagene integreres med 

hverandre svarer de: 
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Figur 3: Studentens syn på at fagene integreres. 1. klasse allmenn 2002. Prosent 113 studenter 
Det kan tyde på at studenter i større grad enn det vi har trodd ser viktigheten av tverrfaglig 

arbeid. Det er interessant å se på de erfaringene som førskolelinjen ved avdelingen nå gjør 

gjennom en radikalisering av det tverrfaglige arbeidet basert på en team – tema organisering. 

Et svært sentralt punkt når det gjelder prosjektets læringsteoretiske fokus dreier seg 

om bruk av IKT for å oppnå en mer gjennomsiktig (transparent) kommunikasjon i 

læringsprosessen. Studentene er nå klare i sin tilbakemelding vedrørende samarbeidslæring og 

bruk av IKT. Studentene er spesielt klare på at digital mappemetodikk egner seg for 

samarbeidslæring.  
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Figur 4: Studentenes syn på påstander om mappemetodikk og samarbeidslæring. 1.klasse 

allmenn 2002. Prosent 113 studenter.  

Gjennom en mer og mer integrert IKT-bruk har studentene måttet venne seg til at teknologien 

først og fremst skal være et verktøy for samarbeid og kunnskapsdeling. Et sentralt aspekt med 

de digitale mappene er at studentene får mulighet til å referere til andre medstudenters 

arbeider, tanker og ideer i eget arbeid. Dette gjøres først og fremst ved hjelp av hypertekst 

hvor de linker til hverandres arbeider. Som vi tidligere har sett hadde studentene fra 

forsøksklassene en klar oppfatning om at bruk hypertekst er sentralt når det gjelder 

samarbeidslæring. Dette er noe som også bekreftes når vi spør de store gruppene av studenter. 

På spørsmål om viktigheten av hypertekst svarer studentene: 
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Figur 5: Studentens syn på bruk av hypertekst. 1. klasse allmenn 2002. Prosent 113 studenter 
 

På spørsmål om at all produksjon i mappene skal være lukket, svarer studentene at dette ikke 

er viktig. På spørsmål om alt skal være åpent svarer de at dette heller ikke er viktig. 

Studentene lander på en mellomløsning hvor de svarer at det er viktig at enkelte produkter i 

mappen er lukket for andre studenter, men at resten er åpent. 
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Figur 6: Studentenes syn på hvor åpne mappene skal være. 1. klasse allmenn 2002. Prosent 

113 studenter. 

 

Tendensen går klart i retning av at studentene ønsker åpenhet i de fleste mappearbeidene. Der 

hvor de ønsker mappene lukket, kan det være hensynet til konfidensialitet og at enkelte 

arbeider bør være lukket for allment innsyn, f. eks arbeider fra praksis. I prosjektet har vi 

problematisert dette med åpne versus lukkede kommunikasjonsveier kontinuerlig. Det som er 

klart, er at studentene etter at de har vent seg til en mer åpen kommunikasjonsform verdsetter 

åpenhet gjennom den ekstra kraften dette gir dem i læringsprosessene.  
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Det at vi samarbeider så tett gjør at jeg er redd for å være borte fra fellesskapet. Jeg 
føler den nye organiseringen gjør at man føler en forpliktelse til å komme. Det er en 
større motivasjon fordi man er mer avhengig av hverandre. (Student i forsøksklassen. 
Fra evaluering 13.06.2002) 

 

Det samme bekreftes i svarene fra spørreskjemaet til hele førsteklassetrinnet (allmenn se 

Figur 4 og fig 7. 2002): 
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Figur 7: Studentenes syn på viktigheten av samarbeidslæring. 1. klasse allmenn 2002. Prosent 

113 studenter. 

 

På oppfordring fra lærere, men også uoppfordret linker studentene til hverandres produkter. 

Det kan være som en referanse, en annen vinkling fra en medstudent eller som et ledd i en 

drøftelse (Otnes 2002). Studentene blir med dette vant til å lese hverandres produkter. 

Studentene er tydelig på at de opplever digitale fellestekster som motiverende og at de 

gjennom diskusjoner rundt hverandres arbeider får og gir kontinuerlig tilbakemelding. 

Studentene er entydige på at den digitale mappen på en god måte støtter en kommunikasjon 

som i større grad muliggjør at man lærer av andres arbeider og produksjoner. 

Når vi har spurt lærerne om krav i mappene ift. dokumentasjon av lærings- og 

samarbeidsprosesser, er det tydelig at vi her har et forbedringspotensial. Det er et sentralt 

aspekt innenfor en digital mappemetodikk å kunne benytte teknologiens kommunikative 

fortrinn. Det er likevel slik at vi her må intensivere og videreutvikle vår praksis.22 

                                                 
22 For mer om prosessdokumentasjon se bl.a. artikkelen til Hildegunn Otnes i denne antologien 
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Figur 8: Krav til dokumentasjon av samarbeidsprosesser. Lærerundersøkelsen 2003. 

Prosent av 33 lærere. 

Ut fra dette kan det se ut som om lærerne benytter seg mest av refleksjonstekster og logger 

som krav til prosessdokumentasjon. Vi ser bl.a. at kollektive hypertekster (Otnes 2002) 

benyttes i noen grad men at det ut fra et perspektiv hvor teknologien skal gi en kommunikativ 

gevinst, er utfordringen videre å benytte denne struktureringsmåten mer. 

 

6 Oppsummering 
 

Arbeidet med å legge forholdene til rette for en mer kunnskapsdelende kultur i 

lærerutdanningen er så vidt begynt. Vi har gjort viktige erfaringer ved vår avdeling som 

danner grunnlaget for det videre arbeid. Som det fremkommer i denne antologien har vi 

nærmet oss en del av intensjonene med prosjektet samtidig som en del intensjoner ikke er 

nådd. Det vi med sikkerhet kan slå fast er at institusjonens organiseringsform har endret seg 

grunnleggende når det gjelder kunnskapsdeling og teknologi (UFD 2004:96). Det er da også 

noe som bekreftes av studentene og av samarbeidspartnere i regionen. 

Representanter fra praksisskolene mener at lærerstudentene fra Vestfold i dag er mer 
bevisst i forhold til eget arbeid, og at det i høy grad skyldes arbeid med digitale mapper 
(UFD 2004:40) 

 



 30 

Det har vært en hard prosess å gå fra en lukket til en meget delende kultur, hvor alle har 

adgang til hverandres digitale mapper. Konkret har det betydd et voldsomt omstillingsarbeid 

for lærerutdannere. For studentene har de nye læringsformene betydd at det er et større frafall 

det første året, og i følge lærerstudentene selv, krever den nye studieformen at man er sterk. 

Lærerstudiet er for dem blitt en fulltidsjobb.  

Tilbakemeldingene fra studentene er entydige når det gjelder forholdet mellom digitale 

mapper og samarbeidslæring. Det ser ut som om både studenter og lærere ser viktigheten av 

samarbeid og at de ser at teknologien gjennom digitale mapper blir et meningsfulgt verktøy 

for å holde en slik kunnskapsdelende infrastrukturer oppe.  

I løpet av de årene jeg har vært student ved Høgskolen i Vestfold, har jeg fått erfaring 
innenfor mange ulike arbeidsmåter. Det har blitt lagt stor vekt på samarbeidslæring og 
det positive bidraget det har. Selv har jeg gode erfaringer med dette og anser meg selv 
som en samarbeidsvillig person. Noe jeg også har fått tilbakemeldinger på av andre 
medstudenter. Det er viktig at man i et fellesskap bidrar til produktet, som da blir et 
resultat av en forhåpentligvis god prosess. Jeg liker å jobbe med andre og det å kunne 
bidra med noe og samtidig lære noe i et fellesskap, er spennende og nyttig. (Lene Lunde 
2003,http://pluto.hive.no/pluto2003/lenelu/) 

 

Videre ser vi at studentene i mye større grad en det vi i utgangspunktet trodde, tok 

utfordringen med mer åpne (transparente) mapper som muliggjør kunnskapsdeling på en mer 

reell måte. Slik kan vi si at vi gjennom IKT har lykkes i å føre studentene inn i en 

læringsøkologi hvor den individuelle didaktikken er erstattet av en mer transparent og 

kollektiv læringskultur. 
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Samarbeidslæring i lys av ”IKT- og nye 
læreprosesser” - en students bekjennelser 
 

 

 

Kristin Læret 
 

1 Innledning  
 

Det er skrevet mange artikler og rapporter fra ulike prosjekter i lærerutdanninga, men det er 

vel heller sjelden at en student får delta med sin ”stemme” i analysen. Jeg har selv 

gjennomført tre år med prosjektet ”IKT og nye læreprosesser”, som student i IKT-allmenn, og 

denne artikkelen er mine erfaringer fra noen av samarbeidsprosjektene vi gjennomførte.  

Jeg vil her sette fokus på hvordan prosjektet ”IKT og nye læreprosesser” startet en ny 

æra for samarbeidslæring i en utdanningssituasjon. Gjennom bruk av digitale mapper, 

mappevurdering1 og nye læreprosesser har man snudd læringstrenden fra det individuelle til 

det kollektive, samtidig som man allikevel har beholdt det differensierte aspektet i forhold til 

krav om tilpasset opplæring. På denne måten utdannes det nå selvgående, sosiale, reflekterte 

individualister tilpasset et samfunn der man skal kunne arbeide selvstendig og i team, til tider 

under stort press, samtidig som man skal beherske informasjons- og 

kommunikasjonsteknologien.   

Å gå inn som student i en nyopprettet prosjektklasse kan sammenlignes med 

ekstremsport. Du tar sats, hopper i det, og håper at instruktøren vet hva han gjør, og at 

strikken holder. Som ”prøvekaninstudenter” for ”prøvekaninlærere” sto forandringer og 

utfordringer i kø. Det var vel ingen som visste helt hvordan prosjektet ville utvikle seg, 

hvordan lærerne ville takle de nye læreprosessene2, og sist, men ikke minst, hvordan 

studentene ville takle et studium som forutsatte 40-timers arbeidsuke. En av intensjonene var 

å fokusere på prosessene i motsetning til det å fokusere på produktet – slik som tradisjonen 

har vært. 

                                                 
1 Se definisjon i Karin Taubes bok, Mappevurdering eller les mer i kap. 8 og kap.10 i Jon Smidts bok, Sjangrer 
og stemmer i norskrommet. 
2 Les mer i Roger Ellmins bok, Mappemetodikk i skolen, kapittelet, Mappemetodikk og læreren som veileder. 
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Bruken av IKT var omfattende. Datamaskinen ble en partner for livstid, vi innledet et 

tilsynelatende ufarlig avhengighetsforhold, men verden ble aldri igjen det den en gang var.  

Med forkunnskaper i bruk av PC som sprikte på en skala fra 0-100 ble de mange IKT-kursene 

i starten som et ”rotterace” for flere av oss. Kunnskapen kom snikende, gjennom 

forelesninger og heng-over-skuldra-på-nabo’n-metoden ble vi gradvis flinkere. Vi skjønte 

tidlig at vi måtte hjelpe hverandre skulle vi klare å gjennomføre alle mulige og umulige 

mappekrav. Ikke alle prosjektene inneholdt like mye IKT, men alle inneholdt noe. Timer med 

flikking foran skjermen og samarbeid om hyperkobliner, bokmerker, fontstørrelser, hvor-er-

alle-de-fine-bakgrunnene?, frontpage, cabri, paintshop og powerpoint gjorde klassen til et 

nettverk i seg selv.  Sammen adopterte vi Internett som vår felles plattform for prosess og 

produkt, og IKT-klassenes 47000 filer, med 10 000 lenker, som samlet gir 3.5 GB med data, 

sier vel det meste.   

Prosessene vi alle har gjennomgått, både på godt og vondt, har gitt resultater. Lærerne 

får snakke for seg selv, men som student vil jeg våge å påstå at gjengen som gjennomførte 

prosjektet IKT- og nye læreprosesser har forutsetninger for å bli bedre lærere enn de som 

fulgte et tradisjonelt løp. Hvordan kan jeg si det? Vel, de digitale mappene taler for seg selv, 

derfor vil jeg presentere noen av prosessene vi gjennomgikk. Prosjektarbeid, temabasert 

arbeid og tverrfaglig arbeid med integrert IKT var hverdagskost gjennom alle de tre årene 

med ”IKT og nye læreprosesser”, og jeg vil her gå nærmere inn på fire konkrete prosjekter vi 

gjennomførte sett i lys av samarbeid. 

 

2 Samarbeid – starten på ”IKT”-eventyret 
 

Den som skal forberede livslang læring, må både kunne kommunisere og kunne 
samarbeide med andre.  (Taube 2000: 16) 

 

I L 97, ”Det samarbeidende menneske”, står det at  

Det er vesentlig å utnytte skolen som arbeidsfellesskap for utvikling av sosiale 
ferdigheter. Den må organiseres slik at elevenes virke får konsekvenser for andre, og 
slik at de kan lære av konsekvensene av egne avgjørelser. (L 97: 40) 

 

Alle prosjektene vi har jobbet med har krevd samarbeid på ulike plan. I Stensaasen og Slettas 

bok om gruppeprosesser har begrepene samspillsforhold og sosial kompetanse fått et eget 

kapittel. Her hevder forfatterne blant annet at samspillsituasjonene i skolen i høy grad krever 

at elevene har god sosial kompetanse.  Derfor sier de også at skolen bør gi elevene 
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utfordringer og utvikle deres kompetanse slik at utfordringene kan mestres. Hvordan 

utfordringene takles forteller noe om graden av oppnådd sosial kompetanse 

I henhold til Stensaasen og Sletta ”leser” sosialt inkluderte mennesker sosiale situasjoner 

bedre enn sosialt ekskluderte mennesker, og en rimelig korrekt ”lesing ” av 

samspillsituasjoner er et sentralt ledd i det vi kaller sosial kompetanse (Stensaasen og Sletta 

1998:186). Sosialt kompetente mennesker har det vi kaller et prosessperspektiv, de vet at 

relasjoner utvikler seg over tid og at det kreves masse tid og jobb for å oppnå sosiale mål og 

relasjoner. Sosial kompetanse består av en kognitiv komponent: evnen til å lese sosiale 

situasjoner. Sosial kompetanse er også kunnskap om hvordan kommunikasjon mellom 

mennesker foregår, samt kjennskap til alle de faktorene som innvirker på 

mellommenneskelige forhold. I tillegg kreves en ferdighetskomponent: sosiale ferdigheter vil 

si evnen til å anvende en slik kunnskap i sosiale situasjoner og å utføre en handling slik at 

ønsket virkning blir oppnådd (Stensaasen og Sletta 1998:188). 

Det er faktisk ganske slitsomt å jobbe i grupper hele tiden, samarbeid krever mye energi 

og klasserommet vårt hørtes innimellom ut som et hønsehus. Skal alle samarbeide til en hver 

tid, er det alltid kompromisser og demokratiet som bestemmer? Det skjønner vi blant annet 

når vi leser loggen til studenten som var Operasjef under operaprosjektet1: 

Tilpasning, ordstyrer, formidler, delegerer, megler, overoppsyn, ansvarsbyrde og 
ansvarsfordeling. Uvant rolle for meg, jeg forsøkte nok alle tre varianter ledelse; 
demokratisk, autoritær og la-det-skure, men DA var jeg sliten. Hentet meg inn igjen, og 
gjennomførte med en god blanding av demokrati og autoritetstyrt ledelse. Forsto etter 
hvert at jeg virkelig måtte avgjøre endelige beslutninger på vegne av oss alle, dette 
fordi 22 meninger om enkeltsaker blir for mye, og vil aldri bli ferdigdiskutert, noe vi så 
absolutt ikke hadde tid til. 

 

Siden vi hadde et uttall av ulike prosjekter og gruppearbeid, hadde vi naturlig nok også et 

utall av ulike samarbeidsformer og samspillssituasjoner, og jeg vil her gå nærmere inn på ett 

fra førsteklasse, ett fra andreklasse og to fra tredjeklasse i vår allmennlærerutdanning. 

Vår sosialiseringsprosess startet allerede i førsteklasse med operaprosjektet da vi 

skulle sette opp en opera på fem uker. Hvordan er det mulig, og hva gjør det med en 

studentgruppe? Jeg vil i denne artikkelen legge fokus på hvordan samarbeidslæring gjennom 

gruppeprosesser bygger opp et klassemiljø som en arena for at verdifull læring skal finne sted. 

Hvilket sosialt og faglig utbytte har man av et slikt prosjekt? 

                                                 
1 Nettsiden: http://opera.hive.no/ 
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Da andreklasse begynte var det tid for progresjon i samarbeidslæringen. Vi skulle bevege oss 

mot nye horisonter, og Vestlandet ble vår nye samarbeidspartner gjennom det vi kalte ”Stord-

prosjektet”2. Hvordan kunne to klasser, fra to forskjellige skoler, fra to forskjellige fylker 

samarbeide om å analysere en mellomkrigsroman3, på kun to dager? Her vil jeg fokusere på 

hvor viktig god kommunikasjon er for et godt samarbeid. 

Tredjeklasse begynte med gnisninger på det sosiale planet. Spiriten fra operaen var 

borte. Hadde vi mistet det sosiale samspillet et sted mellom eksamener og mappeprodukter? 

Tverrfaglig oppgave i NSM & HK (Natur, Samfunn og miljø & Heimkunnskap) – En revy om 

bærekraftig utvikling, med vekt på forbruk – ”Fra vugge til fryseboks”4 viser hvordan 

studentene har blitt selvgående og reflekterte, og selv tar opp klassemiljøproblematikken ved 

å sette i gang et gigantisk samarbeidsprosjekt innad i klassen som gikk over 2,5 uker.  

 Det kan synes som om det er de teoretiske fagene som vinner mest gjennom 

prosjektet ”IKT og nye læreprosesser”5. Prosjekt i kroppsøvingsfaget - Årsplan i 

kroppsøving6, der en gruppe på 12 kroppsøvingsstudenter samarbeidet om å lage en komplett 

årsplan i kroppsøving for småskole-, og mellomtrinnet, mener jeg viser at også praktiske fag 

kan lykkes innenfor prosjektets rammer. Her er særlig samarbeid mellom faglærer, studenter 

og praksislærere det sentrale. 

 

I skjemaet nedenfor har jeg forsøkt å systematisere prosjektene ut ifra følgende variabler: 

• Aktører (innenfor klassen, og utenfor) 

• Tidsrammer  

• Gruppestørrelser 

• Bruken av IKT 

• Kommunikasjonskanal  

• Prosessforløp 

• Grad av styring 

 
 
 
                                                 
2 Prosjektet heter egentlig ”Mellomkrigsromanprosjektet”, og det er det det kalles i de artiklene som er skrevet 
om det. Men for enkelthetens skyld forkortet vi navnet til ”Stord-prosjektet”.   
3 Nettsiden: http://www-lu.hive.no/ansatte/ho/mellomkrigsromanstedet.htm 
4 Nettsiden: http://pluto.hive.no/pluto2003/hhaugest/prosjekt/index.htm 
5 Les Pål Runsjøs artikkel i denne antologien, kapittelet På den annen side  
6 Nettsiden: http://krl.ans.hive.no/arsplan/ 
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Før jeg går grundigere inn på disse fire prosjektene, vil jeg nevne at vi også hadde andre 

vellykkede samarbeidsprosjekter med studenter utenfor klassen; bildebokprosjektet7 med 

fjernstudenter fra Sør-Trøndelag som gikk over 14 dager og fagbok for barn-prosjektet8 med 

IKT-førskoleklassen som gikk over to dager. Ellers er det flere eksempler på 

samarbeidsprosjekter innenfor klassen, bl.a. Karmakongen (høsten)9 og Novellestafetten (en 

uke)10, og matteprosjektet Bygg-en-by (14 dager). 

 

 

                                                 
7 Nettsiden: http://www-lu.hive.no/ansatte/ho/bildebokstedet.htm 
8 Nettsiden: http://www-lu.hive.no/ansatte/ho/fagbokstedet.html  
9 Nettsiden: http://pluto.hive.no/pluto2003/gladsoe/karma.htm 
10 Nettsiden: 
http://pluto.hive.no/pluto2003/mayruth/Norsk/Noveller/Hovedside_%20for_%20novelleprosjektet.htm 

Ulike prosjekter Aktører Tids-rammer Antall grupper 

(Gruppe-

størrelse) 

Bruk av IKT 

Struktur 

Samarbeids- og 

kommunik-

asjonskanal 

Prosess-forløp Grad av styring 

OPERA-PROSJEKTET 

(tverrfaglig 

m/musikk som 

regifag) 

IKT-klassen 5 uker 1 -  

Hele klassen, 

men noen 

ganger delt i 

musikk og KH-

grupper 

 

Lite bruk av IKT, 

men KH-gruppa 

lagde et 

nettsted, og 

Operaen fikk sitt 

eget nettsted, 

trestruktur 

Telefon 

Muntlig samtale 

E-post  

Et kappløp med 

tiden 

Ganske lærerstyrt 

STORD-

PROSJEKTET  

(NORSK) 

IKT-klassen  + 

27 studenter fra 

Stord 

2 dager 8 grupper –  

ca. 6 på hver 

gruppe, 3 fra 

HVE og 3 fra 

Stord 

Sterk  bruk av 

IKT, noe bruk av 

bokmerker, noe 

vevstruktur 

Chat, mIRC + 

NSM 

E-post 

Ind. lesing, styrt 

POS, 

hyperlenking 

Sterkt lærerstyrt 

REVY-PROSJEKT  

(NSM + HK) 

IKT-klassen 2,5 uker 1 -  

Hele klassen, 

men todelt i 

perioder 

50%, En rapport 

med trestruktur 

og et revy-

ressurssted med 

trestruktur 

E-post, 

Muntlig samtale, 

tavla 

Tidslinje,  POS, 

gruppe og 

ind.arb  

 

Sterkt studentstyrt 

PROSJEKTET 

”ÅRSPLAN I 

KROPPSØVING” 

 12 stud. fra IKT-

klassen 

Vår- 

semesteret 

6 –  

1-3 pr. gr 

Utstrakt bruk av 

IKT, mye bruk av 

bokmerker og 

vevstruktur 

Chat, MSN 

Epost, Muntlig 

samtale, tavla 

Idémyldring, 

Ind jobbing 
praksisbesøk,  

Hyperlenking,  

Ganske studentstyrt 
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3 Operaprosjektet 
 

To måneder etter skolestart i 1.klasse startet det første, og kanskje aller største, prosjektet vi 

hadde i løpet av lærerstudiet. Det var et tverrfaglig prosjekt, der fagene musikk, kunst og 

håndverk, pedagogikk, og norsk var representert. Hvordan skal man få til et positivt og åpent 

klassemiljø, slik at alle elever/studenter kan utvikle seg maksimalt i forhold til seg selv? Hvis 

miljøet i en klasse bedres kan også de faglige resultatene i 

klassen bedres (Stensaasen og Sletta 1998:175), og 

metoden ”How to write an opera”11, utviklet ved 

Metropolitan, N.Y., kan være fruktbar. Utført av 

kompetente lærere i et riktig tidsperspektiv (fra seks 

måneder til et år), har dette prosjektet potensialet i seg til å 

endre de sosiale strukturene i klassen betydelig. Selv om 

metoden er utviklet i USA på 1980-tallet er den helt i L97s 

ånd på svært mange områder. Det handler om 

samarbeidslæring, det å skape et trygt klassemiljø, 

kreativitet, toleranse overfor andres meninger og 

holdninger, lære seg selv å kjenne, strekke sine grenser, 

tverrfaglighet, og at elevene tar ansvar for sin egen 

læreprosess.   

Gjennom metodens tre faser; Redskapsfasen, 

Skapefasen og Produktfasen (øvelse og fremføring) skal 

man jobbe med ulike elementer på forskjellige måter. (Olav Næss’ oversettelse fra hans 

kursmateriale da han var på kurs i London for å lære seg metoden. Se PPT12). Lærerne har 

hovedregien og ansvar for veiledning, samt gruppeinndelingene. Men studentene får alle 

aktuelle roller som operasjef, medregissør, manusforfattere, skuespillere, musikere, designere 

osv. Ved bruk av trygghetsøvelser, gruppearbeid, individuelt arbeid, visninger og 

avstemninger skal det utvikles trygghet og åpenhet. Det er ikke nødvendigvis de som 

tilsynelatende ”kan”, som gjør.  

Olav Næss var vår regissør og her er utdrag av hans ord, direkte fra programbladet vi lagde: 

                                                 
11 Nettsiden: http://info.royaloperahouse.org/Education/Index.cfm?ccs=563&cs=935 
12 http://www-lu.hive.no/iktnlp/arkiv/Allmenn/1 



  

 39 

…22 studenter har æren for hele produksjonen fra A-Å… Jeg er fristet til å kalle det en 
postmodernistisk farse…Hensikten med metoden er å involvere elever i en produksjon 
fra unnfangelse til resultat, få elever til å ta ansvar, og ikke minst: bli motivert og 
engasjert i et stoff…Jeg bøyer meg i støvet for studentenes innsats og pågangsmot. Takk 
til dere alle! 

 

3.1 Gjennomføringen  
Det hele startet en tidlig morgen i slutten av oktober 2000, vi visste vi skulle lage en opera, 

men ingen av oss studenter hadde en anelse om hva de neste 5 ukene kom til å inneholde. 

Musikklærer, kunst og håndverklærer, pedagogikklærer og norsklærer var alle innom for å 

skyte startskuddet og hver eneste dag de neste fem ukene skulle dagen begynne med en sang. 

Vi sang alt; enstemt, tostemt, trestemt, kano, norsk, afrikansk, engelsk, i små grupper, i større 

grupper, alene, hele klassen, vi trallet og nynnet så mye at de andre studentene måtte dempe 

oss - vi forstyrret den øvrige undervisningen.  

Musikk gjorde noe med oss, det var akkurat som om rytmene la seg som et teppe rundt 

klassen. Vi ble innhyllet i smektende toner og etter hvert som dagene gikk ble sangstemmene 

bedre og bedre. Fra å synge med pipestemmer ala salmesang i kirken, ble vi tryggere og det 

nærmet seg gospelstemning i klasserommet. I tillegg til sang skulle vi også ha dans, og 

komposisjon av dans, musikk på datalabben med programmer som ”Do-re-mi” og ”Encore”, 

samt instrumentlære. Fra en studentlogg fra operaprosjekt-forløpet henter jeg følgende 

stemningsrapport: 

 

Så ble vi introdusert for orff-instrumentene. Jeg forelsket meg i 
tromma, og vi skulle komponere melodier. Jeg kan huske 
tilbake til barneskolen og mitt forhold til pinner, himmel for et 
kjedelig instrument. Olav viste oss at ingen instrumenter er 
kjedelige, bare utøveren kan være kjedelig. Det ble mange 
timer med tromma, pinnene, xylofonen og de andre. 

Jungellyder, stemningslyder, humørlyder og andre lyder, vi lærte å bruke instrumenter 
vi ikke visste eksisterte, og vi lærte mange pedagogiskmetodiske grep for bruk i 
undervisningen i grunnskolen. Vi komponerte alt fra ouvertyrer til kor og ensembler og 
ingen glemmer vel ”Du kjære trofaste brunbarka grein”, en liten vakker sang basert på 
30 små tilfeldige valgte ord, hvor melodien senere dannet grunnlaget til en av duettene. 

 

Mellom alle musikkøktene var det såkalte ”nærhetsøvelser” (bli-

kjent- og vær-deg-selv-øvelser) som sto på timeplanen; 

redskapsfasen. Skulle vi få til dette prosjektet måtte vi kjenne 
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hverandre, og stole på hverandre. Vi brukte time etter time på mimeleker, thai chi, sangleker, 

bevegelsesøvelser, massasje-ring, se-hverandre-dypt-inn-i-øynene-leker, og det er vanskelig å 

stirre en du ikke kjenner dypt inn i øynene i 10 minutter. Vi satt oppå hverandre, under 

hverandre, gikk mellom, rundt, ja, alle de preposisjonene som finnes, fikk vi bruk for. Hele 

tiden var vi i nye gruppekonstellasjoner, to og to, tre og tre, fem og fem, halv klassen, osv. 

Alle måtte bli kjent, alle skulle eksponere seg selv, grenser skulle dyttes, og det ble tøft for 

noen, for tøft. En av studentene takket for seg og forlot oss og hele studiet i løpet av opera-

prosessen. 

Med musikk og nærhetsøvelser på plass, kom kunst- og 

håndverksfaget inn i bildet, skapefasen. Lyssetting var et emne, 

hvordan ulik lys viser ulik stemning, vi satte opp still-leben og 

fotograferte. Vi tegnet etter levende modeller og vi lagde 

modellbokser, vi bestemte scenebilder og kulisser. Det var 

sminke, utarbeidelse av kostymer og utviklingen av rollefigurer. Her var kreativitet, med 

tanke på form og farge, tydelighet og nøyaktighet i fokus. Igjen var det ulike 

gruppekonstellasjoner, og skjulte talenter kom frem etter hvert som vi jobbet.  

Halvveis i prosjektet kom regissøren inn, og vi ble, nok en gang, satt i nye grupper. 

Lærerne bestemte hvem som skulle være skuespillere, operasjef, økonomiansvarlig, 

musikkansvarlig, pr-ansvarlig, mens manus-gruppa til dels var selvvalgt. Så startet jobben 

med å få operaen ferdig, produktfasen. Nå skulle alle trådene og ideene etter de første to 

ukene samles. Manusgruppa begynte å skrive, da kunne musikkgruppa komponere musikken, 

og skuespillerne kunne tilslutt begynne å øve. Alle maste på alle, og manusgruppa var vel den 

som fikk mest pepper, ingen kunne gjøre noe som helst uten ord å jobbe med. 5 ukers 

hesblesende slit endte i 3 forestillinger på Bakkenteigen, med tilhørende Operafest. 

Undertegnede reiste til Teneriffe dagen etter, der fant jeg en karaokebar og fortsatte 

syngingen.  

 

3.2 Konklusjon 
Vi kom i mål tilslutt. Det var et blodslit med snørr og tårer, masse moro og mye glede, det var 

uker med latter, krangling, diskusjoner, både nedturer og oppturer, og sist, men ikke minst, 

det var masse sang og musikk.  
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Metoden bør kunne gjennomføres i grunnskolen. Det er en stor fordel at vi som lærere 

har erfart den prosessen det er å gjennomføre det.  Lærernes rolle i gjennomføringen er svært 

avgjørende for både prosessen og resultatet, spesielt i samarbeid med barn. Tidsrammen er 

viktig, det 5-ukersopplegget vi kjørte på lærerhøyskolen egner seg definitivt ikke i 

grunnskolen.  Kan man derimot strekke prosjektet over lengre tid, gjerne gjennom et helt 

skoleår, vil det ha et stort potensial til å gi både vekst og utvikling for elevene. Prosjektet 

ivaretar det estetiske perspektivet i L97, og tilfører elevene dette som et tillegg til det faglige 

utbyttet. Det er et klart tverrfaglig prosjekt, og kan innbefatte mange ulike fag.  Hvor den 

faglige tyngden vil ligge, avhenger av fag og faglærere som styrer prosjektet. Utdrag fra min 

pedagogikkoppgave om gruppeprosesser:   

Som en totalvurdering av operaprosjektet vil jeg si at resultatet og prosessen for å 
komme dit har vært mer positiv enn negativ. Etter knappe fire måneder på skolen tror 
jeg vi har kommet lengre enn 3.års studentene i mange sammenhenger, og etter alt vi 
har gjort, opplevd og lært kunne jeg ikke tenke meg å være i en annen klasse enn IKT- 
allmenn. Det at jeg kunne gjort hele operaprosjektet én gang til sier vel det meste.   

 

I dette prosjektet var IKN’en underordnet, fokus her var på bygging av relasjoner for videre 

samarbeidslæring i andre prosjekter der IKT ville bli viktig, men hva slags sosialt og faglig 

utbytte gav prosjektet? Sosialt sett ble vi ekstremt sammensveiset, faglig sett var det noen fag 

som kom bedre inn enn andre13. Et operaprosjekt som metode er selvfølgelig ikke en 

forutsetning for å skape et godt miljø i klassen, men noe må man gjøre over tid for å få sveiset 

en klasse sammen. Så hvorfor ikke prøve.  

 

4 Stord-prosjektet 
 

Halvannet år var gått siden vi begynte på skolen. Nå var vi andreårsstudenter og vi følte oss 

som konger. Vi kjente lærerne, vi kjente hverandre, vi kjente fagene, vi begynte å skjønne 

denne mappemetodikken, og i november 2001 var vi mer enn klare for å sette i gang med et 

nytt stort prosjekt sammen med studenter fra HSH, Høgskolen Stord/Haugesund14 

Seks mellomkrigsromaner skulle analyseres på to dager. Etter å ha gjennomgått 

analyseteori og ulike chatverktøy var vi klare til å bruke to dager på et samarbeid innenfor 

norskfaget. Vi hadde tidligere, i førsteklasse, hatt et to-ukers-prosjekt med fjernstudenter fra 

                                                 
13 Les mer under kapittelet Pedagogisk perspektiv 
14 HSHs deltagelse i PLUTO er nærmere forklart i Dysthe og Engelsen (2003: 218) eller se nettsiden: 
http://www.luna.itu.no/Fokusomraader/mappevurd/1046257100_7/view 
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Trøndelag, via diskusjonsforum (Otnes og Sjøhelle 2002), og vi var nå spente på hvordan vi 

skulle klare dette på 1/5 del av tiden.  

 

4.1 Gjennomføringen 
Dagen før prosjektstart satt vi alle mann og leste romanen, noen for første gang, andre for 

andre gang. I tillegg saumfarte vi bibliotek etter litteratur, bakgrunnsstoff og tidligere 

analyser. Vi følte oss klare; vi hadde lest, vi hadde en stabel med litteratur, gruppene samlet 

seg, vi fant hver vår datamaskin, koblet oss opp mot mIRC og MSN15, og showet kunne 

begynne. Utdrag fra loggen min til mellomkrigsromanprosjektet: 

Program for begge dagene var utarbeidet av Hildegunn, Hive og Nils, Hsh16, i forkant, 
og vi i min gruppe gikk igang med chat tidlig torsdag morgen. Én mail hadde jeg fått 
fra Stord-studentene, så vi var på ingen måte godt kjent. Chatten ble bra, kontakten ble 
knyttet nesten med en gang, og jeg følte at vi var på bølgelengde fra første sekund. Boka 
ble diskutert, aspekter ble belyst og fordelt etter ”hvem vil ha hva-metoden”, og vi var 
igang med første skrivefase. Ikke noe problem med responsfasen etterpå heller. 
Skrivefase nr.to ble gjennomført, og da dagen var omme, ble den sendt til Stord for 
gjennomgang av Nils.  

 

Det er sikkert noen som synes at chat17 høres skummelt ut i en undervisningssammenheng. 

Og noen lurer sikkert på om det går an å få noe faglig ut av en chat. Vel, om man chatter med 

studentene sine, eller elevene sine en gang i året, er det nok tvilsomt om det kommer så mye 

faglig ut av det. Men om man begynner i det små, chatter litt oftere og lar usakligheter få 

komme frem, vil man etter hvert kunne gå over til faglige diskusjoner. Jeg mener det er 

grunnlag for å si dette, i alle fall når jeg ser hvordan chatten mellom oss og stord-studenten 

gikk for seg. Vi var vel og merke voksne mennesker, men selv i vår chat var det ganske mye 

usakligheter i starten. Undertegnede fikk bl.a. en rødvinsinvitasjon til Vestlandet. Men er 

usakligheter egentlig så usaklige, er de ikke bare en del av sosialiseringsprosessen? Kanskje 

nettopp de usaklighetene vi delte den første dagen dannet grunnlaget for det gode samarbeidet 

akkurat den gruppa fikk? Saklig eller ikke, etter første dags hektiske løp var vi ganske rett på 

sak neste morgen. Utdrag fra loggen min til mellomkrigsromanprosjektet: 

 

 
                                                 
15 Les Asgjerd Vea Karlsens artikkel i denne antologien, kapittelet Nettkommunikasjon som læringsarena 
16 Dette var prosjektets to norsklærere, Hildegunn Otnes på Høgskolen i Vestfold og Nils Tore Økland på 
Høgskolen Stord Haugesund 
17 Asynkrone og synkrone diskusjonsarenaer, artikkel av Engelsen, Dysthe og Engelsen, 2003, s.118 
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4.2 Konklusjon 
To dager intens jobbing gav resultater – produktene ble pent plassert i hver sin mappe på 

Internet og alle sidene var blitt koblet sammen. Dette hadde ikke gått uten et gigantisk 

planleggingsarbeid fra faglærerne sin side. Når man planlegger et prosjektforløp er det alltid 

rammefaktorer å ta hensyn til. Og spesielt når tidsskjemaet er på to dager sier det seg selv at 

man må planlegge alt i minste detalj på forhånd, om man vil at prosessene skal ende opp i et 

produkt. For å få til et samarbeid på tvers av fylkesgrenser er det avgjørende med god 

kommunikasjon, og valg av kommunikasjonskanal blir da alfa omega. Utdrag fra loggen til 

mellomkrigsromanprosjektet18: 

Jeg kan huske tilbake på bildebokprosjektet hvor vi brukte diskusjonsforum som 
kontaktnett, i dag føles det som et steinalderverktøy. Chat var mye bedre, det var 
enklere å diskutere og det var enklere å komme frem til enighet ved konflikter. For ikke 
å snakke om enkeltheten ved å kunne forklare ting der og da, med en 
toveiskommunikasjon. Jeg ser nytten ved diskusjonsforum når man ikke kan være online 
samtidig, men i et prosjekt av denne størrelsen er det ingen tvil om at chatverktøyet er 
det beste.  
 

Når man bruker ”chat”19 er det veldig tydelig å se hvilken rolle man har i samtalen (Otnes 

2001: 239). En utskrift av samtaleforløpet vil fort avsløre hvilke evner man har som 

samtaleparter20. For at alle skal få et utbytte av chatten er det viktig å kunne gi konstruktiv 

respons, og kunnskap i responsgiving blir dermed viktig for et godt samarbeid.  

Særdeles viktig blir responsen når tiden man har til rådighet er presset, ikke minst for 

elever/studenter med skriveproblemer. Det er alltid snakk om hvor mye tid man skal sette av 

til et prosjekt, og mange lærere er kritiske til utstrakt bruk av prosjekter. De fleste faglærere er 

                                                 
18 Utdrag fra andre studenters logg i ”Stord-prosjektet”: http://www.luna.itu.no/Fokusomraader/digitale_mapper/t1032353699_36/view 

19 ”Den synkrone nettsamtalen”, fra en artikkel av Hildegunn Otnes, i: Dysthe og Engelsen  (2003: 102). 

20 Chatanalyse, en klasseportal: 
 http://pluto.hive.no/pluto2003/klg/norsk/Chatanalyse/chatanalyse.htm 
 

Fredag morgen, og chatten 
åpnes på nytt. Vi har alle 
fått svar fra Stord, og 
skrivefase nr. tre iverksettes. 
Den går også greit, neste 
utkast sendes så til 
responspersonen på Stord, 
og deretter skrives den 
endelige aspektanalysen.  
Klokka 17.00 fredag 
ettermiddag sier vi oss 
ferdige, vi er alene igjen på 
skolen og jeg er utslitt.  
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hysterisk redd for tiden sin, de føler de har et minimum av tid i utgangspunktet, og mange 

føler at de mister verdifull undervisning ved å kjøre prosjekter. Men når man kjører et 

tverrfaglig prosjekt er det nok enklere å akseptere at man trenger mer tid. Utdrag fra loggen 

min til mellomkrigsromanprosjektet: 

Som alltid ved gruppearbeid og prosjekter er tidsspørsmålet et yndet samtaleemne. For 
min egen del klager jeg ikke nevneverdig over tidsfristene denne gang. Jeg er en type 
som jobber best under press og jeg tror ikke resultatet hadde blitt så veldig annerledes 
med mer tid til rådighet. Vel, noe kanskje, men uansett, jeg og gruppa gjorde vårt beste, 
og resultat ser jeg ingen grunn til å skamme meg over.  

 

Et annet utdrag, fra en annen student, viser et litt annet synspunkt: 

Jeg har problemer med å produsere tekst fort, og spesielt under press. Derfor ble dette 
prosjektet stressende. Det som er positivt, er at jeg hadde et ferdig produkt da 
prosjektdagene var over. 
 

Hvordan skal man kommunisere og hvor lang tid skal man bruke? En variasjon er nok det 

beste, da treffer man alle noen ganger. En fersk gruppekonstellasjon med studenter som ikke 

kjenner hverandre spesielt godt, vil nok være et dårlig utgangspunkt for et prosjekt av denne 

størrelsen, med tanke på den tiden vi hadde til rådighet. Det at vi i vår gruppe kjente 

hverandres styrker og svakheter var nok en fordel for resultatene vi fikk frem. Med to gode 

konstellasjoner på hver sin kant, har nok prosjektet større sjanse for å lykkes. Uansett, med 

god veiledning og et godt planlagt og utarbeidet oppgavesett ligger alt til rette for et vellykket 

samarbeidsprosjekt. Med sjokoladebiter som hjernefór fra norsklæreren vår kom vi i mål, alle 

som en, og som ballast hadde vi en litt større formening om hva godt samarbeid er. 

 

 
5 Tverrfaglig NSM & HK  
 

Klassen hadde på dette tidspunktet en heller dårlig atmosfære. Vi var blitt 3.årsstudenter og 

trodde vel egentlig at alt nå skulle gå på skinner. Den gang ei. Med nye fag og nye lærere, 

samt ny teamleder, var vi nesten tilbake på scratch. Det var kaos i lærerstaben, gamle lærere 

gikk ut, og nye kom inn, uten at de alltid hadde satt seg inn i hva vi egentlig drev med i denne 

klassen. Høsten snurret og gikk, og etter hvert som løvet falt av trærne falt moralen i klassen. 

Dårlig kommunikasjon lærerne imellom, stort arbeidspress, tiden presset ned til minste 
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sekund og tre fag som kranglet om undervisningsøkter, var utgangspunktet da vi gikk til 

såkalt juleferie.  

Nyttårsforsetter er et velkjent fenomen, og ”IKT-klassen” entret skolen på nyåret med 

planen klar. Her var det på tide å ta ansvar for egen undervisning og læring. Skulle vi komme 

i mål dette siste året skjønte vi at vi måtte gjøre noe selv. Det første vi gjorde var å lage vår 

egen halvårsplan. Etter mappevurderingspedagogikken skal studentene være med på å 

planlegge sin egen undervisning. Og vi visste at skulle vi klare tre store eksamener denne 

våren måtte vi legge opp løpet selv. 17 studenter satt en halv dag og gjorde hele jobben uten 

lærere. Da var alle fag inne med sine respektive timer, alle datoene var satt for utlevering av 

presentasjonsmappekriterier, datoene var satt for innlevering, og det var satt opp dager til 

gjennomføring av muntlig eksamen. Vi sendte forslaget inn, og det ble godtatt.  

Ett problem var ute av verden, timeplanen så bra ut, og vi kunne ta i tu med våre 

sosiale miljøproblemer. Det sier seg selv at når det organisatoriske svikter, rakner alt. Skulle 

vi få gjort noe med klassemiljøet var det viktig at vi fikk lov til å lage revy i tverrfaglige uker. 

 

5.1 Gjennomføringen 
Samfunnsfaglærer Stig så en smule oppgitt ut da vi første gang spurte om vi kunne få lov til å 

lage en revy. Han sa ja, men det var nesten så vi 

så at han tenkte: ”Himmel, alltid er det noe 

spesielt med disse IKT-studentene”. Istedenfor 

den tradisjonelle gruppeinndelingen på fem som 

skriver en rapport, ville vi både skrive rapport og 

lage en revy. Da alt var klarert samlet hele klassen 

seg til idemyldring i klasserommet. Vi delte 

klassen i to; en rapportgruppe og en revygruppe. 

Vi skulle ha jevnlige møter i de ulike gruppene, 

og samles alle sammen til bestemte tider. Dette for å få veiledning av faglærer, samtidig som 

det var viktig for alle å se hva motparten holdt på med, siden alle skulle få et eierforhold til 

det som ble produsert. Under operaen var det bare noen få som var på scenen, men her skulle 

alle inn som aktører på scenen, enten de skrev rapport eller revynummer.  

På første møte måtte vi enes om tema og finne ut hvordan vi skulle bygge opp revyen. En av 

studentene brukte tavla, en tidslinje ble tegnet opp og vi begynte å plotte inn ulike 
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revynummer som passet tittelen – ”Fra vugge til fryseboks”. Inn gjennom døra spratt Stig 

med ordene: Jeg tenkte jeg skulle si dere må tegne en tidslinje…jaja…det gjør dere visst 

allerede ja… sa han og gikk stille og rolig ut igjen. Klassen var i gang, vi hadde fått noe 

konstruktivt og bra vi kunne samarbeide om. Vi var ivrige, og vi var samarbeidsvillige. 

Gløden var tilbake i klassen.   

Det viste seg at vi var litt vel optimistiske med tanke på at alle skulle lese gjennom 

revyinnslag og samtidig få med seg hva som kom i rapporten. Det ble opprettet et nettsted der 

alle bidrag skulle legges ut digitalt, men både revynummer og rapportinnslag ble forandret så 

ofte at det nesten ble umulig å legge det ut. Men for all del, noe ble lagt ut, og på slutten lå alt 

der. Ikke bare ferdig produkter, men også bilder, filmsnutter og annet som viser prosessene vi 

gjennomgikk.  

Veilederrollen er viktig her, en lærer må kunne si hva som passer og hvordan ting kan gjøres 

bedre. Læreren kom innom stadig vekk, også utenom de tidene som var satt opp til 

veiledning. Han kom, så, lo, snakket med oss, diskuterte, og gikk. Utdrag fra klassens 

dokumentasjonsrapport21 som omhandler prosess og metode: 

Det viste seg at revygruppa var kreativ så det holdt, med flere innslag enn det var tid til 
måtte noe havne i søplebøtta. De fleste revyinnslagene ble skrevet hjemme, men de ble 
gjennomgått i fellesskap på skolen slik at tekstene ble best mulig. Tilslutt hadde 
revygruppa fylt tidslinjen. Alle hadde bidratt med noe, alle studentene hadde plass i 
revyen, alle tekstene lå på nettstedet. Og en forstilling på 45 minutter var blitt snekret 
sammen på knappe to uker. 

 

5.2 Konklusjon  
En revyforestilling og en rapport22 på 37(!) sider om bærekraftig utvikling ble presentert 

faglærer og resten av skolen ved prosjektslutt. Et av hovedaspektene ved bærekraftig 

utvikling er at man skal ta vare på ressursene slik at neste generasjon har ressurser de også. 

”IKT-klassen” håper at deres tre år med ”IKT- og nye læreprosesser” har skapt en bærekraftig 

utvikling for de neste generasjonene med lærerskolestudenter. La oss endelig håpe at vi ikke 

har svidd av alle ressursene på huset, men at fremtidige studenter over det ganske land kan 

nyte godt av de erfaringene vi gjorde. Utdrag fra klassens dokumentasjonsrapport som 

omhandler prosess og metode: 

                                                 
21Nettsiden: http://pluto.hive.no/pluto2003/klg/nsm/revy/Dokumentasjon_prosess_%20metode.doc 
22 Nettsiden: http://pluto.hive.no/pluto2003/siljeto/nsm/prosjekt/Barekraftig%20utvikling.doc 
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Det ble revy, for fullsatt sal. Åpningssangen satt som et skudd, og så fulgte 45 minutter 
med det ene innslaget etter det andre. Ikke alle numrene satt helt der de skulle, men det 
var bare sjarmerende. Filmen surret og gikk hele tiden, Mattias filmet det hele, og det 
ble ståendes applaus, samt blomster fra dekanen. Vi var i mål, etter tre hektiske uker 
kunne alle 17 smile fra øre til øre. Revyen, rapporten og refleksjoner vitner om et 
vellykket prosjekt i NSM. Vi har lest, diskutert, kranglet og ledd. Vi har skrevet masse, 
lært utrolig mye, både om oss selv og om prosjektarbeid, samt om revy som metode. 
Under opera-prosjektet var det lærerne som trakk i trådene og fikk oss i mål. Nå var vi 
blitt tredjeårs-studenter, og vi har vist at vi har blitt selvgående.  

 

Fikk vi gjort noe med det sosiale miljøet i klassen? Ja, men alt ble ikke ordnet i en fei. Vi fikk 

til en dialog, og det var noe av det beste som kom ut av revyjobbingen. Igjen klarte vi å prate 

med hverandre, ikke bare mot hverandre, og vi kunne diskutere uten å ta livet av hverandre. 

Vi var, og er fremdeles, ulike individer med meget sterke meninger. Utdrag fra 

dokumentasjonsrapporten som omhandler prosess og metode: 

Klassens sosiale miljø har endret seg i løpet av perioden, vi har hatt og har fremdeles 
mye moro sammen. Ikke minst er det mange som har fått vist sider ved seg selv som ikke 
har kommet frem før, noe som har hatt en positiv virkning på det sosiale miljøet. Vi har 
lært å finne løsningene, ikke fokusere på problemene, vi er 17 ulike mennesker, men 
som klasse er vi én. Vi har på nytt blitt bedre kjent, og respekten og aksepteringen av 
hverandres sider har økt. IKT-gjengen er helt unik, hva vi får til når vi setter oss et mål 
er uten begrensninger.  

 
 
6 Årsplan i kroppsøving 
 

Studiets siste store samarbeidsprosjekt. Praktiske fag og digitale mapper på internett virker 

ikke akkurat som den mest perfekte kombinasjonen, men det er jo ikke bare hodestift og 

svømming som skal læres i kroppsøvingsfaget. Didaktikk er viktig i alle fag, og det å lage 

undervisningsopplegg og planer, det være seg ukeplaner, halvårsplaner eller årsplaner er også 

en del av undervisningen som inngår i lærerutdanningen. Da faglærer Anne Rabe introduserte 

oppgaven om årsplanen, skjønte vi straks, at det nok en gang egentlig var snakk om en 

kollektiv hypertekst23. Det var i utgangspunktet en individuell oppgave, men IKT-klassen 

hadde nå jobbet teambasert i tre år, og derfor var det naturlig at vi dro lasset sammen. For oss 

                                                 
23 Se Knut Steinar Engelsens artikkel s.120 i Olga Dysthes bok Mapper som pedagogisk redskap, 2003 eller 
nettartikkel av Hildegunn Otnes: http://www.luna.itu.no/Fokusomraader/digitale_mapper/t1038833630_06/view 
eller Asgjerd Vea Karlsens artikkel i denne antologien, kapittelet Innsyn i hverandres mapper og hyperkobling. 
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ble IKT'en så integrert at den tilslutt ble usynlig24, vi klarte det mange sliter med i dag, nemlig 

å la IKT'en bli en naturlig del av hverdagen slik at prosessene kunne få lov til å stå i fokus. 

 

6.1 Gjennomføringen 
Igjen var det tavla og tankekart som ble løsningen i idémyldringsfasen. Det var 

kroppsøvingsgruppa som sammen bestemte hvem som skulle ta hvilke klassetrinn, og de ulike 

gruppekonstellasjonene ble basert på klassetrinnsvalgene som ble gjort. Gruppevis gjorde vi 

avtaler med praksisskolene, og deretter reiste vi på besøk. Gjennom samtaler med 

øvingslærere og kroppsøvingslærere på de ulike skolene fikk vi den informasjonen vi trengte 

for å lage våre årsplaner. Siden dette prosjektet var uten faste tidsrammer, vi måtte bare være 

ferdig før april, jobbet de ulike gruppene til ulike tider. Når all planleggingen var overstått 

måtte oppgavene skrives og nettstedene produseres. Faglærer Anne Rabe var hele tiden 

tilgjengelig med tips til differensiering av øvelser slik at alt skulle kunne kobles og lenkes 

sammen. Før den store sammenkoblingsjobben startet tegnet vi nok en gang tankekart på tavla 

med oversikt over hvem som hadde skrevet om hva. På den måten visste alle hva alle hadde 

skrevet om, og bokmerker kunne ”bestilles” og en kjempestor vev kunne bli laget. 

 Nok en gang viste det seg at 

prosessene gav frukter. Vi fikk 12 

komplette årsplaner fordelt på seks 

klassetrinn, med uker, målområder, 

delmål og merknader. I tillegg var 

det under delmål listet opp en rekke 

idretter med tilhørende lenker til 

aktuelle sider der 

undervisningsopplegg var utarbeidet. 

Selv om det var klassevise årsplaner, 

var det i de undervisningsoppleggene 

som var lenket opp, differensierte oppgaver tilpasset de ulike klassetrinnene. På den måten 

kunne det meste brukes av de fleste, og IKT-gjengen viste at de kan mer enn å lage dekorative 

nettsteder, de kan også fylle nettstedene med faglig substans. 

 
                                                 
24 Hvordan IKT’en skal bli intergrert som den 4. basiskunnskap. Les Mattias Øhra’s artikkel, Digitale mapper og 
datastøttet sammarbeidslæring, i denne antologien 
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6.2 Konklusjon  
Dette prosjektet viste seg fra første sekund av å være vanskelig med bare oss i klassen. Ikke 

vanskelig sånn teknisk sett, men praktisk. Vi var 12 stykker i kroppsøvingsgruppa, det er 10 

klasser i grunnskolen, og vi skulle helst være flere enn én på hver gruppe. Enden på visa var 

at vi droppet ungdomsskoletrinnet og førsteklasse, og det ble bare en student som jobbet med 

2.klassetrinnet, og én på 3.klassetrinnet. For oss ble dette en hensiktsmessig måte å 

strukturere stoffet på, da det også var i de klassene vi hadde mest erfaring i forhold til praksis 

og praksisskolelærerne.  

Digitale mapper er mer enn individuelle romananalyser, pedagogiske egenrefleksjoner 

og historiske hendelser gjenfortalt i et word-dokument lagt ut på internett. I et sosiokulturelt 

læringssyn vil samarbeid og kunnskapsdeling med transparente25, digitale mapper være en 

dyd av nødvendighet. Da blir mappene mer enn et fancy arkiv, og de kan brukes til så mangt, 

også som egenproduserte læremidler. Det betyr at de digitale mappene kan fungere som 

”lærebok” for andre og studentene imellom26 

Årsplansidene som klassen laget er en kjemperessurs for flere ulike grupper. Ikke bare 

for andre studenter som skal ha praksis i kroppsøving og som trenger tips, men også for 

lærere som allerede jobber i grunnskolen. Et av problemene vi hadde da vi skulle lage 

nettsidene var manglende planer å ta utgangspunktet i, de eksisterte rett og slett ikke. Det var 

noen skoler som hadde noen løse ark her og der, men vi fant ikke en eneste komplett årsplan 

vi kunne se på. Praksislærerne tente umiddelbart på ideen, de så muligheten til å få noe varig 

fra sine praksisstudenter. Sammen klarte vi å produsere årsplaner som fint kan brukes mange 

år frem i tid, en ”lærebok” for alle med interesse for årsplaner i kroppsøvingsfaget. 

 

7 Pedagogisk perspektiv 
 

Den største utfordringen man står ovenfor som lærer må vel være å inspirere. Hvordan få til et 

læringsmiljø som gir elever lyst til å lære? Det er slett ikke alle elever i grunnskolen som er 

like aktive, motiverte og engasjerte i egen læringsprosess. Ulike arbeidsmetoder som 

temabasert arbeid, prosjektarbeid og PBL (problembasert læring), samt IKT, kan være med på 

å inspirere elevene på en annen måte enn f.eks. forelesning og tradisjonell tavleundervisning.  

                                                 
25 Les Mattias Øhras artikkel i denne antologien, kapittelet En transparent læringsøkologi 
26 Se Hildegunn Otnes` artikkel kap.3 i Olga Dysthe (2003): Mapper som pedagogisk redskap. 
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Det ser ut til at det i arbeidsprosessen, det å arbeide med løysing av gitte problem, i seg 
sjølv er ein spire til engasjement. Gruppeprosessar, å samhandle med andre, å stille 
spørsmål, å diskutere – stimulerer engasjement (Bjørke) 

 

Det å lage gode oppgaver er noe av det vanskeligste som finns, og ifølge Gerd Bjørke er det et 

drivhjul i arbeidsprosessen. Oppgavene skal sette fokus på arbeidet og de skal stimulere 

kunnskapstørsten. Hun har kommet med 3 hovedprinsipper som bør ligge til grunn for gode 

oppgaver.    

Kriterier for Oppgåveutforming  

1. Oppgåvene skal stimulere til læring.  
2. Oppgåvene må innhalde problem som liknar det studentane vil møte seinere, i 

yrkeslivet. 
3. Oppgåvene må vere utforma slik at dei utfordrar tenking, gir grunn til diskusjon, at 

det er mogeleg å endre på eller utvide det ein veit frå før.  

Om vi ser på de fire ulike prosjektene jeg tar frem i denne artikkelen, ser vi følgende: 

Operametoden består av en hovedoppgave og mange deloppgaver, hovedoppgaven er å 

produsere en forestilling, men underveis er det mange oppgaver som tilfredsstiller disse 

kriteriene, og som tydelig bærer preg av å stimulere til læring, det samme gjelder for revyen. 

Oppgaveutformingen i Årsplanen svarte så absolutt til kriteriene, vi måtte lage en årsplan i 

kroppsøving som ville virke, ergo skulle den kunne brukes i yrkeslivet. Det i seg selv 

stimulerer til arbeid og læring, samtidig som oppgaven utfordret oss til kollektiv diskusjon og 

tenkning, siden alt skulle lenkes sammen, og det samme kan sies om Stord-prosjektets 

oppgaveutforming. 

Videre deler Gerd Bjørke oppgavene i ulike typer, fra problem/erfarings oppgaver, 

drøftingsoppgaver til handlingsretta oppgaver. (Feltoppgaver). Under sistnevnte skriver hun:  

Her arbeider studentane aktivt i ein praktisk situasjon for å bli kjende med sitt 
framtidige arbeidsområde, eller for å trene på visse ferdigheter i praksis. 
 

Operametoden er absolutt handlingsrettet, og den trekkes helt ut i fullsatte saler, og når 

elevene/studentene står på scenen har de ikke bare pugget et manus, men de har skapt selve 

manuset, kulissene, kostymene og lyssettingen.  Kunststykket fra lærerne i de respektive 

fagene er å klare å innlemme momenter i prosjektet som tilfredsstiller kravene til fagplan for 

de enkelte fag. Det er viktig at man har klare definerte mål i de aktuelle fagene. Denne 

utfordringen sier ikke PBL-metoden noen om, men det er et vidt spekter av muligheter da 

Opera i utgangspunktet sidestiller musikk, tekst og kulisser/kostymer. Kunst og håndverk-
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gruppa og deres lærer følte nok at deres fag kom litt i bakevja i forhold til musikkfaget, 

norskfaget var derimot godt representert for alle, mens pedagogikkfaget skjønte vi ikke at vi 

hadde, før alt skulle reflekteres over i etterkant, med mappeoppgave om gruppeprosesser. Her 

kan det trekkes mange tråder til revyen. Den største forskjellen på de to prosjektene er hvor 

lærerstyrt de var.  

Når det gjelder stord-prosjektet var det et enfaglig prosjekt i norsk, der analyse var 

hovedtema. Handlingsrettet var det siden vi skulle produsere et nettsted, samtidig som det var 

en drøftingoppgave ved at vi måtte enes om hva vi skulle ta med. I tillegg fikk vi masse 

trening i å lenke, samt lære andre å lenke, siden IKT-kunnskapene var på ulike nivå. Og dette 

stemmer også med årsplanoppgaven, og begge hadde en individuell del og en samarbeidende 

del.  

Som prosjektform er nok revy enklere enn opera, det at vi i revyprosjektet fikset alt 

selv, sier mye om vanskelighetsgraden i gjennomførelsen. Nok hadde vi erfaringene fra 

operaprosjektet i bakhodet, men teknisk sett er revy enklere for studenter/elever å 

administrere enn metoden ”How to write an Opera”. 

Som jeg nevnte innledningsvis er IKT-elementene i de ulike prosjektene jeg har tatt 

for meg her av ulik størrelse, men alle prosjektene inneholder noe. Og i Asgjerd Vea Karlsens 

artikkel i denne antologien, På hvilken måte fremmer nettbasert aktivitet læring, kan dere lese 

mer om tilnærmingsmåter til nettbasert aktivitet for læring i et sosiokulturelt perspektiv. 

 

8 Etterord 
 

Ble samarbeidslæringen bedre av ”IKT og nye læreprosesser”? Vel, vi ble i alle fall sveiset 

sammen enten vi ville det eller ikke. Gruppearbeid gjør noe med en selv som medmenneske. 

Jeg har hørt flere klage over manglende empati i dagens skole, og jeg har hørt i mange år 

førskolelærere som snakker om hvor viktig trygghet er for nye elever. Jeg trodde aldri jeg 

skulle bli en lærer som fokuserer på trygghet, men nå endelig skjønner jeg meningen med alle 

øvelsene vi gjorde i forkant av og under operaprosjektet. Kunnskap om og kjennskap til 

hverandre skaper empati og trygghet, og trygghet skaper et godt klassemiljø. Gode 

klassemiljøer skaper gode gruppekonstellasjoner, noe som igjen skaper gode prosesser og 

produkter. En god prosess og et godt produkt gir læring. En førsteklassing fra dagens (våren 

2004) førskolelærerutdanning sa til meg:  
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Det er så vanskelig med gruppearbeid, vi kjenner hverandre liksom ikke godt nok. Jeg 
skulle ønske vi hadde hatt mer bli-kjent-øvelser i starten av studiet. 

 

Prosjektet ”IKT- og nye læreprosesser” er over, og selv om intensjonene og mange av 

prosessene er innlemmet i dagen lærerutdanning, svikter det på flere områder, noe også sitatet 

ovenfor viser. Rammefaktorene spiller selvfølgelig inn, det er enklere å administrere en 

gruppe på 17, enn 50. Det som blir viktig må være å fokusere på mulighetene, ikke 

begrensningene.  

Men, jeg startet denne artikkelen som student fra prosjektklassen, og jeg akter å 

avslutte på samme måte. Uten ”IKT- og nye læreprosesser” hadde ikke vi fått opplæring i 

teamarbeid på den måten vi fikk. Vi hadde heller ikke fått den IKT-kompetansen vi i dag 

innehar, og vi hadde på ingen måte blitt den type lærere vi i dag er/blir. Hvem bestemmer om 

et prosjekt er vellykket eller ikke? Er det prosjektlederne, er det involverte lærere, er det 

studentene, er det eksamenskarakterene, er det neste års antall søkere, eller er det 

prosjektanalysen(e)? Jeg har ikke svaret, men, uansett, av de studentene jeg har snakket med 

ville ingen heller ha valgt et tradisjonelt utdanningsforløp. Var bare det jeg ville si! 
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På hvilken måte fremmer nettbasert aktivitet læring? 
 

 

 

Asgjerd Vea Karlsen 
 

Gjennom mitt arbeid som IKT-veileder og pedagog på Høgskolen i Vestfold har jeg fått en 

forståelse av noen av de utfordringer vi møter og noen av de pedagogiske muligheter som 

åpnes for oss ved bruk av Internett. Lærernes tanker, ideer og forstillinger er med på å avgjøre 

i hvilken grad de pedagogiske mulighetene utnyttes. Derfor er det viktig å rette 

oppmerksomheten mot tilnærmingsmåter til nettbasert læring som kan være med på å 

klargjøre og utvide forståelsen for denne læringsarenaen. Det er sammenhengen mellom IKT 

og læring jeg ønsker å sette fokus på i denne artikkelen. 

Hildegunn Otnes (2003) beskriver i artikkelen ”Arkivskuff eller læringsarena?” 

hvordan bruk av åpne digitale mapper gir autentiske skrivesituasjoner og reelle mottakere og 

hvordan disse mappene gir mulighet for kollektive tekster.  Hun viser hvordan studentene 

samarbeidet i forsøksklassen på Høgskolen i Vestfold i prosjektet ”IKT og nye 

læreprosesser”. Studentene laget fellesdokumenter der de samarbeidet om tekster som ble lagt 

i mapper. Hun viser at arbeidsformen blir en sosial læringsarena og at digitale mapper blir en 

læringsarena og ikke bare en arkivskuff. Jeg bruker blant annet denne artikkelen som 

utgangspunkt for å vise hvordan nettet kan fungere som et sted for læring.  

Jeg trekker også inn egne erfaringer fra prosjektet ”Nettbasert undervisning”(2000) 

ved avdeling for samfunnsfag på Høgskolen i Vestfold. Dette arbeidet handler om ideer og 

forestillinger om nettbasert læring (Karlsen 2003). Jeg har gjennom mitt arbeid sett på 

anvendelsen av IKT blant høgskolelærere med vekt på hva de tenker rundt bruken av dette 

mediet i undervisningssammenheng. Informantene bekreftet at de er usikre i forhold til IKT 

og at verktøyet brukes lite pedagogisk i faglige sammenheng. Noen av de utfordringene vi 

har, ligger i spenningsfeltet mellom tradisjonell læring med tilvante forestillinger og det nye. 

Den store utfordringen er hvordan vi skal forholde oss til de muligheter vi har. Jeg skisserer i 

denne artikkelen tilnærmingsmåter til nettbasert aktivitet som jeg ser på som viktige for 

læring i et sosiokulturelt perspektiv. Innsyn i hverandres arbeid, bruk av hypertekster og 
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nettkommunikasjon er sentralt. Andres erfaringer og forskning trekkes også inn for å belyse 

på hvilken måte nettbasert aktivitet kan fremme læring. Bevissthet i forhold til informasjon og 

til kommunikasjon er av betydning i denne sammenheng. Internett er ofte en arkivskuff mer 

enn en læringsarena. 

Internett er for mange en god praktisk hjelp til å organisere studiet. Ved bruk av 

Internett kan det være snakk om både læringsplattfromer (LMS-er1) og åpen bruk av 

nettsteder og kommunikasjonsprogram. Lærerne informerer om møtested og tidspunkt, og de 

legger ut beskjeder og meldinger. De tilrettelegger studiemateriell, det meste i form av ulike 

tekster. Studentene leser og holder seg à jour med progresjonen i studiet. Dette gir studentene 

mulighet til å følge med på det som skal gjennomgås og det som har vært gjennomgått.  De 

kan sende oppgaver til lærer via en læringsplattform som Classfronter eller IT`s learning, de 

kan sende den på e-mail eller legge den ut på egen nettside og få tilbakemeldinger. I stedet for 

å kopiere, kan studentene selv hente stoffet og den informasjonen som er lagt ut. IKT skaper 

endringer i måten informasjon og undervisningsmateriell lagres på. Fra lærernes ståsted 

fungerer nettet (Karlsen 2003) som en arkivskuff, og det fungerer godt som et elektronisk 

postkontor og som en oppslagstavle. Dette er i samsvar med det som NIFU (Norsk institutt for 

studier av forskning og utdanning) har funnet i sine undersøkelser om effekten av IKT-

satsingen i høyere utdanning: 

I den grad fagstoff legges ut og man prøver ut den nye teknologien, synes Case-studiene 
å indikere at teknologien brukes som et slags “elektronisk oppslagsverk”.  
(Stensaker m.fl 2002: 88) 

 

Innen ulike læringsteorier har begrepet læring forskjellig innhold. Fra et behavioristisk 

perspektiv er læring akkumulasjon av kunnskap der forbindelsen mellom stimuli og respons 

er avgjørende. Arbeidsoppgaver blir arrangert i sekvenser med økende vanskelighetsgrad. Fra 

et kognitivistisk perspektiv er læring mentale prosesser der vi organiserer informasjon i 

strukturer vi kjenner fra før. Det foregår en indre prosess når den lærende arbeider med den 

informasjon som er tilgjengelig for å forstå teksten og løse problemer. Fra et sosiokulturelt 

perspektiv innebærer læring deltakelse i et praksisfellesskap. Kunnskapen er distribuert blant 

folk og vises gjennom evnen deltakerne har til å delta i praksis (Greeno, Collins og Resnick 

1996). Mitt utgangspunkt er det sosiokulturelle perspektivet på læring.   

 

                                                 
1 Learning Management System 
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1 Innsyn i hverandres arbeid og bruk av hypertekster 
 

Digitale mapper kan fylles opp med tekster som vanlige papirmapper, og teknologien kan 

fungere som et effektivt verktøy som hjelper lærere og studenter til å holde orden på 

arbeidene sine. Hildegunn Otnes viser i artikkelen en ny og annen måte å arbeide med digitale 

mapper på. De åpne nettstedene med digitale mapper gir et stort mangfold og variasjon i 

studentarbeider fordi studentene jobber sammen om tekstene og fordi digitale verktøy 

inviterer til nye og varierte presentasjonsformer og sammenbindingsmuligheter. Ved at de har 

innsyn i hverandres mapper, åpner dette for at nettstedet kan bli en læringsarena for 

medstudenter og andre. De gjør mer enn å lese hverandres tekster. 

De digitale mappene slik de beskrives i ”Arkiv eller læringsarena?”, viser hvordan 

disse fungerer som en del av en sosial læringsarena. Gjennom datatekniske ferdigheter deltar 

studentene i kollektive arbeidsprosesser ved å lage hypertekster til hverandres dokumenter. 

Mappene blir en felles læringsarena der studentene lager veier til hverandre. Lenker lages som 

bokmerker inn i hverandres tekstelementer. Det innebærer at de må lese og reflektere rundt 

hverandres arbeid for å finne ut om stoff hos medstudenter kan bidra til å gjøre eget arbeid 

bedre. Via den kollektive teksten kan studentene vise sammenhenger og utdype stoffet. De 

digitale mappene blir interessante for flere og gir autentiske skrivesituasjoner og reelle 

mottakere. ”Via digitale mapper bør studentene få erfare hvordan datateknologien kan bidra 

til kollaborative og dialogiske læringsmiljø og – prosesser, der de drøfter hverandres 

kunnskap og deler hverandres perspektiv” (Otnes 2003: 102).  

Begrepet awareness ble introdusert av Dourish og Bellotti i 1992 (Wasson, Guriby og 

Mørch 2000). Det blir definert som : 

undestanding of the activities of the others, which provides context for your own activity 
(Wasson, Guriby og Mørch 2000: 37) 
 

I de kollektive hypertekstene må studentene være oppmerksomme på hverandres arbeid. Vår 

oppgave som lærere og veiledere er å legge til rette for at dette skjer. Studentene må sette seg 

inn i hverandres individuelle tekster for at det skal bli en sammenhengende kollektiv tekst 

med gode veivalg i hyperteksten. Det må være en ekte gjensidig avhengighet deltakerne 



 

 56 

imellom der de viser interesse og respekt. Ved å lage en sammensatt tekstpresentasjon som 

består av elementer fra flere individuelle arbeid, viser studentene hvordan de bygger tekstene 

sammen og vever dem inn i hverandre. En slik tekst kan lages i større og mindre klasser og 

grupper. Kunnskap blir sett på som evner gruppa har til å delta i praksisfellesskapet. På denne 

måten kan vi si at gruppas egenskaper bærer aktivitetene i gruppa. 

In these theories, success in cognitive functions such as reasoning, remembering, and 
perceiving is understood as an achievement of a system, with contributions of the 
individuals who participate, along with tools and artefacts. (Greeno, Collins og 
Resnick1996:20) 

 
Dette innebærer at fellesskapet er viktig og at aktiviteten virker gjennom hver enkelts bidrag. 

Greeno (1996) tar utgangspunkt i at læring er situert i en bestemt kontekst og finner sted ved 

at hver enkelt yter noe i fellesskapet og dette blir gjenstand for drøftinger. Kunnskap 

konstrueres sammen med andre i bestemte, konkrete situasjoner. Motivasjonen er avhengig av 

individets engasjement som påvirkes av at identiteten styrkes eller svekkes. Motiverte 

studenter kommuniserer med hverandre og er aktive bidragsytere til fellesskapet. 

Kommunikasjonsaspektet settes i fokus. Det er aktiviteten mellom deltakerne jeg er opptatt 

av. Å linke egen tekst til andres tekster har flere formål. Studentene viser respekt for 

hverandres arbeid ved å undersøke hva de har skrevet, de vil ved å legge lenker til andres 

tekster vise at de har lest bidragene, og de er med på å bygge opp en kollektiv kunnskap 

gjennom sin resonnementer når de knytter seg opp til andres tekster (Otnes 2003). 

Innen CSCL (Computer Supported Collaborative Learning) rettes fokus mot det som 

skjer mellom deltakerne i læringsprosessen. Perspektivet flyttes fra å ha læreren i fokus til å få 

studentene klarere frem i læringsaktivitetene. Målet er å legge til rette for gode pedagogiske 

vilkår for læring, gjennom samarbeid med medstudenter. Otnes viser i sin artikkel hvordan for 

eksempel digitale mapper åpner for samarbeidslæring og kollektive prosesser. Kristin Læret 

presenterer i artikkelen ”Samarbeidslæring i lys av IKT- og nye lærerprosesser – en students 

bekjennelser ” (i denne antologien) hvordan det såkalte ”Stord-prosjektet” satte i gang 

sosialiseringsprosesser og kommunikasjon studentene imellom. IKT ble her brukt som 

verktøy for å binde aktivitetene sammen via MSN og andre chattekanaler. Uten bruk av 

datamaskiner ville denne formen for samarbeidslæring ikke være mulig. 

I det sosiokulturelle og det situerte perspektiv er synet på læring at ”agent, activity, 

and the world mutually constitute each other” (Lave og Wenger 1991: 33). Aktørenes 

deltakelse i sosiale fellesskap er avgjørende. Gjensidig engasjement involverer ikke bare en 

selv, men også andre. Vi trekker veksler på hverandres kunnskaper og viser vår evne til å 
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knytte oss opp mot andres bidrag slik at det skaper mening og forståelse (Wenger 1998). 

Praksisfellesskap (Lave og Wenger 1991) setter fokus på forholdet mellom læring og den 

sosiale situasjonen den oppstår i. De kollektive hypertekstene dokumenterer et 

praksisfellesskap med gjensidig engasjement, felles mål og felles reportoar (Wenger 1998, 

Otnes 2002). En utstrakt bruk av hypertekst stimulerer denne type samarbeid. 

 

2 Nettkommunikasjon som læringsarena 
 

Vi har utfordringer i forhold til å få til kommunikasjonen på nettet. Undersøkelser viser at det 

ofte er liten reell kollaborativ aktivitet på mange av de virtuelle diskusjonsarenaene, både 

blant studenter, faglærere og praksislærere (Engelsen 2003: 118). Andre undersøkelser 

bekrefter den samme tendensen (Fjuk 1998, Haugsbakk 2003). Artikler i denne antologien  

viser noen eksempler på det motsatte (jf Lærets, Øhras og Otnes`artikler). 

I prosjektet ”Nettbasert undervisning” foretok jeg en kvalitativ undersøkelse blant 

noen høgskolelærere der spørsmål om nettet kan utnyttes for å fremme kommunikasjonsflyt 

mellom lærer og studenter, ble stilt. De fleste informantene2 mener at det er i det fysiske 

møtet med studentene læringskvaliteten blir best. I forelesningssituasjonen stiller studentene 

spørsmål, og lærer legger fram sine perspektiv og sine tolkninger av ord og begreper. Det er i 

denne situasjonen, gjennom muntlige forklaringer i det fysiske møtet, det faglige best blir 

ivaretatt. Informantene stiller spørsmål om studentene kan nå sine læringsmål når nettet 

brukes. Noen mener at det egner seg best der det er ett riktig og ett galt svar. I ”pratefag” der 

man har behov for å drøfte ord og begreper, er den tradisjonelle undervisningsmåten best. Der 

er det lettest å oppklare ting. Informantene ser verdien av at studentene kan bruke hverandre, 

men det greieste er å gå i kantina og snakke om det. Det er denne kommunikasjonsformen 

som vil gi læringseffekt. De gir uttrykk for at det er vanskelig å få til ”dybdediskusjoner” på 

nettet. De vil legge ut oppgaver, men sier det vil bli vanskelig med faglige drøftinger. De 

mener at der hvor det er helt klare, konkrete svar kan nettet brukes på en god måte, men ikke i 

teoretiske fag der man må ha mulighet til å gi nyanserte og fyldige svar. De har en forestilling 

om at at nettkommunikasjon er identisk med ”Multiple-choice oppgaver”, og at dette fører til 

faglig forflatning . En slik form for kommunikasjon takler ikke det analytiske og drøftende 

perspektivet som studentene må ha i læreprosessen . 

                                                 
2 De fleste av informantene hadde liten erfaring med bruk av IKT og følte at de hadde lav kompetanse i bruk av 
IKT. 
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Annita Fjuk (1998) beskriver noe av det samme i sin avhandling Computer Support for 

Distributed Collaborative Learning (CSdCL). Her blir diskusjoner der man går i dybden av et 

tema beskrevet som problematiske 

Interactional processes like in-depth discussion, argumentation and other reflective and 
analytical actions became time-consuming and problematic to fulfill.  
(Fjuk, 1998 s 55) 

 
Motivasjonen for å reflektere og dele tanker med andre blir mindre dersom for mye energi 

brukes til å oppklare misforståelser.  

Kan da nettkommunikasjon bli et godt alternativ i læringssammenheng? I nettbasert 

læring foregår kommunikasjonen gjennom datamaskiner. Nettkommunikasjon gir mulighet 

for å kommunisere på flere måter. Ikke bare en-til-en, men en-til-mange og mange-til-mange . 

Vi bruker språket som verktøy når vi samhandler med andre, til å reflektere og til å prøve ut 

nye ord og begreper. IKT er ressursen som inngår i samspillet mellom de ulike aktører. 

Computer Mediated Communication (CMC) er et begrep som brukes i denne sammenheng.  

Det er en fellesbetegnelse på flere systemer som setter oss i stand til å kommunisere med 

hverandre ved hjelp av datamaskiner i nettverk. Informantene mine gir uttrykk for at de hadde 

forholdsvis liten erfaring i bruken av CMC. Nettbasert læring dreier seg om å bruke verktøy 

på en måte der de ikke hadde hatt mye trening og opplæring. Bruken er begrenset. Et 

gjennomgående tema var at de ikke føler seg kompetente til å ta mediet i bruk på en 

pedagogisk måte. Et særtrekk ved det sosiokulturelle perspektivet er at det vektlegger vårt 

samspill med artefakter og med mennesker og at vi håndterer situasjoner gjennom å ta i bruk 

fysiske og intellektuelle redskaper (Säljö 2000). Kulturen og omgivelsene er sentrale faktorer 

i dette bildet. Vi tilegner oss og bruker verktøy for å tenke og utføre ulike handlinger. Det 

innebærer at teknologien er avhengig av tradisjoner og at det er en spenning mellom det 

gamle og det nye.  Finnes det en fortid og en kultur som viser verktøyets historie, har vi større 

mulighet til å bli dyktige i bruken. Måten dette er utviklet på over tid i akkurat den bestemte 

kulturen, har betydning. Men overføring skjer gjennom generasjoner i sosial sammenheng 

(Wells 1999).  

I ”Arkivskuff eller læringsarena?” beskrives hvordan asynkron og synkron  

nettkommunikasjon brukes for å forene IKT og læring. I forsøksklassen hadde studentene 

flere samarbeidsprosjekt med andre høgskoler. Blant annet samarbeidet de via 

diskusjonsforum (asynkront) med Trondheimsstudenter om et bildebokprosjekt (Otnes & 

Sjøhelle 2002) og via ”chat” (synkront) med Stordstudenter om analyser av 

mellomkrigsromaner. Ved at kommunikasjonen ble logget eller lagret, fikk de mulighet til å 
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bearbeide og evaluere i etterkant. De fikk blant annet i oppgave å analysere en av de mange 

samtalene de hadde vært med på. 

Det blir tydelig avslørt hvis man ikke har bidratt til de felles refleksjonene og den 
faglige utviklingen. Det avsløres også i hvilken grad man har lyttet til andre, gitt 
tilbakemeldinger og bygd på andres resonnement (Otnes 2003: 103) 
 

Dette er ett eksempel som viser muligheter vi har i nettkommunikasjon til å få fram tanker, 

refleksjon og abstraksjon - noe som er viktig i læringssammenheng. 

Ved å knytte an til noe andre har sagt, viser man interesse og respekt, og det gir også 
større muligheter for en enhetlig og felles diskusjon. Det er viktig at studentene har en 
anerkjennende holdning til sine samtalepartnere, og at de responderer på hverandres 
innlegg på en slik måte at de føler seg bekreftet (Otnes 2003:104). 

 
I det som beskrives om kollektive tekster og nettkommunikasjon, dokumenteres etter min 

mening vesentlige sider ved læring. Som et resultat av kontakt med andre studenter med nye 

perspektiv oppstår nye måter å forstå stoffet på. Kunnskapsdeling er med på styrke felleskapet 

slik at det gir mening. I nettkommunikasjon bringes ideer sammen effektivt og dette er med 

på å skape en synenergi av intelligenser som er mer enn summen av delene (Burbules 

2003:24) 

Informantene i min studie bekrefter at de er usikre i forhold til bruken av IKT og at 

verktøyet brukes lite pedagogisk i faglige sammenheng. Deres ideer og forstillinger om 

nettbasert læring gjenspeiler at de vet lite om hvordan de skal gjøre noe av det de gjerne vil. 

De ønsker at studentene skal nå faglige mål, og de fleste ønsker å bruke nettet. Det er i dette 

spenningsfeltet mellom det gamle og det nye informantene befinner seg. ”Arkivskuff eller 

læringsarena?” kan brukes som modelltenkning i forhold til mine informanter slik jeg ser det. 

Utfordringane vi vil møte, er blant annet at både hypertekstuell skriving og 

nettkommunikasjon krever noe teknisk kompetanse både hos lærere og studenter. Er 

lærerutdanningen forberedt på å ta kostnadene med å rydde plass til denne opplæringen 3? I 

min undersøkelse ble det gitt uttrykk for at de hadde erfart at det tar tid å lære seg 

teknologien. Teknologisk kompetanse må utvikles kanskje på bekostning av faglig fordypning 

i en periode.  

Ved bruk av åpne digitale mapper på nettet på Høgskolen i Vestfold, skal ressursene 

som utvikles, være tilgjengelige i det offentlige rom. Studentene skal ha innsyn i hverandres 

mapper slik at læreprosessene blir transparante (Jf Øhras artikkel om transparente 

                                                 
3 På egen institusjon kan det nevnes at det avsettes ca 200 arbeidstimer pr studieår til hvert team som består av ca 
50 studenter og 8-10 lærere. Disse timene disponerer en person fra IKT-seksjonen, og de skal brukes til 
opplæring av studenter og ansatte. 
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læringsprosesser). Det skal åpnes for at studentene i større grad skal produsere for andre og ha 

mulighet til å trekke flere praksisfellesskap inn i læringsmiljøet (jf Otnes` artikkel og Lærets 

artikkel) Forutsetningen for at det siste skal bli vellykket, er at man retter oppmerksomheten 

mot det kollektive fellesskapet slik det ble gjort i norskfaget i forsøksklassen (jf Otnes` 

artikkel). Med andre ord må mappevurdering ha en sosiokulturell forankring slik at det legges 

vekt på at det skapes rom for interaksjon, dialog og felles kunnskapsbygging på alle nivå 

(Dysthe 2003 44). IKT må bli et naturlig og integrert aspekt ved læringsøkologien4 (Engelsen 

2003:123). Læringsøkologien påvirkes ved at studentene tar IKT-verktøyet i bruk. De vil i 

større grad forstå hensikten og meningen med teknologien som gradvis vil bli transparant. 

Med transparent teknologi ligger det et mål om at teknologien, i vårt tilfelle datateknologien, 

skal bli like usynlig som blyant og papir (Jf Øhras artikkel). Når et verktøy er transparent, 

tenker vi ikke lenger over at det er der. Det er integrert inn i et bruksområde. Derfor er det 

viktig at IKT-opplæring organiseres nært knyttet opp til et fag slik at det blir en integrert 

helhet og ikke en spesiell opplæring i teknisk IKT-bruk.  

Det er dokumentert at mapper kan være et nyttig verktøy for å strukturere og stimulere 

studentenes læring (Dysthe og Engelsen 2003:176). Det ser også ut til at mappene bidrar til 

økt refleksjon i forhold til egne læringsprosesser og fungerer som grunnlag for både formativ 

og summativ 5vurdering (Dysthe og Engelsen 2003). Dysthe (2003) trekker fram tre aspekt 

som viktige når man har et sosiokulturelt perspektiv på mappene. For det første er det viktig å 

legge vekt på samhandlingsprosessen i produksjonen av det som skal legges i mappa, for det 

andre må resultatet av dette dokumenteres i mappa, og for det tredje bør man se på kvaliteten i 

samhandlingsprosessene.  

Min studie viser at læring ofte er sentrert rundt lærer som organiserer og styrer 

læringsforløpet. Samtidig gir informantene uttrykk for at de vil være i dialog med studentene. 

De ser betydningen av kommunikasjon og er opptatt av det sosiale som rører seg i gruppa. 

Men mange av dem er lite fellesskapsorientert. De ser derfor heller ikke hvordan det digitale 

rom kan utvikles til en læringsarena der dialogen blir en felles konstruksjon av mening. Skal 

man være i stand til å se på kvaliteten i samhandlingsprosesser må man være aktiv sammen 

med studentene. Noen ønsker det. En informant vil sende oppgaver og egnes og andres 

                                                 
4 Knut Steinar Engelsen bruker begrepet læringsøkologi for å fremheve at det å innføre nye redskap som f.eks 
IKT og mapper i et læringsmiljø nødvendigvis må føre til endring av læringsmiljøet. Hans utgangspunkt er at en 
ikke kan få prøve ut disse redskapene sitt egentlige potensiale hvis man ikke tar som utgangspunkt at både det 
eksisterende læringsmiljøet vil ha innvirkning på redskapene, og at redskapen vil påvirke og endre 
læringsmiljøet. 
5 Det er vanlig i si at formativ vurdering har som formål å fremme læring, mens summativ vurdering tjener 
primært sertifiserings- og kontrollformål (Dysthe og Engelsen 2003: 17). 
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kommentarer på oppgaver ut til fellesskapet. Hun vil at studentene skal få flere ideer til 

hvordan de kan bygge opp sitt arbeid. Hun vil være med på å skape nye læringsprosesser ved 

å legge til rette for at studentene kommer med sine bidrag, sine tolkninger og forslag, slik at 

de er med på å forme situasjonen. Hun retter oppmerksomheten mot dialogen som går mellom 

studentene. Hun ønsker selv å være aktiv for å fremme samhandling i aktivitetssystemet og vil 

bruke verktøyet for å fremme læring. Det som skjer mellom aktørene i konteksten, mener hun 

skaper grunnlaget for læring. Derfor ønsker denne informanten å arbeide slik i framtida. 

Diskusjonsforumet ville på denne måten bli en støtte til den vanlige muntlige undervisningen. 

Kommentarer og veiledning ville komme fra alle deltakere på læringsarenaen fordi systemet 

ville gi mulighet for å skape et kollektivt motiv. Spørsmål og svar ville hele fellesskapet jobbe 

med. Informanten gir uttrykk for at kunnskap blir mediert gjennom de forskjellige perspektiv 

deltakerne har (Karlsen 2003:69). Denne informanten vil ha mulighet til å ha med seg de tre 

aspektene som Dysthe mener er sentrale i vurderingen av arbeid i digitale mapper, nemlig 

samhandlingsprosessen i produksjonen av det som skal legges i mappa, dokumentasjonen av 

resultatet og kvaliteten i samhandlingsprosessene.  

Interessen og motivasjonen mine informanter har for å bruke nettet i 

læringssammenheng, er et godt utgangspunkt for å få til fornying av praksis. For å komme 

videre og for å ta mediet i bruk slik at vi lykkes med å skape nettbaserte læringsmiljø som er 

med på å forbedre læringsprosessene, må det utvikles undervisningsmodeller som tydeliggjør 

nytteverdien.  

Fremgångsrik utveckling av skolans undervisningsformer och förhållningssätt til 
lärande måste bygga på att lärare (och elever) uppfattar att en teknik tillför något av 
värde till det man redan gör eller vill göra. (Säljö og Linderoth 2002: 21) 

 
Teknikken må tilføre noe av verdi, og både læringsmål og kvalitet må opprettholdes. 

Relasjonsoppbygging må synliggjøres i et digitalt læringsfellesskap. Det er særlig det 

kollektive aspektet ved kommunikasjonen jeg mener er verdifullt. Otnes (2002) viser i 

artikkelen hvordan studentene drar nytte av hverandres kompetanse og hjelper hverandre. 

Dette er med på å tydeliggjøre nytteverdien dette mediet har. Forskning i nettbaserte 

læringsmiljø  (Stephenson 2001) sier oss noe om hva som går bra.I en rapport som Coomey 

og  Stephenson (2001) har skrevet ut fra en gjennomgang av flere småskalaundersøkelser, er 

det fire punkter som blir trukket fram som viktige for at kurset skal bli vellykket. Det er 

Dialog, Involvering, Støtte og Kontroll (DISK). 

Ved oppstart av et kurs eller studium kan man ikke forvente at alle like lett deltar i 

gruppediskusjoner. For å holde kommunikasjonen i gang, må dette strukturers inn i kurset slik 
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at det er en integrert del av studiet. Involvering innebærer respons på oppgaver, aktivt 

engasjement i forhold til studiemateriellet, studentsamarbeid, student styring, flyt og 

motivasjon. Med flyt menes passende utfordringer til studentene og tydelig tilbakemeldinger. 

Støtte innebærer ansikt-til-ansikt kontakt i perioder, veileding på nettet, støtte fra 

medstudenter, råd fra eksperter, tilbakemeldinger og service. Med kontroll menes her at den 

lærende har tilgang til studiemateriell som gir oversikt og forutsigbarhet. Å bruke DISK som 

modell kan bidra til økt forståelse for at Dialog, Involvering, Støtte og Kontroll er viktige 

elementer.   

På lignende måte mener jeg at Wells (1999) viser en praktisk (og kanskje litt ideell) 

tilnærmingsmåte til nettbasert læring. Han tar utgangspunkt i Vygotskys teori og  peker her på 

betydningen av å skape et miljø der studentene samarbeider om meningskapende aktiviteter. 

Her skal hver enkelt delta i et fellesskap slik at verktøy og redskap som finnes i denne 

kulturen, læres, og setter dem i stand til å delta effektivt og ansvarsfullt. De skal bygge opp 

sin personlige identitet, utvikle kreativitet og reflektere over sitt utviklingspotensiale (Wells 

1999). Læring knyttes til et praksisfelleskap (Lave og Wenger 1991).  

 Her betones betydningen av å utvikle læringsmiljø der studentene skal få 

forskjellige måter å arbeide på.  De skal oppfordres til å undre seg, stille spørsmål og 

samarbeide med andre for å bygge kunnskap. De skal utfordres på å utvikle egne evner og 

interesser og involvere hele personen i størst mulig grad. De skal ”lokkes” til å se på 

alternative løsninger på ulike problemer og sette bruken av teknologi inn i en sammenheng 

som gir mening. Både individuelt arbeid og gruppearbeid skal stimuleres. De skal ha 

muligheter til å presentere sitt arbeid for de andre studentene og motta tilbakemeldinger 

(Wells 1999:335). Studentene må tolke hverandres budskap og bruke språket for å få frem sin 

egen individuelle forståelse av et felt og forhandle frem fellesskapets kunnskap og mening i 

en kontekst der teknologi er det sentrale verktøyet. 

 

3 Avslutning 
 

Jeg har stilt spørsmålet om på hvilken måte nettbasert aktivitet fremmer læring. Ved å 

understreke betydningen av samhandlingsprosesser gjennom eksempler i denne artikkelen, 

har jeg antydet mulige tilnærmingsmåter. De teknologiske løsningene blir stadig forbedret, og 

forventningene om økt læringsutbytte har en tendens til å stige parallelt med teknologiske 

framskritt. En bestemt type teknologi kan brukes på ulike måter. Dette innebærer at kvaliteten 

i nettbaserte læringsmiljø ikke er avhengig av teknologiplattform, men mer av de lærerne som 
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styrer kurset og måten de presenterer teknologien på. Det er det vi gjør som avgjør hvordan 

kurset blir. Skapes det rom for interaksjonelle prosesser? Betingelsene for å skape aktivitet 

har stor betydning. Ved å ta utgangspunkt i Stephenson (2001), Lave og Wenger (1998) og 

Wells (1999) oppsummerer jeg i figuren under sentrale elementer som jeg mener har 

betydning for å skape et godt nettbasert læringsmiljø. Den nettbaserte aktiviteten bør 

inneholde komponentene som vises i figuren:   

 

 

 

 

 

 

 

 

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Hoel (2003) vektlegger trygghet som en av de mest grunnleggende faktorer for læring.  I 

nettbasert aktivitet er det på den ene side trygghet i forhold til det tekniske hjelpemidlet, på 

den andre siden er det trygghet i forhold til samtalepartnerne, og for det tredje er det trygghet i 

forhold til kommunikasjonssituasjonen. Mye av refleksjonen rundt det faglige blir borte, 

dersom for mye energi går med til å løse tekniske problemer. En av mine informanter sa at  

DISK  
(Stephenson 
2001) 
Dialog 
Involvering 
Støtte 
Kontroll 

Lave og 
Wengers 
læringsteori  
Fellesskap 
Identitet 
Mening 
Praksis 

Wells (1999) : 
Stille spørsmål, undre seg, 
Se på andre alternativ,  
Bygge kunnskap sammen, 
Legge til rette for å bruke 
teknologien slik at det gir mening, 
involvere hele personen- følelser 
og interesser, 
Ulike arbeidsmåter individuelt og 
i gruppe. 
Gi studentene mulighet til å 
presentere sitt arbeid for andre, 
Refleksjon over læring,  
veiledning i den nærmeste 
utviklingsonen. 

Nettbasert 
aktivitet 
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hun hadde behov for å lære mer om mulighetene slik at det faglige kom i fokus. Hun brukte 

all energi til å ”henge” med på teknikken. Dette er en utfordring vi må ta på alvor. 

Kompetanseheving og forandringsvilje er stikkord. Motivasjonen er avhengig av vårt 

engasjement som påvirkes av det vi ser som meningsfulle handlinger. Vår identitet må styrkes 

og ikke svekkes. Ved å få fram modeller og en del konkrete erfaringer som vi kan reflektere 

rundt og tilpasse egne behov, tror jeg nettbasert aktivitet vil fremme læring. 
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Organiske digitale mapper 
 

 
 
Geir Winje 

 
Denne artikkelen handler om hvordan digitale mapper kan tas i bruk på en slik måte at de 

fremstår som organiske. Med organisk mener jeg ”levende”, det vil si – i likhet med levende 

organismer – i stadig bevegelse og utvikling, og i samspill med andre. Artikkelen fokuserer på 

det konkrete og metodiske i oppbyggingen av digitale arbeidsmapper. Den mer teoretiske 

bakgrunnen for mappevurdering, inkludert mappevurdering i lys av læringssyn, er tidligere 

formulert og drøftet i flere artikler (Dysthe 2002, Ludvigsen/Hoel 2002a, Dysthe/Engelsen 

2003b og Madsen 2003). Se også min egen artikkel om digitale mapper i KRL (Winje 2003), 

samt en kort redegjørelse for det samme i Dysthe/Engelsen 2003a: 212ff. 

For å belyse emnet fra flere sider, velger jeg å strukturere artikkelen slik at jeg i den 

første hoveddelen ser nærmere på noen rammefaktorer for oppbygging av digitale 

arbeidsmapper: Hvordan fungerer en arbeidsmappe innenfor et studium (1.1), hvem eller hva 

styrer oppbyggingen av mappen (1.2), og hvordan kan den struktureres (1.3)? I denne 

sammenhengen faller det også naturlig å peke på hvordan litteratur- eller pensumlister kan 

inngå i arbeidsmappene (1.4). 

Den andre hoveddelen av artikkelen tar for seg en del variabler i oppbyggingen av 

digitale arbeidsmapper. Her ser jeg nærmere på enfaglighet versus tverrfaglighet (2.1), 

individuelt versus gruppebasert mappeinnhold (2.2), dokumentasjon av dybde- versus 

breddekunnskap og -forståelse (2.3), samt ulike sjangrer eller kategorier i arbeidsmappene 

(2.4). I denne delen gjør jeg også rede for hvordan erfaringer fra praksis kan trekkes inn i 

arbeidsmappene (2.5). Avslutningsvis noen ord om behovet for orden og oversikt i et 

studieforløp basert på organiske og til dels viltvoksende mapper (2.6). 
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1 Noen premisser for oppbygningen av digitale arbeidsmapper i 
lærerutdanningen 
 

1.1 Hva er en digital arbeidsmappe? 
En arbeidsmappe kan defineres som en systematisk samling med studentarbeider som viser 

innsats, prosess, progresjon og refleksjon innenfor et fagområde. En digital mappe er i 

prinsippet ikke annerledes enn en tradisjonell mappe, men lagres og organiseres – som 

begrepet tilsier – digitalt. Den er ideelt sett transparent, det vil si åpen og tilgjengelig for 

andre. "Det betyr at andre kan ha innsyn i mappene, og at de er tilgjengelige for 

læringsfellesskapet. (…) Ulike digitale mapper gir (…) ulike muligheter for slik åpenhet, og 

dermed for samarbeidstekster som dokumentasjonsform" (Otnes 2003: 90). 

Ved mappevurdering må en videre skille mellom arbeidsmappe og 

presentasjonsmappe (kalles også sluttmappe og annet). Mens presentasjonsmappen er 

gjenstand for endelig vurdering, gjerne med karakter, er arbeidsmappen ikke det. Likevel er 

arbeidsmappen vesentlig for den endelige vurderingen, fordi arbeidene i presentasjonsmappen 

hentes fra arbeidsmappen. Arbeidsmappen kan også på andre måter bety mye for den endelige 

vurderingen, for eksempel når den danner utgangspunkt for (eventuelt deler av) muntlig 

eksamen. 

Skal arbeider som legges i presentasjonsmappen hentes fra arbeidsmappen, må de ha 

vært gjenstand for veiledning.1 De må også være godkjent av faglærer. Godkjent må ikke 

forveksles med vurderingen ”bestått” eller en karakter. En slik vurdering kan bare gis 

innenfor formelle rammer og eventuelt i samarbeid med oppnevnt sensor. Likevel bør 

veiledning og eventuelt godkjenning innebære klare meldinger til studenten dersom det er fare 

for ikke bestått. 

At et arbeid i arbeidsmappen er godkjent, betyr at det faktisk omhandler de temaene 

det hevder å omhandle, at det bygger på anerkjent faglitteratur, og at det har vært gjenstand 

for veiledning. Begrepet godkjent kan derfor erstattes med evaluerbart. Når alle de godkjente 

arbeidene i en arbeidsmappe til sammen oppfyller de kravene som i fagplanen stilles til 

arbeidsmappen, er hele arbeidsmappen godkjent. Da innfrir den de formelle kravene som må 

stilles før en avsluttende vurdering. 

                                                 
1 Det finnes selvsagt unntak, men ifølge Instruks for mappevurdering ved Høgskolen i Vestfold er veiledning og 
godkjenning nødvendig før et arbeid fra arbeidsmappen kan presenteres til avsluttende vurdering i 
presentasjonsmappen. 
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En digital arbeidsmappe kan på mange måter minne om en scrapbok eller kladdebok. Her kan 

vi finne forelesningsnotater, mer eller mindre uferdige utkast til oppgaver, rapporter, referater, 

bilder, film og lydfiler, samt utskrifter av e-post-korrespondanse, ”chat” og andre former for 

kommunikasjon. I tillegg kan en lagre ulike former for respons på de egenproduserte 

dokumentene. Slik kan en dokumentere både ulike arbeidsprosesser, ulike temaer en har 

arbeidet med, og kronologien i utdanningen. 

Dokumentene i den digitale arbeidsmappen kan ligge hulter til bulter, akkurat som 

mange av de minnene og tankene vi har, som trekkes fram etter innfallsmetoden eller andre 

metoder. Når et slikt mangfold av uensartet dokumentasjon skal struktureres etter andre 

metoder enn innfallsmetoden, kan en med fordel ta i bruk hypertekst. Da kan de viltvoksende 

dokumentene i arbeidsmappen struktureres på flere ulike måter (se punkt 1.3). 

Det finnes selvsagt arbeider som ikke egner seg i digitale arbeidsmapper. Ved 

Høgskolen i Vestfold er det særlig to typer arbeider vi ikke forventer digitaliserte. Den ene 

typen er praktiske eller estetiske arbeider og aktiviteter som skapes eller utføres langt unna 

pc’er og Internett. I fag som forming, musikk, kroppsøving og heimkunnskap gjelder mange 

av rammeplanenes målformuleringer slike lite digitaliserbare forhold. Og i absolutt alle fag 

finner vi noen slike mål. Utfordringen her er å få de digitale mappene og de ikke-digitale 

arbeidene og aktivitetene til å utfylle og henvise til hverandre på en helhetlig og fornuftig 

måte. Ved avsluttende vurdering må da – selvsagt – digitale presentasjonsmapper og muntlige 

eller praktiske arbeider og aktiviteter supplere hverandre. 

Den andre typen arbeider som ikke egner seg for digitalisering, er arbeider med 

sensitivt innhold, for eksempel innhold som omfattes av taushetsplikten. Dette gjelder særlig i 

forbindelse med praksis. Her kan en velge å anonymisere så mye at taushetsplikten 

overholdes, men oftere faller det naturlig å publisere slike arbeider ikke-digitalt, eventuelt på 

områder på nettet som ikke er åpne for allmennheten. 

 

1.2 Hvem eller hva styrer innholdet i en digital arbeidsmappe? 
 
Kvalitetsreformen legger til rette for større grad av oppfølging fra lærestedenes side 
overfor den enkelte student. Studentene skal få hyppigere tilbakemelding på sine 
prestasjoner gjennom semesteret, og det oppfordres til større bruk av alternative 
evalueringsformer (mappevurdering, hjemmeeksamen m.v.) og mindre bruk av store 
eksamener. Studentene skal også gis bedre veiledning gjennom studiet (fra brosjyren 
Kvalitetsreformen). 
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Mappevurdering kan forstås som et forsøk på å imøtekomme noen av de kravene som stilles i 

kvalitetsreformen. Tradisjonelt har læreren hatt et overordnet ansvar for studentenes 

læringsprosess. Dette ansvaret har gjerne omfattet planlegging, forelesninger, 

oppgaveformuleringer, respons, etc. Mappevurdering muliggjør imidlertid en større grad av 

ansvar og valgfrihet for den enkelte student (se Wittek 2003, Martens 2002 o.a.).  

Selv om studentene kan velge hva de vil arbeide med, kan de ikke velge helt fritt. De 

kan heller ikke fullt ut velge hvor mye de vil skrive, lese og på andre måter arbeide gjennom 

studiet. Rammeplanen setter – som navnet tilsier – noen rammer for hva arbeidet i et studium 

skal fokusere på, eller bedre: hvilke mål som ideelt sett skal nås gjennom studiet.2 Siden 

rammeplanen er et overordnet dokument som setter ord på dette, bør den etter mitt syn 

fungere som styrende dokument for den enkelte student gjennom studiet. Fagplaner, fagbøker, 

forelesninger og oppgaver kan hjelpe studentene til å nå rammeplanens mål, men de må ikke 

erstatte rammeplanen eller stå i veien for den på noen som helst måte. 

En fagplan kan – i motsetning til en rammeplan – forstås som en kontrakt mellom 

studenter og studiested.3 Den kan da spesifisere de arbeidsmåter, vurderingsformer, etc, som 

skal tas i bruk i det enkelte fagstudium på den enkelte høgskole. Skal fagplanen ha en slik 

status, bør den utvikles av fagseksjon og studenter i fellesskap. Den må videre på en entydig 

måte gjenta eller på andre måter referere til rammeplanens målformuleringer. 

En utbredt misforståelse innenfor mappeevalueringen er at arbeid med for eksempel 

tre målområder må dokumenteres med tre oppgaver. En slik måte å tenke og strukturere på 

innebærer at studentene fratas sjansen til å knytte sammen temaer på sin egen måte. Hvis en 

for eksempel legger opp til å dokumentere arbeid med ”tekstanalytiske omgrep” i norsk, kan 

en i det samme arbeidet dokumentere refleksjon ”rundt teksttolking i eit flerkulturelt 

perspektiv” og ”innsikt i korleis språket er bygt opp” - selv om disse målformuleringene er 

hentet fra ulike strekpunkter under overskriften ”Fagleg og fagdidaktisk kunnskap” i 

rammeplanen. En kan videre dokumentere at en kan ”ta i bruk IKT og ulike typar læremiddel 

                                                 
2 Det samme gjelder selvsagt studieplaner, som regulerer studier som ikke er basert på rammeplaner. 
3 Se note 2. 
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i norskfaget”, en målformulering under overskriften ”Å vere lærar i norsk”.4 En kan selvsagt 

også trekke relaterte problemstillinger fra andre fag inn i et slikt arbeid. 

Det bør altså være opp til den enkelte student hvilke temaer hun skal arbeide med og 

dokumentere i arbeidsmappen i løpet av et én- eller flerfaglig studium – selvsagt innenfor 

rammeplanenes rammer. Innholdet i arbeidsmappen kan struktureres slik at hun synliggjør 

både faglig bredde og faglig utvikling. Samtidig kan arbeidsmappen i prinsippet inneholde alt 

fra ett omfattende dokument til et stort antall dokumenter av varierende omfang og sjanger. 

 

1.3 Strukturer i digitale arbeidsmapper 
En arbeidsmappe kan som nevnt i punkt 1.1 omfatte en mengde større eller mindre 

dokumenter av ulike slag. De legges ut hulter til bulter på studentens nettsted, og kan - ved 

hjelp av hypertekst - struktureres på ulike måter. I denne sammenhengen vil jeg peke på fire 

nærliggende måter, som selvsagt kan kombineres: 

Én struktur kan være kronologisk. Studenten kan lage en liste med pekere til de ulike 

dokumentene som er lagt ut, som følger kronologien i studiet. En slik struktur inviterer til 

refleksjon over egen læringsprosess. Pekerlisten kan derfor forsynes med en metatekst (se 

punkt 2.4) som gjør rede for hvilke erfaringer, faglig progresjon, tilbakeslag og eventuelle 

”aha-opplevelser” en har hatt i løpet av studiet. Om en i tillegg tar vare på ulike utkast av de 

samme arbeidene gjennom studiet, kan en svært tydelig dokumentere den fremgangen en 

forhåpentligvis har gjort. 

En annen måte å strukturere dokumentene på, er etter mediespesifikke sjangrer. 

Multimediale dokumenter kan dokumentere IKT-baserte arbeidsformer, e-post- og chat-

utskrifter kan dokumentere dialog og samarbeid, ordinære skriftlige tekster kan dokumentere 

kunnskapstilegnelse og refleksjon, og så videre. En metatekst knyttet til en sjangerbasert 

pekerliste, vil naturlig nok omhandle ulike arbeidsformer i et studium, og kan eventuelt 

bygges ut til en mer omfattende tekst av metodisk karakter. 

For det tredje er det naturlig å skille mellom arbeider som er gjenstand for formalisert 

veiledning, og arbeider som ikke er det. Ofte er det slik at en del råmateriale som ligger i en 

arbeidsmappe i form av notater, referater, etc, ikke blir gjenstand for veiledning i første 

                                                 
4 I dagens rammeplaner sorteres alle målformuleringer under de tre overskriftene ”Faglig og fagdidaktisk 
kunnskap”, ”Å være lærer i (…)” og ”Samhandling og refleksjon”. Det er i de aller fleste tilfeller naturlig å 
dokumentere arbeid innenfor alle de tre målområdene i de samme arbeidene. 
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omgang. Når de etter hvert innarbeides i større oppgaver, blir de selvsagt gjenstand for 

veiledning. Det er i hovedsak bare de arbeidene som er gjenstand for formalisert veiledning, 

som til sist kan ferdigstilles til presentasjonsmappen, selv om det selvsagt finnes unntak.5 

Den fjerde og sannsynligvis viktigste måten å strukturere en arbeidsmappe på, tar 

hensyn til hvilke faglige temaer som behandles i de ulike dokumentene på det aktuelle 

nettstedet. Det henger selvsagt sammen med at rammeplanene er strukturert på denne måten. I 

matematikk vil da en pekerliste som følger den samme strukturen som rammeplanen, kunne 

se slik ut: 

Kunnskaper innenfor et bredt spekter av matematikkfaglige emner som er aktuelle i 

grunnskolen – linkes til tekstene 1, 2, 4 og 5. Kunnskap om matematikkens historiske 

utvikling – linkes til tekst 1. Se sammenhengene mellom ulike faglige emner i grunnskolens 

læreplan – linkes til tekst 1 og 4. osv. 

En slik temabasert struktur vil også kunne ses i sammenheng med og settes opp 

parallelt med en pensum- eller litteraturliste (se punkt 1.4). 

 

1.4 Pensumlister i arbeidsmappen 
Det er lang tradisjon for å dele ut pensumlister til studentene ved studiestart. En gjennomtenkt 

og god pensumliste har ofte vært en forutsetning for et vellykket studium. Ulempen med slike 

pensumlister er imidlertid at de på et vis kan erstatte rammeplanen. Studentene kan oppleve at 

de til eksamen skal dokumentere at de har lært det som står i bøkene, og ikke at de har nådd 

målene som er formulert i rammeplanen. Slik kan for det første studentenes valgmuligheter 

reduseres. For det andre kan bevisstheten svekkes når det gjelder hva som er studiets 

egentlige mål. 

Ved Høgskolen i Vestfold er individuelle pensumlister tatt i bruk i KRL-studiet i 

lærerutdanningen. Her kan studentene velge noe ulik fokus i arbeidsmappene sine, og leser 

derfor noe forskjellig litteratur gjennom studiet. De har ingen base med felleslitteratur samt 

valgfri tilvalgslitteratur, men ulike, individuelle pensumlister. Disse må i likhet med de 

viktigste arbeidene i arbeidsmappene være gjenstand for veiledning og godkjenning. 

I slike individuelle pensumlister kan en selvsagt ikke utelate faglitteratur om 

hovedområdene i rammeplanen. Det er viktig at rammeplanen styrer valget av litteratur, og 

                                                 
5 Se note 1. 
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ikke omvendt. Fordelen med individuelle pensumlister er at en kan vektlegge de forskjellige 

læringsmålene i rammeplanene noe ulikt (jf punkt 2.3). En kan i KRL lese mer og grundigere 

om kristendommens historie enn om Bibelen, men en kan ikke utelate faglitteratur om 

Bibelen. Tilsvarende kan en i pedagogikk for eksempel legge opp mer litteratur om 

læreplananalyse enn om yrkesetikk, men ikke utelate litteratur om yrkesetikk. En kan heller 

ikke velge litteratur som ikke er kvalitetssikret i samarbeid med veileder. 

Når studentene selv (selvsagt under veiledning) må finne bøker og artikler som hjelper 

dem til å nå rammeplanens mål, oppnår de to goder. For det første må de arbeide selvstendig 

med rammeplanen som styrende dokument. Nært kjennskap til rammeplanens 

målformuleringer er også en styrke under den avsluttende vurderingen, der studentene ideelt 

sett får en karakter som beskriver i hvilken grad disse målene er nådd. For det andre får 

studentene erfaring med en arbeidsmåte som også skal benyttes i grunnskolen, der læreplanen 

– og ikke lærebøkene – navngir undervisningens mål. 

Dette betyr ikke at faglærer eller fagseksjon ikke bidrar når studentene skal bygge opp 

sine lister med faglitteratur. Skal arbeidet med pensumlistene bli vellykket, bør det ta 

utgangspunkt i forslag fra fagseksjonen. Forslagene bør på den ene side omfatte grundige 

bøker og artikler egnet til fordypning. På den annen side bør det samtidig foreslås ikke fullt så 

grundige bøker og artikler egnet til selvstudium innenfor de målområdene studentene ikke 

fordyper seg spesielt i. 

En tredje fordel med individuelle pensumlister er at studentene må ta kvalifiserte valg 

med hensyn til hva de leser og ikke leser. Slik kan de lettere utvikle et reflektert og kritisk 

forhold til faglitteratur. Når flere bøker om de samme temaene er i bruk i en gruppe studenter, 

kan de utveksle erfaringer og gi hverandre råd og veiledning. 

Rammeplanen for det enkelte fag, så vel som for utdanningen som helhet, kan altså 

forstås som et kart over de temaer og emner som skal utforskes gjennom studiet. Fagplanen 

tilsvarer dermed de postene som tegnes inn på kartet, den "ruten" faglærer eller -seksjon 

velger å gå i dette landskapet sammen med den enkelte studentgruppe. Innenfor denne 

rammen er det likevel mulig å gå flere veier mellom de ulike postene, jamfør forskjellige 

arbeider i arbeidsmappene og individuelle pensumlister. Kartet kan ikke forandres, mens 

postene er gjenstand for felles planlegging. Både kartet og postene er imidlertid nødvendige 

når den enkelte skal finne fram i landskapet. 
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2 Noen variabler i oppbyggingen av digitale arbeidsmapper 
 

I denne andre hoveddelen av artikkelen presenteres noen av de variablene en må ta stilling til 

når en utarbeider fagplaner til studier der mappevurdering står sentralt. Jeg ser ingen grunn til 

at alle må ta de samme valgene eller gjøre dette på nøyaktig samme måte. Det er imidlertid 

innlysende at valgmulighetene må være kjent på forhånd - både av faglærere/-seksjoner og 

studenter. 

 

2.1 Enfaglighet versus flerfaglighet i arbeidsmappen 
Når en tar i bruk mappevurdering i lærerutdanningen, må fagene selvsagt ses i forhold til 

andre fag i den samme utdanningen – ikke minst fag som studeres samtidig. Ideelt sett bør 

relativt store deler av arbeidsmappene og dermed arbeidsprosessene være tverrfaglige. Men 

siden både eksamen og rammeplaner er énfaglige, vil likevel arbeidsmappene i stor grad også 

være det. Det kan derfor være vanskelig å realisere de tverr- eller flerfaglige idealene som er 

nedfelt i styringsdokumentene for både lærerutdanningen og grunnskolen. 

En kan selvsagt sette av tid til tverrfaglige prosjekter og lignende gjennom studieåret, 

men de digitale mappene åpner for tverrfaglighet på flere måter. En student kan arbeide med 

et faglig tema på egen hånd, undersøke temaets tverrfaglige potensiale, og så koble det på 

andre relevante temaer – både innenfor samme fag og i andre fag. 

Et eksempel på et slikt tema kan være den kristne begrunnelsen for julefeiring 

(inkarnasjonen). Det kan fungere som et overordnet case i en arbeidsmappe i KRL. En kan 

nærme seg temaet i forbindelse med målområdet ”kristendommen”. Det kan belyses på flere 

måter, både bibelvitenskapelig, historisk og teologisk. Om en i tillegg trekker inn 

fagdidaktiske utfordringer knyttet til juleforberedelser og –markering i skolen, kan det også 

behandles i et etisk perspektiv. Ser en nærmere på det flerkulturelle innslaget i norsk skole, 

inviterer temaet til arbeid med en problemstilling som for eksempel: ”I hvilken grad og på 

hvilke premisser kan det tenkes at muslimske elever kan bidra eller delta i eventuelle 

juleforberedelser i skolens regi?” Caset kan videre kobles på temaer som formelt hører 

hjemme i andre fag, så som norsk litteratur relatert til julen, pedagogikk-relaterte temaer som 

årsplanlegging og foreldresamarbeid og et matematisk tema som ulike kalendere. 

Om en på denne måten arbeider med temaer fra ulike fag, kan det karakteriseres som 

samtidig tverrfaglighet. På den annen side kan en også på ulike tidspunkt i studiet arbeide 
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tverrfaglig med visse temaer. En kan for eksempel videreutvikle oppgaven om jul på et senere 

tidspunkt, og trekke inn musikk, forming eller mat knyttet til julen. Slike temaer må selvsagt 

behandles på en faglig måte i lys av rammeplanene for de respektive fag. En kan skrive på 

engelsk, se på høytidene i lys av teorier om sosialisering, ressursutnytting eller naturen og 

årstidene. En kan også trekke et fag som kroppsøving inn i caset, hvis en for eksempel velger 

å arbeide med sangleker, bevegelsesleker og danser knyttet til julen.  

Selv om en ikke organiserer tverrfaglige undervisningsøkter gjennom studieåret, kan 

studentene altså på egen hånd tilstrebe tverrfaglighet i arbeidsmappene. Ved hjelp av 

hyperkobling kan ulike arbeider rundt felles temaer knyttes sammen. Slik kan studentene 

tydeliggjøre helhet og sammenheng i sin egen utdanning. Arbeidsmapper i ett fag kan trekkes 

inn i andre fag, og arbeidsmapper fra et tidligere studieår kan videreutvikles senere i 

lærerutdanningen. En forutsetning for tverrfaglighet i arbeidsmappene, er at faglærere og 

veilederne er klar over mulighetene, og oppfordrer til og foreslår slike løsninger. Fagplanene 

bør også presisere at et visst volum i arbeidsmappen skal være tverr- eller flerfaglig. 

 

2.2 Individuelle arbeider versus gruppearbeider i arbeidsmappene  
Det er ønskelig å dokumentere evnen til både selvstudium og samarbeid i lærerutdanningen. 

Begge disse arbeidsformene er nødvendige i den framtidige yrkesutøvelsen. Tradisjonelt har 

en derfor vekslet mellom individuelle prosesser og gruppeprosesser (eller individuelle 

oppgaver og gruppeoppgaver) gjennom studiet. Ved mappevurdering er det etter mitt syn ikke 

nødvendig å skille så klart mellom disse arbeidsformene, siden en i organiske mapper kan 

veksle mellom dem på en mer flytende måte enn før. Fagplanene bør likevel poengtere at 

begge arbeidsformene må dokumenteres i arbeidsmappen. 

Vi har ved Høgskolen i Vestfold erfart hvor viktig det er at studentene gjør sine 

arbeidsmapper tilgjengelige for hverandre (Otnes 2002 - se også Hoel/Haugaløkken 2003 og 

Dysthe 2003). Noe av vitsen med mappevurdering blir borte dersom en ikke legger arbeider 

ut på Internett før de er ”ferdige”. Poenget er jo at arbeidene i arbeidsmappen aldri blir helt 

ferdige – før i studiets avsluttende periode, når presentasjonsmappen ferdigstilles. Det å legge 

ut mer eller mindre uferdige tekster, og invitere lærere, medstudenter og andre 

ressurspersoner til å lese og kommentere dem, muliggjør prosessorientert læring på en helt 

annen måte enn dersom studentene holder kortene tett inntil brystet og kun skriver for sensor 

eller faglærer. 
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Når studenter leser, kommenterer og skriver tekster inn i hverandres arbeidsmapper, 

viskes de tradisjonelle grensene mellom individuelt arbeid og gruppearbeid ut. I stedet bruker 

en hverandres kompetanse etter behov. Når ting flyter på denne måten, er det dobbelt viktig at 

en gjør det klart hvem som har samarbeidet om hva. Dette kan en gjøre i innledende tekster og 

metatekster av ulike slag, og det kan registreres i oversiktene over studentenes arbeidsmapper 

(se punkt 2.6). 

I denne sammenhengen faller det naturlig å peke på et av de største problemene vi har 

opplevd ved Høgskolen i Vestfold etter omleggingen til mappevurdering, nemlig plagiering. 

Når studentene arbeider i gruppe og bearbeider individuelt, når de referer til hverandres 

arbeider, etc, skjer det fort at grensene mellom egne og andres tekster blir uklare. Det har 

hendt at tekster skrevet av én student presenteres som tekster skrevet av en annen. En del slike 

tilfeller er behandlet som fusk. For å få bukt med problemet har vi innført strenge krav til 

kildehenvisning – både når det gjelder henvisninger til medstudenters tekster og til 

faglitteratur, enten de finnes på Internett eller i bøker og artikler. 

 

2.3 Dybde versus bredde i arbeidsmappen 
Individuelle pensumlister innebærer at grundige og dyptpløyende bøker leses side om side 

med ”grunne” bøker. Da gjør vi det vi alltid har gjort i lærerutdanningen, nemlig å prioritere 

visse målområder framfor andre. Det er i praksis umulig å arbeide nøyaktig like grundig med 

alle temaene i et fag. Den store forskjellen mellom før og nå ligger etter mitt syn altså ikke i at 

noen målområder får større oppmerksomhet enn andre. Forskjellen ligger derimot i at det er 

studentene selv som velger områder for dybde versus bredde. 

Så vidt jeg kan se er fordelen med dette grepet at studentene går ut i yrkeslivet med en 

høy grad av bevissthet om hva de kan godt og hva de ikke kan godt. Tradisjonelt har 

studentene gjerne opplevd det som "flaks" eller "uflaks" når det gjelder hva de skal 

dokumentere av kunnskap under eksamensavviklingen. Ved mappevurdering kan studentene 

selv gjøre rede for og dokumentere hva de kan henholdsvis svært godt og ikke svært godt. Når 

sensor aksepterer dette, setter hun en karakter som tar hensyn til det. (For en videre drøfting 

av kvalitetskriterier og vurdering, se Wittek/Dysthe 2003.) 

Som for variabelen individuelt arbeid versus gruppearbeid, er det også på dybde 

versus bredde-området mer flytende overganger enn før. En mer statisk mappeforståelse kan 

kanskje innebære at en fagplanfester krav til ett eller to fordypningsarbeider, mens en i tråd 
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med en mer organisk forståelse vil fagplanfeste at deler av mappen må dokumentere grundig 

arbeid med visse selvvalgte temaer. I det siste tilfellet må studenten selv gjøre rede for hvilke 

deler av arbeidsmappen som dokumenterer fordypning. 

Studentene vet at de etter 30 studiepoeng ikke er fullt utdannet i et fag, men at de er 

klarert for å gå ut i et arbeid der de stadig må videreutvikle sin kompetanse. De har gjennom 

sine fordypningsarbeider dokumentert at de kan fordype seg i fagstoff, og de har gjennom 

andre arbeider dokumentert at de kan skaffe seg oversikt over et fagområde. 

 

2.4 Ulike sjangrer eller kategorier i arbeidsmappene 
I en arbeidsmappe vil det, som nevnt i punkt 1.1, ligge en mengde arbeider av ulike slag. 

Fellesbetegnelser på disse produktene kan være "arbeid" eller "produkt", men særlig 

sistnevnte kan gi assosiasjoner til produkt framfor prosess. En annen fellesbetegnelse kan 

være "dokumentasjon", siden dokumentene i en arbeidsmappe jo skal dokumentere 

læreprosesser, samarbeid, etc (Otnes 2003: 86ff). Selv bruker jeg helst begrepet ”arbeid”. 

"Oppgave" er en vanlig betegnelse på tekster og arbeider studentene produserer ved 

mange høgskoler. Likevel er oppgaven en uklar sjanger eller kategori, som tradisjonelt har 

vektlagt produktet mer enn prosessen. Begrepet indikerer også at problemstillingen er 

utformet av for eksempel faglærer og ikke av studenten selv. I den grad oppgavebegrepet 

beholdes, kan det være naturlig å ta vare på flere utkast til en oppgave i arbeidsmappen. Slik 

kan en dokumentere nettopp prosessen, og ikke bare det endelige produktet. En kan også ta 

vare på veiledningstekster og tilbakemeldinger, samt egen logg eller prosessbeskrivelse og 

refleksjon rundt oppgaveskrivingen. 

En annen sjanger eller kategori er den tradisjonelle prøven. En prøve kan være både 

tidsbesparende og effektiv hvis en vil dokumentere en viss type kunnskap. Jeg ser ingen 

grunn til å avstå fra tradisjonelle arbeids- og dokumentasjonsformer som prøver og lignende, 

selv om en tar i bruk mappevurdering. Det viktigste må være at de arbeids- og 

dokumentasjonsformer en tar i bruk inngår i mappekonseptet på en fornuftig og harmonisk 

måte. Hvis så ikke skjer, får vi fort et dobbelt dokumentasjonskrav, noe som kan tære på både 

studenter og lærere. 

Rapporten, referatet og notatet er tre sjangrer som også egner seg i arbeidsmappene. 

Når studentene hører forelesninger, leser fagbøker, er ute i praksis, på ekskursjoner og 

lignende, kan det være naturlig å notere. Slike notater kan ferdigstilles på ulike nivåer. Når 
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tekster i disse sjangrene legges inn i arbeidsmappen, kan de fungere som ressurssider, både 

for en selv og for andre studenter. En kan selvsagt be om veiledning på slike tekster, men det 

kan fort medføre svært mye arbeid for faglærer. Jeg vil derfor anbefale at en først og fremst 

gir veiledning på slike tekster når en integrerer dem i større arbeider. 

De "små" tekstene, som notater og referater, kan likevel få en høyere status enn først 

antatt, dersom de koples sammen med mer reflekterende tekster. Da kan notatet eller referatet 

fungere som case, det vil si dokumentasjon av noe som har skjedd, og så kan en i den 

reflekterende teksten drøfte eller utdype caset på en faglig måte. 

Det må understrekes at en arbeidsmappe ikke bare inneholder ulike skriftlige sjangrer. 

Film, bilder, lydfiler og andre mediespesifikke sjangrer hører også med, og det samme gjelder 

dokumentasjon av ulike former for kommunikasjon, enten det skjer i chat-kanaler, 

diskusjonsforum, e-post eller lignende. 

Det kan som nevnt i del 1.2 være lurt å skille mellom arbeider som skal kunne legges i 

presentasjonsmappene og arbeider som ikke skal det. Arbeider som skal kunne legges i 

presentasjonsmapper, hører på mange måter hjemme i en annen kategori enn de andre 

arbeidene. De bør ha vært gjenstand for veiledning og eventuelt godkjenning.6 På den annen 

side kan en ikke skille alt for skarpt på dette området. En organisk mappeforståelse åpner for 

at studentene stadig vekk bør kunne gi sine egne arbeider ny status i løpet av studiet. 

Til sist: Metateksten er en nøkkelsjanger som hører med i presentasjonsmappen. En 

slik tekst kan fungere som innledning eller på andre måter. Her kan en gjøre rede for 

arbeidsprosess, hensikt, avgrensinger, hvilke fag- og målområder en vil dokumentere å ha 

arbeidet med, variabler som bredde versus dybde, gruppearbeid versus individuelt arbeid osv. 

Etter mitt syn kan en skrive metatekster også underveis i arbeidet med arbeidsmappen, siden 

en må gjøre rede for de samme forholdene underveis i oppbyggingen av denne. Når en skriver 

metatekster underveis i studiet, kan en også drøfte hvordan ulike arbeider i arbeidsmappen 

kan videreutvikles. 

 

2.5 Praksiserfaringer som utgangspunkt for problemstillinger i arbeidsmappen 
De beste casene eller problemstillingene i arbeidsmappene viser seg ofte å være case relatert 

til studentenes opplevelser i praksis (Hinna m fl 2002, Hauge 2003 - se også Ludvigsen/Flo 

2002 og Hauge 2002). Siden lærerutdanning er en profesjonsutdanning, og ikke en samling 
                                                 
6 Se note 1. 
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amputerte grunnfag, er det svært nødvendig at fagstoff som tilegnes i studiet kan testes ut og 

på andre måter relateres til praksis i grunnskolen. Og en hendelse i praksis kan initiere et 

arbeid med relevans for flere fag i lærerutdanningen. Som nevnt i del 1.1 må en nøye overveie 

hvordan slike arbeider skal publiseres. 

Den nye praksisskoleavtalen åpner for et tettere samarbeid med praksisfeltet, slik at 

studenter og praksisskoler kan samarbeide tettere om for eksempel årsplanlegging. Det er 

også lettere enn før å få til kortere praksisperioder i tillegg til de ordinære periodene. I tillegg 

til praksis, kan øvingsskolen brukes som ressurs på andre måter. Studentene kan kartlegge 

skolens rutiner, tradisjoner, etc, på ulike områder. Rektor og lærere kan gi informasjon og 

dele sin erfaring med studentene. På samme måte kan studentenes arbeid bidra til 

kompetanseheving på praksisskolene. 

Mens det tradisjonelt har vært et skille mellom praksisoppgaver som skal besvares i 

forbindelse med praksisperioder og andre oppgaver som skal besvares ellers i studieåret, 

åpner mappevurderingen for mer fleksible løsninger. Praksiserfaringer og -refleksjoner kan 

trekkes inn i alle typer tekster, på samme måte som fagstoff fra alle fag kan trekkes inn i 

"praksisoppgaver". Én av mange måter å gjøre dette på er nevnt ovenfor i punkt 2.4: Et notat 

eller referat fra praksis kan videreutvikles til en større og mer omfattende tekst, eller koples 

sammen med en reflekterende tekst der erfaringene i notatet eller referatet kommenteres eller 

på andre måter behandles faglig. 

De digitale mappene åpner i det hele tatt for at praksiserfaringer i større grad enn før kan 

integreres i det øvrige fagstoffet. Skal arbeidsmappene være organiske og i stadig utvikling, er 

innspillene fra praksisfeltet gull verdt. 

 

2.6 Hvordan holde oversikten over arbeidsmappene? 
Avslutningsvis noen ord om hvordan en kan holde oversikten over arbeidsmapper som er så 

individuelle og viltvoksende som det foreslås i denne artikkelen. Faren er nemlig stor for at 

faglærere og studenter mister oversikten og opplever det hele som kaotisk. Mange spørsmål 

kan dukke opp i løpet av prosessen: Hva mangler jeg for at mappen skal kunne godkjennes? 

Dokumenterer en tekst arbeid med ett eller flere målområder? Kan visse tekster kobles 

sammen på et vis, slik at flere målområder dokumenteres i samme tekst? Kan et gruppearbeid 

bearbeides individuelt, og skifter det da status fra gruppearbeid til individuelt arbeid? Er et 

arbeid godkjent, og har en fått nok veiledning på det? Dokumenterer et sammensatt arbeid 
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både individuelle prosesser og gruppeprosesser? Kan ett og samme arbeid dokumentere 

breddekunnskaper så vel som fordypning? 

Skal faglærer hjelpe studentene til å holde oversikten over arbeidsmapper i stadig 

forandring, bør hun så vidt jeg kan se registrere innholdet i arbeidsmappen selv. Dette skal 

selvsagt ikke skje i stedet for studentens egen registrering og systematisering av egne 

arbeider. En slik oversikt kan lages på mange måter. Et forslag er å opprette et nettsted for 

dette formålet, som kan oppdateres jevnlig gjennom studiet. Et slikt nettsted har studentene 

kontinuerlig tilgang til, og de kan sjekke om faglærers oversikt over arbeidsmappen stemmer 

med deres egen oversikt. Det må avtales i hvilken grad oversikten skal være tilgjengelig for 

alle. Finner studentene uoverensstemmelser mellom egen og faglærers oversikt, kan en felles 

forståelse bygges opp i forbindelse med veiledningen. 

Et registreringsskjema for mappeinnhold kan for eksempel utformes som en tabell. 

Her kan alle arbeider som er nødvendige med tanke på veiledning og godkjenning skrives inn 

i radene. I kolonnene kan følgende forhold føres inn: Hvilke målområder som dokumenteres i 

arbeidet, om det er gruppearbeid eller individuelt arbeid, om det er et fordypningsarbeid eller 

ikke, dato for veiledning og dato for godkjenning. På denne måten blir tabellen et verktøy i 

arbeidet med å holde oversikt over de organiske mappene. 

Det er mange måter å holde orden i kaoset på, og ulike grader av frihet og styring i 

prosessen med å bygge opp relevante og best mulige arbeidsmapper. En velger ved ulike 

høgskoler og i ulike fag forskjellige løsninger på disse områdene. Det er ingen grunn til at alle 

må velge likt, men en bør være klar over hvilke valg en tar, og hvilke konsekvenser de får. 

Bevisste valg er viktigere enn like valg når en tar stilling til de mange variablene i arbeidet 

med digitale mapper. 

Organiske, digitale mapper kan fort leve sitt eget liv. Slik skal det være, og slik bør det 

være all den tid læring forstås som en organisk, kreativ, selvstendig og aktiv prosess. Skal en 

ivareta og dyrke fram denne prosessen, er det behov for tydelige rammer og strukturer. Hvis 

ikke medfører de digitale mappene kaos, merarbeid og frustrasjon. Rammene må etter mitt 

syn være svært tydelige, men samtidig så vide som overhode mulig – like vide som 

rammeplanene. Frihet i høyere utdanning må paradoksalt nok planlegges nøye. 
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Prosesstekster - dokumentasjon av arbeids- og 
læringsprosesser i digitale mapper 
 

 

 

Hildegunn Otnes 
 

I de fleste definisjoner av mapper legges det vekt på at mappeinnholdet ikke bare skal 

dokumentere at læring har skjedd, men også hvordan det har skjedd. Men hvordan 

dokumenterer man prosesser? Dette er en av de store utfordringene ved bruk av mapper. Jeg 

vil i denne artikkelen diskutere hva slags prosesser det kan dreie seg om og hvordan slike 

prosesser kan dokumenteres. Her vil det være snakk om ulike løsninger i mapper generelt, 

dessuten løsninger i digitale mapper spesielt.  

Som en fellesbetegnelse for alle former for mappesjangrer som kan dokumentere ulike  

skrive-, lærings- og (sam)arbeidsprosesser, innfører jeg begrepet prosesstekster1. Eksemplene 

hentes først og fremst fra allmennlærerstudentenes mapper i prosjektet ”IKT og nye 

læreprosesser”(IKT&NLP) 2000-2003. Studentene i denne forsøksklassen hadde åpne, 

digitale mapper (Otnes 2002, 2003), - nærmere bestemt nettsteder som er tilgjengelige for alle 

på Internett. Mappenes åpne karakter er et relevant aspekt for noen av prosesstekstvariantene 

jeg presenterer i denne artikkelen.     

 

1 Prosesstekster, produkttekster og presentasjonstekster  
 

Jeg har i en tidligere artikkel (Otnes 2003) argumentert for at en mappe bør inneholde ulike 

dokumentasjonsformer: korte og lange, individuelle og kollektive, muntlige og skriftlige, 

tekster i ulike sjangrer og tekster ment for ulike mottakere. Mottakeraspektet er særlig 

relevant når 

                                                 
1 Begrepet prosesstekster kan brukes i en vid forstand, - også arbeid i praktisk-estetiske fag, der 
prosessdokumentasjonen ofte er løst på andre måter. Siden mine eksempler stort sett er hentet fra norskfaget, er 
det likevel mest eksempler på ulike verbaltekster. 
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mappene er åpne for andre, men er generelt viktig for å trene elever og studenter i å formidle 

stoff til forskjellige mottakergrupper. I digitale mapper vil det i tillegg være naturlig å ha 

dokumentasjoner1 som er spesifikke for datamediet og som prøver utnytte potensialet i de 

såkalte skjermtekstene2 (Schwebs og Otnes 2002).  Sist, men ikke minst, er prosess versus 

produkt en aktuell variabel når det gjelder kategorisering av mappedokument. En mappe skal 

inneholde arbeider som avspeiler både selve læringen (prosessen) og resultatet (produktene) 

(Cole et al. 1995). Her vil jeg forsøksvis bruke begrepsparet prosesstekster og 

presentasjonstekster. Begrepene er knyttet til ulike faser i, og ulike sider ved, lærings- og 

(sam)arbeidsprosesser.  

Begrepet prosesstekst er mangfoldig og diffust. En foreløpig definisjon kan være at 

prosesstekster dels er tekster som dokumenterer ulike trinn i skrive-, lærings- og 

(sam)arbeidsprosesser, dels tekster der elevene/studentene reflekterer over disse prosessene, 

for seg selv eller sammen med andre. Prosesstekstene er en del av læringsprosessen, - et 

verktøy for utvikling og bevisstgjøring. Iblant skal de bare leses av en selv - andre ganger av 

lærer eller medstudenter.  

Begrepet presentasjonstekst kan forstås på minst to måter. Det er en ”ferdig” tekst ( i 

den grad en tekst noen gang kan være ferdig) som viser resultatet av arbeid og 

læringsprosesser (Jf Coles definisjon ovenfor). Noen ville kanskje heller kalle dette 

produkttekst. Begrepet presentasjonstekst vektlegger snarere at det er tekster skrevet  for en 

eller flere lesere. Torlaug Løkensgard Hoel (1997) bruker skillet ”tenketekster” og 

”presentasjonstekster”, der de første er ”innoverretta”, beregnet på den skrivende, og de andre 

er ”utoverretta”, beregnet på et publikum. Leserne kan være lærer eller sensor (jf 

presentasjonsmappe3), medelever eller foreldre. Det kan også være andre, om teksten for 

eksempel blir publisert i en skoleavis eller på skolens internettsider, - eller som i vårt tilfelle: i 

studentenes åpne, digitale mapper. En presentasjonstekst vil også ofte være gjenstand for 

vurdering. I vårt konsept med åpne digitale mapper, og med arbeidsmapper som ligger på 

nett, er hverken produkttekst eller presentasjonstekst helt dekkende. I nettbaserte mapper glir 

prosess og produkt samt  prosess og presentasjon ofte sammen. 

                                                 
1 Jeg foretrekker begrepet dokumentasjon om de arbeidene som ligger i en arbeidsmappe. Det sier mer om 
formålet med en slik mappe enn begreper som oppgaver, besvarelser eller produkter. Se nærmere argumentasjon 
for dette i Otnes 2003. 
2 Spesielle trekk ved skjermtekster vil blant være det hypertekstuelle, det interaktive og det multimediale samt 
muligheten for samtidig/synkron kommunikasjon. (Schwebs og Otnes 2002) 
3 Ved Høgskolen i Vestfold skiller vi mellom arbeidsmapper og presentasjonsmapper. Disse kan andre steder ha 
andre navn som henholdsvis læringsmapper eller samlemapper og vurderingsmapper, innleveringsmappe eller 
eksamensmapper. 
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Et sentralt spørsmål må bli i hvilken grad prosesstekstene skal leses av mottakere utenfor 

læringsfellesskapet. For å være mer konkret:  Skal prosesstekstene bare være en del av 

arbeidsmappen, den mappen der studenten har alle sine arbeid underveis i studiet, eller også 

kunne innlemmes i presentasjonsmappen?  Og når det gjelder de åpne, digitale mappene: Skal 

prosesstekstene også kunne leses av allmenheten på nett?  Jeg vil komme tilbake til dette 

spørsmålet mot slutten av artikkelen.  

 

2 Hvilke prosesser? 
 

Det er mange prosesser i et studieforløp, - både hos den enkelte studenten og studentene 

imellom. Langt fra alle prosessene er observerbare eller lar seg dokumentere. Det er blant 

annet abstrakte, kognitive læringprosesser, der forståelse og tilegnelse av kunnskap står 

sentralt. Dessuten er det mer konkrete arbeidsprosesser, for eksempel utviklingen av en tekst, 

en musikk-komposisjon eller keramikkskulptur. I kunst- og håndverksfaget kan 

arbeidsbeskrivelser, bilder og videosnutter utgjøre mappedokumentasjon av ulike faser av 

arbeidsprosessen.4  

Læringsprosessene er klart vanskeligere å identifisere og dokumentere enn mer 

konkrete arbeidsprosesser. Iblant vil imidlertid dokumentasjonen av arbeidsprosessene kunne 

avspeile også læringsprosessene. Jeg vil nedenfor kort presentere to typer arbeidsprosesser 

som har vært sentrale i norskfaget hos forsøksklassen, nemlig skriveprosesser og 

samarbeidsprosesser. Dessuten har det vært viktig med et metaperspektiv på lærings- og 

arbeidsprosesser, - det vi gjerne kaller refleksjon.  

 

2.1 Skriveprosesser 
I norskfaglig sammenheng har vi en tradisjon der ordet prosess ofte viser til at det er en tekst 

som er ”underveis”, på vei til å bli et produkt som man kan publisere eller levere til vurdering. 

Såkalt prosessorientert skriving (POS) har stått sterkt i Norge helt siden 1985. Hovedtanken i 

POS er for det første at man lærer av å skrive, og for det andre at man lærer å skrive av å få 

tilbakemeldinger og veiledning underveis i skriveprosessen. Denne skrivepedagogikken 

passer godt overens med mappekonseptet. Vi kan her vise til ganske lange tradisjoner med 

                                                 
4 Jf Fredriksens artikkel i denne antologien. 



 

 

 

84 

skrivemapper, forløperen for mapper i større målestokk. (Jf blant annet Hamp-Lyons & 

Condon 2000, Dysthe, Hertzberg og Hoel 2000). I en mappe kan flere utkast lagres og 

sammen med responsen dokumentere prosessen.  

En av de positive sidene ved dataverktøyet som ofte blir trukket fram, er nettopp 

mulighetene for prosessorientert skriving. Redigeringsmulighetene gjør det enkelt å forandre 

tekster og skrive flere utkast. Det spesielle med digital skriving, og særlig nettredigering, er 

imidlertid at det der egentlig ikke skilles mellom ulike utkast. Hvis man hele tida gjør 

endringer i et dokument på nettet, vil det ikke være snakk om flere atskilte utkast, men om en 

dynamisk tekst – en tekst i kontinuerlig endring (Schwebs og Otnes 2002: 133). Vi har derfor 

oppfordret studentene til å lagre utkast før de skriver videre.  

Enhver skriveprosess trenger ikke føre helt fram mot «ferdig tekst». Studentene kan 

rekke over flere fagområder og flere skrive- og læringsprosesser når det ikke kreves 

fullstendig ferdige produkter i arbeidsmappen. På denne måten unngår man etter min mening 

også det tilbakevendende dilemmaet knyttet til at læreren følger studentenes tekster helt i 

mål.5 Ferdigstilling kan for eksempel først gjennomføres når utvalgte tekster skal bearbeides 

og legges i presentasjonsmappen for vurdering. Begrepet «under construction» er mye brukt i 

nettstedproduksjon på nettet. Dette begrepet kan med fordel også brukes i forbindelse med 

mappeproduksjoner, særlig digitale. Slik kan leserne av en arbeidsmappe på nettet gjøres 

oppmerksom på at dette er en tekst underveis. 

 

    
Et par eksempler fra de utallige illustrasjonene som brukes på nettet for å signalisere at en 
 nettside ikke er ferdig. En del av studentene i min klasse brukte slike flittig. 

 

Den prosessorienterte skrivingen kan gjøres på eget initiativ eller organiseres av en lærer. Ved 

flere av prosjektene i forsøksklassen initierte jeg som norsklærer prosessen, og sørget for at 

alle fikk flere responser underveis. Stramt organiserte skriveforløp med flere skrivefaser og 

responsrunder - og en mer eller mindre «ferdig» tekst på slutten av dagen (eller dagene), viste 

                                                 
5 Det er mange mappelærere som er i tvil om hvordan de skal respondere på tekster. Et moment er 
arbeidsmengden. Et annet moment er at de er engstelige for å veilede helt fram til ferdig produkt (og på sett og 
vis har «kvalitetssikret» dem) før de går til ekstern sensor.  
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seg å være effektive og populære hos studentene. Noen logger fra et samarbeidsprosjekt med 

studenter på Stord6 sier noe om dette: 

Student A:  Prosjektet som helhet har jeg hatt sansen for, jeg liker når det er kaos. Et 
prosjekt som går over to dager rekker jeg ikke bli så oppgitt over. Programmet var 
stramt, burde nok vært tatt høyde for noen tekniske kræsj. Når det gjaldt den 
prosessorienterte skrivingen så fikk jeg dette til å fungere bedre denne gangen, det er 
noe med å bli vant til metoden.  
Student B: Først vil jeg si at jeg har gledet meg til dette prosjektet. D er gøy å jobbe 
med andre studenter andre steder (når vi har lik arbeidstid...). D har vært intenst. Mye 
skriving og tenking på kort tid, men d er bra at alt  blir ferdig på to dager. Ikke noe som 
henger over. Har lært mye om å beskrive tydelig hvor og hvordan sider, bokmerker, 
pekere og alt skal se  ut. Ikke alltid like lett å forstå hverandre, men vi har nå klart d, 
tilslutt. 

 

Med styrte POS-forløp tvinges studentene til intens jobbing og til å få unna et mappekrav 

innen rimelige tidsfrister, de er sikret flere responser underveis, studentene får trening i 

responsgiving, og det forlanges foreløpig ikke mer enn de kan klare på den tilmålte tiden 

(altså et slags ”førsteutkast”7). Lærerne får også redusert sitt eget responsarbeid – et viktig 

poeng siden veiledningsbyrden er et av hovedankepunktene mot mapper hos en del lærere (Jf 

Otnes 2004, Wittek 2003: 94f). Et slikt styrt POS-løp krever imidlertid grundig tilrettelegging 

fra læreren samt tilstedeværelsesplikt for studentene.  

Det var et generelt krav i min studentgruppe at en del av skriveprosessene skulle være 

dokumentert8. Hvis responsen ble gitt muntlig, redegjorde gjerne studenten selv for responsen 

han hadde fått og hva han hadde tatt til følge. Noen laget en egen, klikkbar POS-portal – for 

slik å dokumentere de ulike skriveprosessene (se illustrasjon). Flere av studentene laget også 

annoterte index-sider, detaljerte og informative innholdfortegnelser i arbeidsmappene sine. 

Der ble det kort opplyst om oppgaveformulering, sjanger, skriveprosess, 

samarbeidsrelasjoner, arbeidsfordeling etc. Det ble gjerne linket til både kollektive arbeid og 

til eget bidrag, og både til prosess og til produkt.  

 

                                                 
6 Jf Lærets artikkel i denne antologien. 
7 Begrepet ”førsteutkast” byr på problemer ved en del institusjoner. (JF Otnes 2004) Mange er enige om det er 
best å veilede på tidlige utkast og ikke på nesten fedige produkter  Men hva er et førsteutkast? Og skal man nekte 
å veilede på en mer ”ferdig” tekst? Styrte POS-forløp og kun et par dagers frist er etter mine erfaringer en mulig 
løsning her.  
8 Dette er en etablert arbeidsmåte også i senere klasser og kull ved Høgskolen i Vestfold, - særlig i  norskfaget. 
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En hypertekstuell analyse av 
romanen Karmakongen  

Første utkast 
 

  Respons 
 

Sluttprodukt 
  

 

Hypertekstnovelle 
 

Første utkast 
 

Respons 
 

Sluttproduk  

  

Mellomkrigsroman  

Første utkast med respons 
 

Andre utkast med respons   

Sluttproduktet 

Tilbake til norsksiden Elevfortelling Fagbøker for barn

   

 
POS-portal fra Sissels mappe i norsk. De understrekte ordene er klikkbare.9 

 

 

2.2 Samarbeidsprosesser 
Mapper kan være individuelle eller kollektive. Våre mapper var i utgangspunktet individuelle, 

de skulle inneholde et minimum av individuelle arbeider og de skulle vurderes individuelt. I 

et klasserom som bygger på et sosiokulturelt kunnskapssyn10, er imidlertid også kollektive 

arbeid sentrale. Olga Dysthe sier det slik:  

                                                 
9 http://pluto.hive.no/pluto2003/sisseljo/norsk/POS%20portal.htm 
10 Jf også artiklene til Karlsen, Læret og Øhra  i denne antologien. 
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Mitt hovedbudskap er at arbeid med mappe må forankres i en sosiokulturell forståelse 
av læring og i et faglig fellesskap, ellers risikerer vi en utarming av læringsfellesskapet 
og en uheldig individfokusering som verken gagner de flinke eller de svake elevene. 
(Dyste 2001: 335) 

  

Slik jeg ser det, er det naturlig å samarbeide underveis i de fleste arbeid, men det trenger ikke 

alltid ende opp i kollektive mappeprodukt. Mange tidkrevende gruppearbeid og prosjektarbeid 

kan virke trøttende og demotiverende i lengden. Noen ganger kan det være nok med samtaler 

(idemyldring, responsrunder o.l.) underveis, mens andre ganger kan det være lærerikt og 

nødvendig å være sammen om et arbeid fra start til mål.  

Læring som deltaking i praksisfellesskap har stått sentralt i prosjektet ”IKT & NLP” 

fra første stund. Å være deltaker er et viktig element i læringsprosesser (Wenger 1998), og 

mapper skal blant mye annet være uttrykk for kompetanser i et praksis- og læringsfellesskap 

(Dysthe 2003: 53). Det er viktig å kunne samarbeide, knytte sammen kunnskap og lære av 

hverandre. Studentene skal utvikle sosial kompetanse, og mappene skal dokumentere i 

ferdigheter som å vise respekt, å ta ansvar, å hjelpe og å be om hjelp. Å være en del av et 

praksisfellesskap betyr dessuten å tilegne seg et felles repertoar (Wenger 1998). Dette gjelder 

i høy grad for våre forsøksstudenter som måtte tilegne seg (og sammen utforske) ulike 

dataverktøy, nye arbeidsmåter, nye sjangrer og et eget vokabular knyttet til datamaskinen. De 

følte seg som et sammensveiset praksisfellesskap på godt og vondt, ikke minst i kontrast til 

andre studenter på skolen.  

Samarbeid skjer ved samtale, samskriving og samhandling. Når det gjelder skriving, er 

POS alt nevnt. I andre artikler (Otnes 2003, 2004) har jeg også diskutert hypertekstskriving 

som både et struktureringsverktøy og et samarbeidsverktøy. Dette var trolig den arbeidsmåten 

vi alle lærte mest av i prosjektklassen og som vi prøvde ut i mange sammenhenger. Den var 

ukjent for oss fra før, men den kom som en naturlig konsekvens av de digitale mappene og de 

struktureringsmåtene det digitale mediet gir oss. Et nettsted er per definisjon hypertekstuelt 

(Schwebs & Otnes 2001). Hypertekstprinsippet inviterer i stor grad til fellestekster og 

sammensatte tekstpresentasjoner og gir allsidige muligheter for samhandling og samskriving. 

Ved hjelp av hyperlinking knyttes studentenes mapper - og dermed læringsprosesser - 

sammen.  

Et tilbakevendende dilemma ved gruppearbeid er gjerne hvordan arbeidet fordeles og 

om enkeltpersoner må trekke lasset. Det er derfor godt med løsninger som både kan 

dokumentere hvordan framdriften har vært, og hvem som har bidratt konstruktivt til 



 

 

 

88 

progresjonen. I tillegg kan det være greit å ha dokumentasjon på hvem som har bidratt med 

hva når det gjelder sluttproduktet, slik at det blir lettere å være rettferdig når den individuelle 

sluttvurderinga skal skje. Her er nettopp hypertekst en løsning. Mappene kan være 

individuelle og kollektive på samme tid: Enkeltarbeid kan ligge i de individuelle mappene, 

men sammenlinkinga skal dokumentere at de er del av en større, sammenvevd tekst. 

Et annet tenke- og samarbeidsverktøy er samtalen. Språket forener i seg både 

tenkefunksjonen og formidlingsfunksjonen, sa Vygotsky (2001), og han knyttet 

tenkefunksjonen i hovedsak til spontan tale. Engelske forskere har to talende ordspill om det 

samme forholdet: «learn to talk» og «talk to learn» (evt. «learn through talk»). I klasserommet 

foregår samtaler av ulik art, både faglige og ikke-faglige og både med og uten lærerdeltakelse. 

Derfor er det viktig at lærerstudenter bevisstgjøres samt lærer å beherske kommunikasjon av 

ulik art. Problemet med muntlige sjangrer er imidlertid at de kan synes vanskelige å 

dokumentere i mapper. Dette betyr ikke at mapper, enten de er analoge eller digitale, skal 

forhindre at muntlig arbeid får en sentral plass i læringssammenheng – hverken som prosess 

eller som produkt. Når det gjelder digitale mapper, har man imidlertid også en unik mulighet 

for dokumentasjon av kommunikasjonsprosesser i og med at nettkommunikasjon er skriftlig 

og at den kan lagres.  

Nettkommunikasjon kan være både synkron (samtidig) og asynkron (ikke-samtidig) 

kommunikasjon.11  Foreløpig er det den asynkrone formen som særlig er prøvd ut i 

læringssammenheng, og det fins etter hvert flere interessante erfaringer både med 

diskusjonsforum (jf Dysthe 2001b, Fritze et al.2003, Sjøhelle 2004) og ”e-post-samtaler” 

(Hoel 2002).  Erfaringene har vært delte. Et dilemma hos noen synes å være å få aktivisert og 

motivert studentene til slik kommunikasjon.Det virker som om kommunikasjonen i liten grad 

har vært knyttet til faglige, obligatoriske oppgaver. Her skiller trolig nettkommunikasjonen i 

vårt prosjekt seg ut, da slike kommunikasjonstekster utgjorde en del av mappearbeid og skulle 

dokumenteres. Dessuten har vi primært brukt synkron nettkommunikasjon - noe som ikke er 

fullt så vanlig. Jeg vil diskutere noen muligheter og utfordringer ved den synkrone 

nettsamtalen som dokumentasjonssjanger senere i artikkelen. 

 

                                                 
11 I synkron nettkommunikasjon (for eks. ”chat”) må alle aktører være til stede foran skjermen samtidig, og 
sjangeren skiller seg således fra asynkron nettkommunikasjon som e-post og diskusjonsgrupper.  
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2.3 Refleksjon – et metaperspektiv 
Refleksjon er en viktig del av læringsprosessen, ”et grep om tanken” (Søndenå 2004: 131), og 

har blant annet som mål å bruke kunnskap og kombinere kunnskap (Dysthe 1993). Det er en 

tenkeprosess, der vi både ser tilbake og ser framover12. Refleksjon er per definisjon 

prosessuell og dynamisk. I fysikken betyr å reflektere det samme som å kaste tilbake, å 

gjenspeile, - og i overført betydning er det også det som skjer når vi reflekterer i 

læringssammenheng. Begrepet sier noe om et metaperspektiv, ens tanker om læring og 

utvikling. Man fører en samtale med seg selv eller med andre, gjerne med skriving som 

tenkeredskap.   

Refleksjonsbegrepet er brukt i mappesammenheng i forbindelse med dokumentasjon 

av  studentenes evne til metalæring og egenvurdering. Roger Ellmin (2000) kaller mapper en 

”tenkemåte”, og sier at ”når refleksjonen mangler, blir mappen bare en relativt vilkårlig 

samling av elevarbeider” (Ellmin 2000: 22)  Portfolio-forskerne Hamp-Lyons & Condon 

(2000: 5) bruker triaden ”Collection, selection, reflection”  for å beskrive mapper. De sier 

videre: ”A collection is not a portfolio until the reflection is there” (Ibid.: 119).   

Kari Søndenå tar i sin bok ”Kraftfull refleksjon i lærarutdanninga” (2004) for seg 

ulike former for refleksjon. Hun vil snarere kalle det tenkning enn refleksjon det som foregår i 

mange lærerutdanninger (ibid.:18). Det er tanker som gjenspeiler det kjente, tanker om 

praktisk handling i fortid og framtid (ibid.: 26f), - en ”kraftløs refleksjon”, ifølge Søndenå. 

Hun innfører begrepet kraftfull refleksjon, og i dette legger hun blant annet en tenking ut fra 

flere synsvinkler, en bevissthet om tidligere og mer grunnleggende tenking, en bevissthet om 

egen tenking. ”Dette inneber ofte at det som no utgjer eit bakteppe av tankar, og som vi i dag 

tek for gjeve, i staden må verte ein del av framgrunnen” (ibid.: 27). Videre mener hun at den 

kraftfulle refleksjonen kun kan utvikles gjennom dialogen - det er en refleksjon med 

medreflekterende (ibid.: 16).   

Det er mye som kan være gjenstand for refleksjon i en læringssituasjon; -  spesielle 

konflikter og utfordringer, faglige mestringer og utfordringer, praktiske oppgaver, erfaringer 

fra praksis, skriveprosesser etc. Studentene skal reflektere jevnlig, muntlig eller skriftlig, 

alene eller i fellesskap, pålagt eller frivillig. Min erfaring er imidlertid at studentene ikke må 

pådyttes refleksjonskrav i tide og utide, i alle fall ikke skriftliggjøring/dokumentering til 

enhver tid. De må ikke reflektere bare for å reflektere. I stedet for at studentene skal føle det 

som et pliktløp, bør de veiledes til å knytte refleksjonene til faglige og meningsfulle emner og 

                                                 
12 Yancey (1998) sier at ”to reflect” er både ”to review”  og  ”to project”. 
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tankeprosesser, slik at de faktisk synes refleksjonen er et godt redskap. Jon Smidt sier 

følgende: 

Noen har vært redde for at refleksjoner kan bli viktigere enn den faktiske kunnskapen.  
Det er et viktig poeng at refleksjon alltid må ha et innhold for å være verdt noe.  Men de 
fleste i dag vil si at ”faktisk kunnskap” ikke blir virkelig kunnskap uten at elev eller 
student kan se sammenhenger, diskutere ulike teorier opp mot hverandre, relatere teori 
til praksis. (Smidt 2004: 226) 

 

Studentene – og lærerne! - i forsøksklassen reflekterte naturlig nok mye. I et forsøksprosjekt 

som dette var det nødvendig å stoppe opp med jevne mellomrom og gjøre ulike typer 

refleksjoner: oppsummere, evaluere og ikke minst planlegge videre ut fra erfaringene vi hadde 

gjort. Slik sett var det like mye refleksjon rundt prosjektet som sådan som refleksjon rundt 

studentenes egne læringsprosesser. 

 

3 Hvilke dokumentasjonssjangrer? 
 

Det er flere måter å dokumentere prosesser på, og en er som nevnt å ta vare på arbeid fra ulike 

faser i en skrive-, arbeid-, læringsprosess. Spesielt er det viktig å finne fram til sjangrer som 

spesielt egner seg for prosessdokumentasjon. I skriveprosessen er responsen en slik. I kunst- 

og håndverk er arbeidstegningen en slik. Videoopptak er ytterligere en mulig dokumentasjon 

av arbeidsprosesser. I det følgende skal jeg ta for meg to former for prosess-tekster som mine 

studenter gjorde erfaringer med, nemlig refleksjonsskrivet og nettsamtalen. 

 

3.1 Refleksjonsskrivet 
How we ask for reflection, what genre we prefer, and how we respond to reflection are 
key issues surrounding portfolios. (Yancey 2001: 18) 

 
Refleksjonstekster er mye brukt i mapper for å dokumentere prosess, egenvurdering og evne 

til metaperspektiv, og de er en videreføring av det vi kjenner som logger. Loggen er en 

prosess-sjanger som har ganske lang tradisjon i norsk skole. Den er ”et sted der vi gjør 

notater, prøver ut, oppdager og videreutvikler tanker (Dysthe, Herzberg, Hoel 2000), ”et 

fristed for tankene” (Halse 1987). Det er en uformell sjanger som vanligvis ikke skal 

evalueres, og det er en litt særegen sjanger med uklare sjangerkriterier. Den kan ha 

ingredienser fra dagboka, rapporten, evalueringsskjemaet, (leser-)brevet og anmeldelsen, men 

utgjør en helt egen tekstkategori. Logger kan en skrive før, under og etter læringsforløp, de 
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kan være spontanlogger eller mer reflekterte logger, de kan være personlige eller mer 

fagrelaterte. Det kan dreie seg om tekster som bare en selv skal lese eller tekster som en skal 

dele med andre.    

Diskusjonen rundt hva slike logger eller refleksjonstekster skal inneholde, er særlig 

aktualisert etter at mappevurdering har blitt vanlig på flere nivå i utdanningssystemet. Her er 

loggskriving underveis i skoleåret et sentralt element og inngår ofte som dokumentasjon i 

mappene. Da blir det gjerne krevd mer av teksten, for eksempel når det gjelder å integrere 

faglige refleksjoner i det subjektive og personlige.  

Det har utviklet seg flere typer refleksjonstekster innenfor mappevurdering, og 

mappelitteraturen gir flere oversikter over ulike ”undersjangrer”. I sykepleierutdanningen ved 

Høgskolen i Oslo opererer de blant annet med tredelinga arbeidslogg, kunnskapslogg og 

prosesslogg (Taasen et al. 2004: 86f). Et hovedskille går imidlertid mellom de 

refleksjonstekstene som skrives underveis i studieåret (og eventuelt legges i arbeidsmappen) 

og de som inngår i vurderingen (dvs.: er en del av presentasjonsmappen). 

Når det gjelder refleksjonstekster, er det spesielt viktig å skille mellom svært personlige 
refleksjoner som bare inngår som et ledd i læringsprosessen, og tekster av mer formell 
karakter som inngår i den helhetlige vurderingen av mappen. (Wittek & Dysthe 
2003:151)   

 

Flere utdanningsinstitusjoner har dette skillet, og mange har en sterk vektlegging av 

refleksjonsteksten som skal følge presentasjonsmappen .13 Teksten i presentasjonsmappen 

skal gjøre rede for utviklingen gjennom studiet og for utvalgsprosessene i forbindelse med 

presentasjonsmappen. Dette skrivet er kalt ulike ting: introduksjonsbrev til leseren, annotert 

innholdsoversikt, egenvurderingsnotat, faglig eller metakognitivt refleksjonsessay (Yancey  

1998 i Wittek & Dysthe 2003: 149).  Ved Høgskolen i Vestfold kalles dette refleksjonsskrivet 

i presentasjonsmappen for metatekst. 

I en del mappelitteratur er det vektlagt at mappekravene er designet (enten av lærer 

eller av student) i pakt med ulike læringsmål. I tråd med dette er det et ideal at 

refleksjonsskrivet også tar med hvordan studenten mener han har nærmet seg et bestemt 

læringsmål i fagplanen. Er han på vei?  Hvordan kan mappebidraget relateres til 

læringsmålet? Noen opererer også med skriv knyttet til hvert mappebidrag i 

                                                 
13 Pedagogikk ved Universitetet i Bergen skiller mellom refleksjonsnotater underveis i studiet og 
refleksjonsessay i presentasjonamappen (Wittek & Dysthe 2003).  Høgskolen i Sør-Trøndelag (norskfaget) 
skiller mellom logger i løpet av studiet og refleksjonsskriv i presentasjonsmappen (Otnes 2004a) 
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presentasjonsmappen14.  Campbell et al. (2000:22) opererer her med noe de kaller ”Cover 

sheet”. Disse inkluderer for det første mer nøkterne beskrivelser og begrunnelser 

(”rationale”), men også gjerne grundigere refleksjoner (”expanded reflection page”). Det blir 

en slags kontekstualisering av mappetekstene. Mappebidrag som står alene i en mappe uten 

forklaring om kontekst og refleksjon rundt utbytte kan være forvirrende eller t.o.m. 

misledende (Ibid.: 22). Campbell et al anbefaler også følgende hjelpespørsmål (lånt fra Van 

Wagenen & Hibbard 1998) ved utforming av et ”Cover Sheet”: ”What?”  ”So what?” ”Now 

what?”, og vektlegger den hjelp slike refleksjonsskriv kan være for leseren (og sensor). 

I prosjektklassen ved Høgskolen i Vestfold var introduksjonen til hele 

presentasjonsmappen og kontekstualiseringen av hvert enkelt mappebidrag  inkorporert i 

metateksten, i alle fall i norskfaget. Det ble en slags annotert innholdfortegnelse til 

presentasjonsmappen der studentene begrunnet utvalget og gjorde rede for 

tilblivelsesprosessen til de utvalgte arbeidene. I kravene til presentasjonsmappen i norsk, 

våren 2002, fikk studentene denne informasjonen: 

Denne ”metateksten” skal si noe om sjangerutvalget i presentasjonsmappen og om 
hvilke skriveprosesser tekstene er blitt til i. Det er naturlig å komme inn på så vel 
prosessorientert skriving som hypertekstuell skriving, men studenten velger selv hvilke 
av disse arbeidsmåtene han/hun vil legge hovedvekt på. Teksten skal være skrevet i den 
målformen som er dårligst representert i mappen. 

 

Metateksten skulle vise selvinnsikt og egenvurdering. Dessuten hadde studentene her 

muligheter til å peke på hvordan de eventuelt ville ha grepet oppgaven annerledes an i dag. 

Ikke minst var det viktig å kontekstualisere tekstene slik at sensor visste hva han skulle 

vurdere. Det er svært viktig at sensor er informert om oppgaveform, tidsomfang o.a, slik at 

han vet hva han skal vurdere, og ikke vurderer i form av tradisjonelle produktkrav. Nedenfor 

gjengis utdrag fra to metatekster i  norsk.  

 

Den siste oppgåva mi er del av eit større gruppearbeid, analyse av boka Karmakongen, 
kor eg valde å samanlikne boka med Lillelord av Johan Borgen. For meg er det viktig å 
prøve å sjå heilskap og samanheng i det meste, noko som er kunnskapens natur. Det er 
det eg  prøver å vise med denne oppgåva.  Dei andre tekstane eg har med i 
presentasjonsmappa mi er lineære, og klassiske i forma. Karmakongen-Lillelord 
oppgåva mi er ein typisk hypertekst, kor det er lesaren sjølv som bestemmer korleis 
teksten skal lesast. Teksten står fram som ein vev med fleire lag, då i bokstaveleg 
forstand. Nokon har samanlikna det med løken sine mange lag innover. Hypertekstar 
kan vere alt frå tekstar med nokre få linkar, til vevar med eit uttal av ulike 
valmogelegheiter, både innover i teksten og utover teksten. Kan hende vi berre her ser 

                                                 
14 Blant annet norskfaget ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (jf. Otnes 2004a) 
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byrjinga på ein omfattande tekstrevolusjon, som både lærarar og elevar må henge med 
i.      

(Utdrag fra Ninas metatekst)

 

 

Elevtekstanalysen representerer det første året. Den er praksisrelatert, og den 
dokumenterer arbeid med grammatikk, samtidig som den er hypertekstuell. Det har 
vore ein lang skriveprosess frå eg starta skrivinga, til det ferdige utkastet, som nå ligg 
på Internett. På ein måte kan denne teksten sjåast på som POS, prosessorientert 
skrivepedagogikk. Teksten har blitt til i ulike fasar. Det første utkastet var utan 
feltanalyseskjema, men etter kvart som syntakskunnskapen blei større, og etter at 
syntaks blei eit krav som skulle presenterast i arbeidsmappa, var det ei naturleg følgje, 
at eg tok med syntaks i elevtekstanalysen. Jobbinga med denne oppgåva har gitt meg 
mange nye grammatikk-kunnskapar. Vi har jobba på skolen med grammatikk, vi har 
diskutert i kollokviegrupper, og vi har gjennomført ein test om både syntaks og 
morfologi. Det er heilt tydeleg at eg har lært noe, for dei arbeida som eg har gjort i 
løpet av dette andre året med norsk, er mye betre, føler eg sjølv da, enn dei som blei 
gjort det første året. Dette tyder på ein læringsprosess, som student er eg i stadig 
utvikling, mine kognitive kunnskapar blir aldri ferdig utvikla. På same måte må ein 
lærar vere i kontinuerlig utvikling, for å møte dagens krav i skolen og de overordna 
måla i L97.  

(Utdrag fra Kristins meta-tekst) 

 

 

Våre erfaringer viser at det stadig er behov for en bevisstgjøring av hva man vil med 

refleksjonstekster, og ikke minst: hvordan de skal vurderes når de inngår som del av 

presentasjonsmappen. Studentene vil gjerne ha oppskrift og vurderingskriterier, og lærerne er 

usikre på om og eventuelt hvordan tekstene skal evalueres (Wittek & Dysthe 2000:149) Her 

fins det ingen konsensus på samme måte som med andre sjangrer, og ”hvert fagmiljø må ta 

arbeidet med å gjennomdrøfte hva som er formålet med den refleksjonsteksten de ber 

studentene om å skrive, og hva som konstituerer kvalitet” (op.cit:149). I en 

spørreundersøkelse ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (Otnes 2004) var flere av lærerne 

skeptiske til at det ble delt ut maler og oppskrifter. De vil ikke lage mal, men heller vise 

eksempler: ”Jeg har vist eks. på transparent for å avdramatisere. En farlig linje å lage 

oppskrift”.  Jon Smidt skriver følgende om dette i boka si: 

Vi må regne med at refleksjonsskrivene blir en ny sjanger i lærerutdanningen, som 
studenter må finne ut av  og lære seg å utnytte på en meningsfylt måte. Som tilfellet er 
med alle didaktiske sjangrer, er det selvsagt en viss fare for stereotopier og ukritisk 
overtakelse av andres stemmer: Studentene finner et innhold og en form, norskfaglige 
forståelsesmåter og uttrykksmåter, som de tror slår an hos sensor eller faglærer. Faren 



 

 

 

94 

for ukritisk overtakelse er der alltid, men den er åpenbart ikke større enn for eksempel i 
eksamensoppgaver, og i sensursituasjoner har det vist seg relativt lett å bli enige om 
hvilke studenter som faktisk viser faglig innsikt i sine refleksjonsskriv. (Smidt 2004: 
227-228) 

 
Refleksjonsskrivet i presentasjonsmappen har en friere og mer subjektiv stil enn andre 

sjangrer i høyere studier. Det er derfor også vanskeligere å karaktersette. Men skal 

refleksjonsskrivet vurderes på lik linje me de andre arbeidene? Er det kanskje primært til hjelp 

for sensor når han skal vurdere resten av mappen?  Eller er det snarere det viktigste 

dokumentet – skrevet av studentene på slutten av studiet uten veiledning og kvalitetssikring 

fra lærer. Dette er fremdeles uklart og praktiseres ulikt, i høgskolesystemet generelt og 

innenfor høgskolen i Vestfold.  

 

3.2 Nettsamtalen 
I norskfaget i forsøksklassen har vi brukt både asynkron og synkron nettkommunikasjon, men 

det er særlig synkrone nettsamtaler (”chat”) vi har prøvd ut som lærings- og 

dokumenteringsredskap. Nettsamtaler har vært brukt i forskjellige samarbeidsoppgaver: 

idemyldring, organisering av arbeid, respons, faglige diskusjoner, felles-analyser av romaner 

og noveller m.m. Vi har lagt vekt på nettsamtaler både som et redskap for å lære og som et 

redskap for å lære å samtale. Det spesielle med denne kommunikasjonsformen er at det er 

form for skriving og snakking på samme tid. Den er av den grunn bevisstgjørende når det 

gjelder forholdet muntlig/skriftlig.  

En av flere hensikter med å bruke synkrone nettsamtaler er etter min mening å gjøre 

studentene kommunikativt kompetente og bevisste på samtalesjangeren. I en skriftlig samtale 

blir det enda tydeligere hvem som bidrar til framdriften. Det blir lett avslørt hvis man ikke har 

bidratt til de felles refleksjonene og den faglige utviklingen. Det avsløres også i hvilken grad 

man har lyttet til andre, gitt tilbakemeldinger og bygd på andres resonnement. Man må også 

være mer språklig eksplisitt for ikke å bli misforstått.  

Nettsamtalene har vært obligatoriske i noen prosjekter, mens de har vært selvvalgte i 

andre, og mange har endt opp som samarbeidsdokumentasjon i mapper. Flere av de 

norskfaglige gruppearbeidene i Vestfoldprosjektet har vært bok- eller tekststudier  (Otnes 

2002). Tekster som ble analysert og vurdert ved hjelp av synkron nettkommunikasjon, var 

fagbøker for barn, mellomkrigsromaner, ABC-bøker, romaner og noveller. Ofte har synkron 

nettkommunikasjon inngått som en del av slike bok- eller tekststudier. Noen samtaler fungerte 
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som idemyldring før større, hypertekstuelle analyser, mens andre fungerte som eneste og 

endelige dokumentasjon. De eneste nettsamtalene i studentenes mapper som ikke er knyttet til 

et tekstanalytisk prosjekt, er noen samtaler om funksjoner og algebra i matematikk. I tillegg 

fins det mange uformelle samtaler studentene i mellom som aldri ble lagret. 

 

 

        Kontekstuelle 
faktorer 

Tid Deltakere Prosess/produkt Obligatorisk/frivillig Styrt/fri Verktøy 

 
 
Prosjekt 

Når i studieforløpet? 
Tidsrammer 
 
 

Hvor mange var 
med? I prosjektet? I 
hver samtale? 

Hvordan inngår 
samtalen som del av 
arbeidsprosessen? 

 Styrte emner? 
Styrt framdrift? 

 

Prosjekt om  
fagbøker for barn 
 
 

1.klasse, vår 
2 dager (prosjektet) 
1 time (samtalen) 

Alle 
(grupper på 5-6) 
 

Idemyldring før 
bokanalyse 

Obligatorisk 
dokumentasjonsform 
Obligatorisk tidspunkt 

Grov 
temastyring fra 
lærer 

IRC 

Prosjekt om 
mellomkrigsromaner 
(”Stord-prosjekt” 
 

2.klasse, 

2 dager (prosjektet) 

1 time (samtalen) 

Alle + studenter fra 
Stord 
(grupper på 4-5) 

Idemyldring før 
bokanalyse,  respons 

Obligatorisk 
dokumentasjonsform 
Obligatorisk tidspunkt 

Grov 
temastyring fra 
lærer 

MSN 
(IRC) 

Matematikkprosjekt 
om funksjoner 
 
 

2.klasse, høst 2001,  

1 dag  (4.dag i et 
ukesprosjekt)  

Alle 
(grupper å 3-5) 

 Obligatorisk 
dokumentasjonsform 
Obligatorisk dag, 
frivillig tidspunkt 

Støtteark med 
hjelpespørsmål 
fra lærer 

IRC 
(MSN?) 

Prosjekt om  
ABC-bøker 
 

2. klasse, 
åpne tidsrammer 
 

Alle 
(grupper på 2-3) 

Diskusjon før utfylling 
av vurderingsskjema 

Obligatorisk 
dokumentasjonsform 
(alternativt disk.forum) 
Frivillig tidspunkt 

Støtteark med 
hjelpespørsmål 
fra lærer 

MSN 

Romananalyser 
 
 
 

2. klasse, 
åpne tidsrammer 

Ikke alle 
(grupper på 2-3) 

Kollektiv analyse Valgfri 
dokumentasjonsform 

Fri MSN 

Novelleanalyser 
 
 
 

2. klasse, 
åpne tidsrammer 

Ikke alle 
(grupper på 2-3) 

Kollektiv analyse Valgfri 
dokumentasjonsform 

Fri MSN 

Prosjekt der synkrone nettsamtaler er brukt som dokumentasjonsform (allmennstudentene i forsøksprosjektet) 

 
 
Kun ett av prosjektene der synkron nettkommunikasjon har vært brukt, har vært samarbeid 

med studenter et annet geografisk sted (lærerstudenter på Stord). Her inngikk den synkrone 

nettsamtalen i autentisk kommunikasjon med mennesker man ikke kunne kommunisere eller 

samarbeide med ansikt til ansikt. Andre ganger har de synkrone nettsamtalene vært brukt i 

mer konstruerte samtaler mellom studenter i klassen i den hensikt å synliggjøre, bevisstgjøre 

og dokumentere samtale- og læringsprosesser. Her kunne det variere om deltakerne satt spredt 

på ulike steder eller om de satt i samme rom på skolen. Den siste varianten er nok den mest 

spesielle, og studentene har hatt vekslende syn på disse. De har likevel sett hensikten med å 

dokumentere, bli samtalebevisst og tvinges til eksplisitt ordlegging. Her følger noen logger 

skrevet etter matematikksamtalene: 



 

 

 

96 

 
Student A: Jeg fikk dessverre ikke et spesielt stort utbytte av denne diskusjonen. Jeg 
følte at det var lite matematikk i dette, og hadde kanskje hatt mer utbytte av en annen 
arbeidsform. Det som var mitt største problem, var at jeg ikke klarte å holde tempoet til 
de andre. Dette gjorde at jeg kom på etterskudd i alle diskusjonene. Jeg har brukt MSN 
en del før og det er et flott program, men ikke akkurat til å diskutere dette emnet.  
  
Student B: I utgangspunktet synes jeg dette var en grei løsning for å lære om begreper. 
Meningen med chatten var nettopp å kunne gjøre rede for begreper og samtidig forklare 
eller bli forklart de aktuelle begrepene vi bør kjenne til. Underveis i chatten oppdaget 
jeg at dersom man ikke på forhånd satt inne med litt kunnskap, kunne man lett komme 
til kort. (...)Dersom elevene ikke er forbredt faglig til en eventuell chat, vil neppe det 
samme faglige resultatet som du hadde forventet komme. Det ender fort med at elevene 
bruker chatten mer eller mindre til personlige samtaler.  

 

Studentene valgte selv hvilke samtaleverktøy de ville bruke. Fra skolens side ble det gitt 

opplæring i IRC (Internet Relay Chat), fordi dette på det aktuelle tidspunktet var det mest 

populære og brukte ”chat”-verktøyet blant ungdom. I samarbeidsprosjektet med Stord-

studentene ble de imidlertid nødt til å bruke MSN (Messenger), fordi Stord-studentene kjente 

dette best. Dette viste seg å være et heldig innspill for Vestfold-studentene. De ble meget 

begeistret for det nye verktøyet, og de fleste gikk over til MSN etter dette. Alle la sine 

medstudenter inn på kontaktlista si, og ifølge studentene blomstret også de uformelle faglige 

nettsamtalene mellom dem etter dette: 

Chat er gøy, det er greit at responsen kommer med en gang når du chatter, dessuten har 
nå en del av klassen kontakt utenom skoletiden, mye konstruktivt der, på sene 
nattetimer.............  (Studentlogg skrevet etter prosjektet med Stord-studentene) 
 
 

Vi kan se litt nærmere på studentenes bruk av synkron nettkommunikasjon i arbeidet med 

romaner. I dette arbeidet var både valg av romaner og valg av dokumentasjonsform i relativt 

stor grad opp til studentene selv. Studentene skulle lese 7 romaner samt dokumentere arbeidet 

med disse på ulikt vis, og dette kunne de bruke hele annet studieår til. Det var ikke meningen 

at man skulle arbeide like grundig med alle romanene, og det var heller ikke snakk om 

tradisjonelle, helhetlige analyser av dem alle. Det var tvert imot et krav om flest mulig ulike 

dokumentasjonsformer. De fikk noen forslag til mulige dokumentasjonssjangrer fra meg, men 

de kunne også velge andre. Forslagene til dokumentasjonsform var blant annet leselogg, 
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”chat” (nettsamtale), innlegg i diskusjonsforum, skriftlig analyse, undervisningsopplegg, 

hypertekstuell næranalyse av utvalgte sider og interaktiv oppgave i MultiMediaLab.15 

Det var 12 av 17 studenter som valgte ”chat” (synkron nettkommunikasjon) for å 

dokumentere lesing av og refleksjon rundt en av sine romaner. Dette forutsatte selvsagt at 

minst en medstudent hadde valgt/lest samme roman, slik at man hadde en samtalepartner. Tre 

av studentene valgte å samtale om ”Herman” av Lars Saabye Christensen. 

 
&
+

 TORMOD: Ja, Panten er jo Herman sitt speilbilde.. 
�1+

 CECILIE: Hvorfor er Ruby med i siste scene i filmen men ikke i boken? 
� +

 SILJE: dette er kanskje sener som ikke trenger være med for at filmen skal gi 

oss riktig inntrykk. I en bok må ting forklares mye dypere for å få stemning, og 

dama med maurene er kanskje heller ikke så viktig i forhold til å få riktig bilde 

av ting 
�C+

 TORMOD: Godt spørsmål du 
� +

 SILJE: hva mener du egentlig med speilbilde 
� +

 TORMOD: Ja, det er vel ikke noe hovedpoeng å ha henne med her, og da er 

det utelatt.. 
� +

 TORMOD: Speilbilde er: 
) +

 TORMOD: Når Herman har det tøft (håret faller av) så har Panten det tøft 

(fylle slag o.l.) 
( +

 TORMOD: På slutten når Hermann har det fint så har Panten det fint (vi to 

har varit i vinden) 

10. SILJE: altså er de paralleller samtidig som de er kontraster?????????  

11. TORMOD: jepp 

 

 

 

Oppfølging av replikk 2 

 

 

 

Oppfølging av replikk2 (evaluering) 

Oppfølging av replikk 1 (utdypende spørsmål) 

Oppfølging av replikk 2 (respons) 

 

Oppfølging av replikk 5 (respons), del 1 

 

Oppfølging av replikk 5 (respons), del 2 

 

Oppfølging av replikk 5 (respons), del 3 

 

Oppfølging av replikk 8,9 (bekreftende spørsmål) 

Utdrag  fra samtale om romanen ”Herman” 

 

Samtaleutdraget viser flere typiske trekk ved synkrone samtaler. For det første ser vi at 

replikker (initiativ- respons) ikke alltid kommer i rekkefølge. For det andre ser vi at noen 

deltakere er raskere enn andre. Dette henger både sammen med at noen behersker det tekniske 

bedre, men også med at noen generelt er raskere eller ivrigere enn andre. Flere temaer kan 

dermed gå parallelt, men studentene har tydeligvis få problemer med å følge flere 

samtaletråder på samme tid. I tillegg ser vi at noen snakker mer enn andre. 

 

                                                 
15 Se mappekrav for arbeidet med romaner: http://www-lu.hive.no/ansatte/ho/romaner.html, Se 
studentenes romanoversikter i mappene: http://www-lu.hive.no/ansatte/ho/romaner.html 
#romanplaner 
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Indeks for romanarbeid i Monas mappe16 

 

                                                 
16 http://pluto.hive.no/pluto2003/monas/norsk/romaner/romanindex.htm 
 

 

Romane
r       

 
Hva  

kjennetegner 
romaner?  

Mappedokumentasjon 

 
En roman fra høsten 

2001: 
Jon Michelet:  

Den nakne kvinnen 
 

 
Bokanmeldelser.  

Individuell.                    
BM 

Rosenløw Eeg:   
Karmakongen 

 
Felles hypertekstuell presentasjon  
for hele klassen.  Individuell analyse. 

                                         

BM  

En roman som er 
filmatisert  

og/eller laga dataspill 
av:  

Anne Karin Elstad: 
For dagene er onde 

 
 

Chat om bok - film.  Gruppearbeid.  
 

                                                                    

BM 

 
En roman fra 
etterkrigstida  

(ca. 1945 - 1990): 
Tarjei Vesaas:   

Fuglane 

Tekstanalyse. 
Individuell.                           NN 

En roman fra 
mellomkrigstida: 
Cora Sandel:       
Alberte og Jacob 

 
Felles nettpresentasjon  

med prosjektklasse ved Høgskolen  
på Stord. Gruppearbeid.  POS.                 

Felles klasseside for 
mellomkrigslitteratur  

BM 

Ungdomsroman:  
Rune Belsvik:    
Ein naken gut 

 
 

Muntlig framlegg. Individuell.     
 

NN 

      Voksenroman      
(valgfri periode):   
      Naturalismen. 
        Christian    
Krogh: Albertine 

                  Analyse og vurdering av boken sett i                                                                
forhold til andre omstridte og forbudte bøker 
gjennom tiden.  Individuell.  

BM 

TIL NORSKSIDEN ROMANSIDEN 
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Tormod har størst omfang både når det gjelder antall ord og replikker. Han har også flere 

replikker rett etter hverandre. I replikk 6 responderer han på Cecilies replikk (2), mens han i 

replikk 7 svarer på Siljes spørsmål (5). Den siste responsen fordeler han over tre replikker. 

Dette er en strategi han bruker mye i samtalen som helhet: Han ”sender avgårde” litt om 

gangen, slik at de andre kan lese mens han skriver videre. I tillegg til at samtalepartnerne slik 

blir sysselsatt, skjønner de at han er i ferd med å skrive mer og at de gjør klokt i å ikke 

komme med flere innspill foreløpig. Dette er noen av de mange prosesselementene vi kan 

studere i de lagrede nettsamtalene.  

Nettsamtalene kan for det første avspeile selve læringsprosessene: Hvordan utvikler de 

kunnskap og forståelse knyttet til temaet de har for seg? Dessuten kan de avspeile de 

kommunikative prosessene: Hvordan utvikler de seg som samtalepartnere?  Hvordan takler de 

samtalesjangeren generelt, og hvordan takler de den synkrone nettsamtalen spesielt? I vårt 

utdrag er vi for eksempel vitne til Siljes gryende forståelse for noen litterære virkemidler i 

romanen og til hennes áhá-opplevelse i replikk 10. Videre observerer vi en vilje og evne til å 

følge opp partneres innspill - enten ved utdypende spørsmål (”Hva mener du egentlig.....?”), 

evalueringer (”Godt spørsmål, du!”) eller responser av andre slag.  

Nytteverdien av den synkrone nettkommunikasjonen var naturlig nok mindre i 

begynnelsen av studiet, men etter hvert ble samtalene brukt mer målrettet og effektivt. 

Nettsamtalene ble etterhvert en del av studentenes felles reportoir, en sjanger de lærte å 

kjenne både teknisk og kommunikativt.  Nettsamtalene viser flere eksempler på distribuert 

læring, fordi studentene hadde forkjellige kompetanseområder. Noen er ”eksperter” på 

faget/emnet, noen på datateknologien og andre på organisering av samtale eller arbeidsforløp. 

Studentene profitterte på hverandres kunnskaper og fikk erfare at det i et praksisfellesskap er 

like viktig å vite hvordan man skal gi og motta hjelp enn å vite alt selv (Wenger 1998:76).   

Nettsamtalen skal eller kan aldri bli en erstatning til ansikt-til-ansikt-samtalen, men 

den er et supplement som gir andre muligheter, utfordringer og kompetanser enn muntlig 

kommunikasjon. For det første kan man i slike samtaler få snakke uavbrutt, det er 

vanskeligere for noen å dominere, og den beskjedne kan også komme til orde (Otnes 1998,  
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2000). For det andre kan samtalene lagres. Dette gir mulighet for analyse og selvevaluering i 

etterkant. Man får satt ord på tankene sine i en uformell og spontan form, samtidig som man 

kan gå tilbake og sjekke hva som er sagt. Nettsamtalen er på den andre siden vanskeligere å 

strukturere, og den kan skape misforståelser på grunn av manglende kroppsspråk osv.  

Analyser av nettkommunikasjon (Kink og Bronk 1998 i Dysthe 2001b) viser at synkrone 

samtaler kan gi flere ideer og fungere mer inspirerende enn asynkrone samtaler fordi det her 

er kortere innlegg og lavere terskel, men at de kanskje ikke gir samme mulighet til dype og 

lange resonnement som det en vanlig samtale eller en asynkron diskusjon gir. 

 

3.3 Web-loggen – en kombinatorisk prosesstekst 
Enkelte dokumentasjonssjangrer vil kunne dokumentere mange aspekt på samme tid. Noen vil 

både kunne dokumentere prosess og produkt, - for eksempel kollektive hypertekster og 

romananalyser i samtaleform. Andre vil kunne dokumentere flere typer prosesser, for 

eksempel kollektiv refleksjon i form av nettkommunikasjon.   

Det utvikles stadig nye sjangrer og verktøy nettet. De senere årene har for eksempel 

den såkalte web-loggen fått stor utbredelse. En weblogg, også kalt blogg, er et 

nettredigeringsverktøy med «dagbok»-funksjon (datobokser) og «kommentar»-funksjon (der 

andre kan kommentere). Samtidig som bloggen er en dagbok, logg eller rapportliknende 

sjanger, så omfatter den altså også kommunikasjonsfunksjoner og minner således også om et 

diskusjonsforum. Slike brukes både i private kontekster, i arbeidslivet og i 

utdanningssituasjoner. Blant annet brukes blogger av forskere som refleksjonsverktøy i deres 

arbeid. Profesjonelle skribenter har også fattet interesse for blogg-sjangeren, og blant annet lar 

flere aviser sine journalister føre weblogg som et supplement til de tradisjonelle 

kommentarspaltene. I slike blogger smelter prosesstekst og presentasjonstekst på sett og vis 

sammen. Det er private tekster i det offentlige rom, individuelle og personlige tekster som 

potensielt kan leses av alle. I slike blogger smelter prosesstekst og presentasjonstekst på sett 

og vis sammen. Det er private tekster i det offentlige rom, individuelle og personlige tekster 

som potensielt kan leses av alle. 

Blogg-verktøyet virker som skreddersydd for refleksjonsskriving i digitale mapper. 

Det er ikke brukt weblogg blant lærerstudentene i Vestfold ennå, men vi er i gang med å 

prøve ut sjangeren med våre mediekunnskapsstudenter17.  

                                                 
17 http://hotnes.blogspot.com/ 



 

101  
 

 

 

 

4 Sammensmelting i digitale, åpne mapper 
 

En hovedtanke bak begrepsparet prosesstekst og presentasjonstekst var i utgangspunktet å 

skille mellom tekster skrevet mest for den lærende selv og tekster som primært er skrevet for 

å leses av andre (ikke bare sensor). Dette skillet er fremdeles et vesentlig skille. Men 

diskusjonen i denne artikkelen har vist at det ikke er helt ukomplisert å bruke et slikt 

begrepspar i forbindelse med åpne, nettbaserte mapper.  

Er denne dikotomien identisk med begrepsparet private og offentlige tekster (Otnes 

2004b)? Skal rett og slett prosesstekster ikke være offentlige og allment tilgjengelige?   Hvis 

begrepsparet prosess/presentasjon er overensstemmende med privat/offentlig, kan det 

muligens bety at prosesstekstene ikke skal legges i den nettbaserte arbeidsmappa. Til en viss 

grad ble, og blir, dette praktisert slik i studentenes digitale mapper ved Høgskolen i Vestfold. 

Svært personlige tekster, og selvsagt også konfidensielle (knyttet til elever i praksisskolene), 

innlemmes ikke i den nettbaserte arbeidsmappen.  

Mange internettforskere diskuterer om internett er en offentlig eller privat arena, og 

trekker i den forbindelse inn en del etiske betraktninger.18  Flere av dem kommer imidlertid 

fram til at det avhenger av intensjonen til den som skriver, - blant annet om den søker 

publisitet eller ei. Fora på Internett som deltakerne opplever som private, utgjør en 

mellomting mellom den offentlige og private sfære, også kalt den ”tredje sfære” (Godved 

1999 i Bromseth 2003). Tekstene i slike fora blir en slags hybrider. Noen private hjemmesider 

kan for eks. fungere som venneklubb, og weblogger kan brukes som samarbeidsverktøy 

innenfor en avgrenset prosjektgruppe. Et sentralt spørsmål blir altså: Er hensikten for 

skribenten å nå ”alle” eller bare den gruppa man tilhører? Det synes ganske klart at noen 

satser på at det de bare er ment for de andre deltakerne, mens andre skriver med publisering 

og publisitet som primært mål (”seeking public visibility”, Eysenbach & Till 2001).  

Her er det paralleller med den digitale mappen Noen mappearbeid er primært beregnet 

på deltakerne i fellesskapet, medstudentene, mens andre større prosjektarbeid ønsker man å nå 

ut til et publikum med. Men slik nettet fungerer i dag, kan begge typer ha sin berettigede plass 
                                                 
18 Jf bl.a. Stacey 1999 og Bromseth 2002 



 

 

 

102 

der. Og for et prosjekt som IKT&NLP er det sannsynligvis også et spørsmål om å være 

konsistent og konsekvent. Har man først innført prinsippet med nettbaserte mapper, har man 

samtidig innført et prinsipp om åpenhet, kunnskapsdeling og samarbeid. Da en arbeidsmappe 

per definisjon er prosessuell, er det vanskelig – og trolig ikke ønskelig - å ikke innlemme 

prosesstekster, det være seg utkast, responser og logger/refleksjonstekster.  

I nettsjangrer smelter altså det private og det offentlige sammen. I det store og hele er 

nettets tekster prosesstekster og presentasjonstekster på samme tid. De er dynamiske, stadig 

på vei, men kan hele tida leses av alle. Derfor kan et skille mellom prosesstekster og 

presentasjonstekster i åpne, digitale mapper virke paradoksalt og meningsgløst. Slik blir 

nettbaserte arbeidsmapper blir på samme tid en slags presentasjonsmapper i den forstand at de 

lagres i et presentasjonsmedium.  

 

5 Konklusjon 
 

Jeg har i denne artikkelen diskutert muligheter for å dokumentere ulike prosesser i mapper. 

Jeg har til en viss grad sett på hvilke prosesser det kan være snakk om , og også noen sjangrer 

som kan egne seg. I en institusjon med åpne, digitale mapper, og der kunnskapsdeling står 

sentralt, har det vært viktig både å presentere digitale og kollektive prosesstekstalternativer. 

Her er nettsamtalen og web-loggen sjangrer som ivaretar den felles refleksjonen - den 

kraftfulle refleksjonen (jf. Søndenå 2004). Prosesstekstene skal ikke bare vise ”hva jeg har 

gjort og lært”, men også ”hva vi sammen har gjort og lært”.  

Et mål for meg i denne artikkelen har vært å diskutere løsninger der det individuelle 

og kollektive kan sammenføyes og der prosess og produkt kan dokumenteres side om side. 

Her gir nettredigeringsverktøy muligheter til å presentere prosesser oversiktlig og visuelt. 

Videre har jeg diskutert meg fram til at selv prosesstekster må kunne ”presenteres”, selv før 

den kommer til presentasjonsmappen. Trolig er det ikke så mange utenforstående som leser 

slike prosesstekster på nettet. Hovedpoenger er at studentene skal ha tilgang til hverandres 

prosesstekster og kunne delta i hverandres utvikling og refleksjoner. En åpenhets- og 

delingskultur er både forutsetningen og målet. På nettet generelt, og i åpne digitale mapper 

spesielt, blir skillet mellom prosesstekster og presentasjonstekster egentlig overflødig i en del 

sammenhenger. 
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Riv ned gjerdene – IKT og fag hånd i hånd  
 

�

�

Tor Arne Wølner 
 

Forord 
�

En enorm utvikling innenfor IKT-området har ført til at mulighetene for bruk av verktøyet i 

undervisningen har blitt mange. Problemet er bare at få vet noe om hvordan man kan integrere 

arbeidet med tekst, bilder, video, film, grafikk, lyd og animasjon inn i undervisningen. Mange 

har forsøkt å trekke mediene inn i den ”tradisjonelle” undervisning, uten å lykkes noe særlig. 

Jeg har vært nær ved, og med på denne utviklingen fra begynnelsen - tidlig på 80-tallet. 

Samtidig ha jeg vært med på prøve- og feile- perioden uten at IKT har kommet så veldig mye 

inn i undervisning. Det har selvfølgelig ført til at vi som var med har fått mange erfaringer. 

Særlig på hva som ikke har vært riktig. Det har igjen medført nytenkning og forhåpentligvis 

en retningsendring, gjennom nye metoder og bruk av digitale mapper. Noe av dette håper jeg 

å få formidlet gjennom denne korte artikkelen.  

 

1 Riv ned gjerdene – IKT og fag hånd i hånd 
 

”Ein skigard kan'kje vara evig, veit du...” og ”Riv ned gjerdene…” sang vi på 70-tallet. Den 

ene sangen tar for seg stengslene som vi kanskje setter opp fordi noe skal stenges ute eller 

inne. Eller kanskje det bare er nostalgiske tanker om en svunnet tid?  Den andre er en protest 

mot eksisterende stengsler, og hauser opp stemningen for å rive dem ned. Hva har så det med 

IKT og nye samarbeidsformer å gjøre? På Høgskolen i Vestfold(HVE), avdeling for 

lærerutdanning(LU) ble det i år 2000 e.kr. startet et prosjekt ”IKT og nye læreprosesser” et 

prosjekt hvor visjonen var å rive ned barrierer. Fjernes skulle de - stengslene som var i veien 

for nytenkning i forhold til læreprosesser og integrering av IKT i undervisningen.  

Rivingen har startet, og studentene har blitt mer fleksible i sin daglige arbeidsform. De 

må ikke lenger inn i trange datarom for å utføre sine oppdrag. Individuelt arbeid og samarbeid 

foregår i kantine, grupperom, bibliotek og på nett. Oppholdsrommene er mer enn tidligere 

blitt en tumleplass for læring. Studentene er der det er rom, og mest hensiktsmessig å arbeide. 

Samarbeid og refleksjon over eget og andres arbeid etterstrebes, og skrittet mot arbeid 
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innenfor det sosiokulturelle perspektiv er godt i gang. Veggene er på vei ned - studenter og 

lærere begynner å ane utvidede muligheter for bruk av både fysiske og digitale rom som 

læringsarena. Mer om dette kan leses i flere av artiklene i skriftserien.  

På HVE-LU er endringsprosessen i gang, men hva er det som ikke kan vare evig og 

hva er det som rives? Det kan beskrives ved et tenkt besøk på en tradisjonell høgskole, 

videregående skole eller ungdomsskole. Der ser vi korridorene og ”cellene” hvor lærere, 

studenter og elever går inn og lukker døren. Så ser vi dem igjen etter førtifem minutter. Da 

kommer de frem. De myldrer over stengsler og ut av døråpninger. Av og til ser vi hele klasser 

komme ut av sin celle, går nedover korridoren, og forsvinner inn i et nytt rom med 

skiltteksten Data eller Datalab på døren. I en skoletime eller mer blir de der inne, til de igjen 

trenger seg ut gjennom døråpningen fra det lukkede rom. På høgskoler og videregående skoler 

kan elevene/studenten være inne i lengre tid. Kanskje to ganger førtifem minutter, eller en hel 

økt fra 08.30 – 11.00. Hva har de gjort der inne?  Hva skjer bak dørene?  I grunnskolen kan 

det være at elevene har fått belønning i form av bruk av datamaskin, eller at de har vært på 

datakurs med tastatur og musetrening. Alternativ to er det mest vanlige, når vi kommer over 

grunnskoletrinnet. Datakurs har i mange år vært metoden for å ”integrere” IKT i 

undervisningen. Skal maskinskrivning være skolens metode for integrering? Må vi ha det slik, 

eller lar det seg endre?  Mitt svar på det er som innledningen sier: ”Riv ned gjerdene…….” - 

fjern datarommene, riv ned veggene og plasser teknologien ut til studenter og elever. Plasser 

utstyret der de er – ut på læringsarenaen hvor det faglige arbeidet utføres. At det finnes 

endringsmuligheter er det mange gode eksempler på, og flere av dem kan observeres på 

Høgskolen i Vestfold. Noen av integreringsmetodene vil jeg trekke frem i rampelyset. I 

tillegg gir jeg dem betegnelsen reell integrering av IKT i undervisning og læring.  

 Gjennom trådløse nettverk, student-/elevmaskiner, nye arbeidsformer i team, 

samarbeid og bruk av digitale mapper ligger mulighetene åpne for å fjerne den spesielle IKT-

opplæringen. Hvis det også legges til rette for IKT-opplæring integrert i den daglige 

undervisningen, antar jeg at det i fremtiden være store muligheter for at fag, læring og IKT-

opplæring går hånd i hånd.  

    

 

2 Tilrettelegging av arbeidet med IKT som redskap 
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Instruktøren og datalaboratoriene er på vei bort, og læreren som veileder i arbeidsprosesser 

med IKT som verktøy er i ferd med å bli synlig på Høgskolen i Vestfold. Arbeidet med team, 

digitale mapper og studentdatamaskiner, har ført til at avdeling for lærerutdanning ikke lenger 

er en bygning med klasserom, men har blitt ett klasserom. Altså har noen stengsler blitt 

fjernet, men datarommene finnes fortsatt. De har blitt arbeidsrom for de få som ikke har egen 

datamaskin, og kursrom for eksterne kurs. Majoriteten av studenter er å finne utenfor 

kursrommene, og de beveger seg både i det fysiske og virtuelle rom. Bevegelsesmønstret har 

også medført at flere lærere nå er veiledere og mindre grad forelesere. De er sammen med 

studentene på nett, og deltar aktivt i arbeidsprosesser, gjennom evaluering, veiledning, 

kommentarer, refleksjon og prosess-skriving. Skrittet for å nå et endelig mål med integrering 

av IKT, må være å fjerne IKT-instruktørene helt og la faglærerne bli ”mester” og veileder 

med IKT i læring. De digitale mediene skal være medierende redskaper, og ikke fag i faget. 

Tiden IKT som eget fag i faget er forbi. Faglærerne skal kunne være kaptein på eget skip og 

lede læreprosessen med IKT som redskap, uten at teknologien får hovedfokus i noe som skal 

føre til faglig kompetanse og læring.  

Alle har en ”akilleshæl” – også prosjekt IKT og nye læreprosesser. Digitale mapper 

som læringsarena har på mange måter vært vellykket, selv om det er et stykke å gå før alle 

lærere er fortrolige med de nye arbeidsmåtene (Øhra 2003, Rapport). Likevel er tiden moden 

for å få alle med på å ta flere og nye steg. Fokus skal settes på kompetanse i IKT-bruk 

gjennom faglig metodisk arbeid og digitale mapper. Det bør bli en retningsendring slik at alle 

studenter og lærere har fokus på fag, og ikke bruker mye tid på IKT og programtekniske 

finurligheter. Fag og undervisning må forbli i sentrum og IKT må være hva det er – et 

avansert redskap for samarbeidslæring, skriving, informasjonshenting, arkivering og 

presentasjon på en digital læringsarena. Med eierforhold i fag mener jeg at det didaktiske 

arbeidet og metodene som brukes skal ha fokus i den faglige læringen i undervisningen. At 

studenter og elever i tillegg får en IKT-kompetanse gjennom arbeid med fag er positivt, og 

hva jeg kaller en reell integrering av IKT. Da får IKT den rollen den bør fylle, og faglæreren 

er sjef. IKT-veilederen er kun en hjelper, veileder og assistent som bidrar der det er behov. Et 

godt eksempel på at faglærere har beholdt det faglige fokus uten å la IKT-teknologien bli det 

dominerende fag i faget, kan blant annet leses i Mapper i KRL (Geir Winje) fra høgskolens 

skriftserie. 

Selv om det i innledningen står: ”Ein skigard kank’je vara evig veit du”, så vet vi også 

at en skigard kan vare lenge. Levetiden er avhengig av vedlikehold. Det samme gjelder mye 
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av det som tidligere har foregått bak stengte dører og tykke vegger på en skole. Lærere har i 

årtier brukt pedagogikk og metodikk på en slik måte at det har foregått læring. Mange av 

metodene er fortsatt liv verdig. Vi må bare holde dem ved like, og tilpasse dem dagens elever, 

teknologi og samfunnsendringer.  

I løpet av tiden det har pågått arbeid med IKT og undervisning, er det gjennomført 

mange undervisningstimer og kurs av typen tekniske IKT kurs med tastaturtrening, uten at det 

har medført integrering av IKT i fagene. Erfaringene fra denne tiden har ført til en del 

nytenkning og endringer. Fokus har kommet mer over på fag, og mindre på det IKT-tekniske. 

Mye tyder på at det er veien å gå for å integrere IKT etter de føringer som er i rammeplaner 

og læreplaner. For å rette på dette har det parallelt med IKT og nye læreprosesser foregått 

kurs og utviklingsarbeid for å fornye gamle metoder, og ta i bruk nye med IKT som verktøy. 

Nye metoder er tatt i bruk sammen med nye veiledningshefter, brukerstøtte og innlevering av 

oppgaveløsninger i digitale mapper. Veiledningsheftene er utviklet i tråd med 

aktivitetsteoretisk tenkning (Engeström, 1999 og Nardi, 1996). Det vil si at det har sitt 

utspring i Vygotskys teorier om at den individuelle, interne utviklingen skjer i en kognitiv 

utvikling gjennom bruk av tegn som medierende artefakt. (Cole 1978, Vygotsky 1962 og 

1990). Dessuten er Engestrøms videreutvikling av begrepet medierende artefakt sentral i 

arbeidet med veiledningsheftene. Aktiviteten med IKT som redskap settes i gang parallelt 

med et faglig arbeid. Da får vi en aktivitet innenfor en samarbeidsgruppe med 

veiledningshefte og tekst som medierende artefakt. Resultatet av aktiviteten antas å bli en 

økning i datateknisk kompetanse samtidig som hovedfokus er på læring i fag. Dessuten blir 

det et arbeid hvor arbeidene er tilpasset en digital læringsarena på nett, og ikke for et digitalt 

arkiv. Metodene som brukes i denne formen for undervisning gjør at det blir mer fokus på fag,  

og IKT-instruktøren i kurslokalene blir borte. Fag, samarbeid og veiledning fra individ til 

individ og veiledningshefter gjør datarommene overflødig, og ”vegger kan rives”. Gjennom 

observasjon, intervju og spørreundersøkelser etter denne type aktiviteter, har vi fått svar som 

viser en vei mot at IKT kan bli et transparent medierende artefakt.  

På spørsmålet om arbeidet i kursene hadde inspirert læreren til å bruke mer IKT i 

undervisningen fikk vi svar som: ”Ja. Fikk mange nye ideer til hvordan jeg kan dra eleven 

mer med”, ”Ja, fordi jeg er tryggere selv” og ”Ja, fordi jeg ser at IKT er et middel og ikke et 

mål i seg selv”. Utsagn som disse og lignende, viser tydelig at en annerledes integrering av 

IKT kan medføre transparenthet i forhold til verktøyet. Her betyr transparent, at IKT blir 

brukt uten at vi tenker spesifikt på at ”nå skal jeg bruke datamaskin”. Datamaskin og 
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programvare er et naturlig verktøy som penn og blyant. Da tenker vi ikke - ”nå skal jeg skrive 

med blyant” . Vi bare skriver uten å reflektere noe nærmere rundt det å skrive.  

Uttrykket transparent har i IKT-sammenheng en dobbel mening. For ikke å blande 

”kortene” velger jeg heller å si at studentene arbeider innenfor en åpen og ”gjennomsiktig” 

læringsarena. Alle studenter har åpne mapper på Internett. Mapper som er tilgjengelig for alle 

som ønsker å se, lese og lære. Det blir en kunnskapsbase og læringsarena hvor 

gjennomsiktigheten er total. I denne artikkelen skiller jeg derfor mellom gjennomsiktig og 

transparent. De digitale mappene har en gjennomsiktighet og bruken av IKT blir transparent i 

forhold til arbeid med fag og digitale mapper. Det siste vil si at mediet vil oppnå å bli 

transparent på samme vis som kalkulatorbruk i dag (Mantovani, 1996). IKT brukes i arbeid 

med fag og utforming av digitale mapper, uten at noen tenker spesielt på at det er tatt i bruk et 

digitalt verktøy. 

Om mediering og artefakter sier Roger Säljö (2000) at tenkning og registrering ligger i 

hodet til en person, men ikke fullt og helt. Tenkningen kommer også i kontakt med 

omverdenen gjennom artefakter(redskap). Han sier videre at det innenfor et sosiokulturelt 

perspektiv er grunnleggende at fysiske, intellektuelle og språklige redskaper medierer 

virkeligheten i en konkret aktivitet, og at de ulike redskapene utgjør integrerte deler av våre 

sosiale praksiser. 

I overført betydning vil Säljös tenkning rundt et medierende artefakt og Mantovanis 

beskrivelse av det transparente artefakt føre oss frem til en antagelse om at IKT kan bli et 

transparent medierende artefakt. På Høgskolen i Vestfold vil det si at forskjellige typer 

programvare, datamaskiner og digitale mapper over tid vil kunne oppnå status som 

transparent medierende artefakt. Det blir redskaper på en ny digital læringsarena, på linje med 

boken, kalkulatoren og blyanten i klasserommet. Gjennom bruk av digitale mapper og en 

bevisst bruk av arbeidsmetoder som ligger innenfor det sosiokulturelle perspektiv vil målet 

om det transparente medium kunne oppnås i løpet av forholdsvis kort tid.  
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Når jeg i innledningen til artikkelen skriver ” Ein skigard kan'kje vara evig, veit du...”, har det 

en dobbelt betydning. Jeg mener at skolenes datarom må bort og ”veggene rives” fordi det har 

blitt en gammel metodologi for innføring av IKT. I betydning to er det slik at noen skigarder 

er gamle og råtne, men andre kan ”leve videre” med et visst vedlikehold. Gjennom årtier har 

pedagogikken i skolen endret seg og det har kommet til nye læreprosesser for læring. Nå skal 

det også sies at mang en metode lever videre, men noen kan ha nytte av det nevnte 

vedlikehold. Rettes reparasjonsarbeidet mot metode og integrering av IKT i 

undervisningsmetodene, kan vi oppnå en dobbelt virkning. Skolen kan få nye læreprosesser 

med integrering av IKT, samtidig som IKT blir integrert i undervisningen. 

For å gi et innblikk i hva jeg mener med vedlikehold av ”skigarden” – pedagogikken 

og metodikken, vil jeg gi en del eksempler som forteller hva som er gjort og hva som kan 

gjøres. Pedagogikken er på ingen måte ny. Utgangspunktet for det digitale arbeidet ligger i 

Høgskolens i Vestfolds prosjekt IKT og nye læreprosesser, som startet høsten 2000. Det vil si 

at alt arbeidet utføres innenfor det sosiokulturelle perspektiv. Innenfor det perspektivet har 

IKT og digitale mapper som redskap (Dyste og Engelsen, 2002) en spesiell betydning. 

Dessuten har flere av de ulike retninger innenfor perspektivet, som har vokst frem i 1990-

årene vært i fokus. I arbeidet som har gått parallelt med allmenn- og 

førskolelærerutdanningens fagspesifikke arbeid med digitale mapper, har det blitt lagt vekt på 

integrering av IKT i læring gjennom situert handling (Suchman 1987, Mantovani 1996), 

situert læring (Lave og Wenger 1991, Greeno 1998, Wenger 1998), aktivitetsteori (Engeström 

1987, Nardi 1996, og Engestrøm og Miettinen 1999) og Computer supported collaborativ 

learning(CSCL) (Koschmann, 1996). Det vil si at forskjellige typer tematisk arbeid har blitt 

vevd inn i en kulturell og sosial kontekst med IKT som redskap. Metodene som ble tatt i bruk, 

var på ingen måte nye. Det nye lå i hvordan IKT, programvare og utforming av digitale 

mapper ble medierende i forhold til resultatet, uten at deltakerne mistet fokus på det faglige 

arbeidet.  

Det første som ble brakt til ”torgs” var  det jeg kaller oppdrag. Det vil si at deltakerne 

fikk utlevert et skriftlig oppdrag på papir, e-post, nettsted eller i et virtuelt rom. Alle oppdrag 

som har blitt gitt i denne konteksten har vært arbeider som krevde samarbeid og kort tidsfrist 

for innlevering. Eksemplet jeg bruker i denne type arbeid er utforming av en avis, med bruk 

av tabeller. Tabellen, innlevering og digitale mapper kan være den røde tråden, som er 

eksempelet på integrering av IKT gjennom faglig arbeid. Målet er at tabellen blir det 

medierende IKT-artefakt som ved kurset slutt vil være transparent for deltakeren i sitt senere 
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arbeid med IKT og digitale mapper. Det kan selvfølgelig trekkes frem flere eksempler i det 

digitale arbeidet, for i løpet av et slikt kurs skal deltakeren ha lært noe om metodene, 

tekstbehandling, bildebehandling, presentasjon, mappemetodikk, hypertekst og utforming av 

mapper. Læringen skal altså skje i arbeid med fag og i samspill med omgivelsene. 

I oppdraget arbeider deltakerne/studentene/elevene i grupper på to til tre, og 

avisproduktet skal leveres på Desken. Innleveringen skjer ved at en internettadresse blir lagt 

inn i en lenkesamling til et bestemt tidspunkt. Det faglige oppdraget kan utformes for de fleste 

fag. Under viser jeg et eksempel på en slik oppgave, hvor sluttproduktet skal være avissider. I 

eksempelet nevnes to veiledningsheftet ”Avis med IKT – steg for steg” og ”Utforming av 

digitale mapper. Det ene leder studenter, elever eller lærere gjennom grunnleggende teknikker 

i utforming av en avvisside, og det andre gir deltakerne en enkel innføring i utforming av  

deres digitale mapper. Det vil si at deltakerne i oppdragsarbeidet, vil få en gjennomgang på 

IKT-teknisk arbeid uten at det blir gitt noen spesielle datakurs. Heftene er laget med tanke på 

  
Oppdrag Avis 
Redaksjonen i tidsskriftet ”Nostalgiens vinger” gir dere i oppdrag å lage to avissider(A4) til neste utgave 
av sitt tidsskrift. (Du er journalist i det nøytrale Norge) 

 
Dere må utføre oppdraget i dag!  Deadline er kl.14.00. Da møter dere i redaksjonen og framfører kort 
(5min) for de andre hva dere har funnet, og leverer samtidig deres produkt på ”Desken” i skolens 
virtuelle læringsrom(LMS). Rommet er i It’s Learning eller ClassFronter. Sidene lagres i en undermappe 
med ditt navn, som du oppretter selv. Framføring gjøres ved hjelp av videokanon. IKT-arbeidet utføres 
ved hjelp av Word, PSP og Internett. Bruk teknikkene fra ”Avis med IKT – steg for steg”, til hjelp i 
utformingen av deres sider.  
Produktinnhold: 
To A4-sider med propagandaplaktater og reportasjer fra fronten (nødvendig informasjon og bilder hentes 
ved hjelp av Internett som verktøy) 
Avisen utformes med 

- ”grafisk” utformet avistittel (Det grafiske arbeidet utføres i Paint Shop Pro) 
- vevadresser som kildehenvisningen for plakatanalyse og beskrivelse 
- tabeller, forskjellig skriftstørrelse – overskrift, ingress og brødtekst,  
- sidetall nederst til høyre, og avisens navn og dato til venstre(bunntekst) på alle sider 

Del 1. 
Siden bør inneholde noe om dette: 

- et utvalg av to propaganda plakater, hvor den ene skal være fra Tyskland og den 
andre fra de ”allierte” 

- en analyse av plakatene 
- en sammenligning av budskapet i plakatene 

Del2 
22. April 1915 startet det andre slaget i den nordre sektoren av Ypres Salient.  
Det startet med en overraskende offensiv fra den 4. tyske arme, og en dag var  
luften dekket av et nytt våpen i ”moderne krigføring” – giftgass. 
Bruk lenken til disse beskrivelsene, og kopier to utdrag fra teksten. En tysk og en  
fra de allierte.  
Siden bør inneholde 

- bilder fra fronten 
- en egen reportasje med norsk tekst ut fra de valgte beskrivelsene 
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oppdraget, og faller inn som en naturlig del av utformings- og presentasjonsarbeidet i 

avisproduksjonen. 

Lærerne/studentene/elevene arbeidet med en faglig oppgave som senere kunne 

overføres til egen undervisning og integrering av IKT, med noen modifikasjoner. Andre 

oppgaver kan lages ut fra samme mal, og lærere, studenter og elever arbeider med fag og 

integrering av IKT. Hjelpemiddelet som brukes i det faglige arbeidet, er en tilpasset generell 

veiledning for utforming av avissider, som tar for seg utformingen av avvissider i Word eller 

Open Office. 

Neste skritt i arbeidet med IKT i læring, og læring av IKT gjennom arbeid med fag er 

temaarbeid. I et temabasert arbeid får deltakerne i oppgave å utdype et tema gjennom 

samarbeid og bruk av IKT. Igjen er mulighetene mange. Alle fag kan bruke metoden for 

integrering av IKT uten at det faglige fokus blir borte. Målet er fortsatt at IKT og eksempelet 

med utforming av tabeller skal bli transparent. Utgangspunktet for arbeidet har vært faglige 

mål, og eksempel på temaer det har vært arbeidet med er Land i verden og Alternative 

energikilder”.   

Målet med arbeidet var å produsere en folder eller nettside, som skulle inneholde 

informasjon om et land eller alternativ energi. I folderen skulle det være med 

faktaopplysninger og bilder. Temaoppgaven Land i Verden skulle ha med matoppskrifter og 

bilde av de nasjonale rettene. Det var et tverrfaglig temaarbeid hvor heimkunnskap var med, 

og dermed kunne retten også lages av deltakerne. For lærerne på kurs var dette ikke mulig, 

men ved overføring til egen undervisning er det ikke noe stort problem. Temaarbeidet er 

gjennomført tidligere i en skoleklasse, men den gangen uten IKT. Det finnes mange lignende 

temaarbeid, og alle har muligheter til integrering av IKT. Litt kreativitet, et veiledningshefte 

som gir verktøyhjelp i gjennomføringen av det faglige arbeidet, og resultatet blir bra. 

I temaarbeidet med alternative energikilder er det brukt to fremgangsmåter for å 

gjennomføre arbeidet. Den ene var å arbeide med temaet som med Land i verden. Den andre 

metoden var å bruke hovedgrupper for temaarbeidet, i tillegg til verkstedarbeid for tilegnelse 

av kompetanse i det digitale arbeidet. I metoden med verkstedarbeid, ble det ikke ble delt ut 

IKT- veiledningshefter til alle. Først ble lærerne/elevene delt i grupper på fire. I det videre 

arbeidet ble det brukt læring gjennom samarbeid (LGS ) og Computer supported collaborative 

learning (CSCL) som metode. På den måten ble det også satt fokus på at lærere/elever skulle 

arbeide ut fra et sosiokulturelt perspektiv, og elementer fra Situert læring og aktivitetsteori sto 
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sentralt i arbeidet. Gruppemedlemmene ble etter hvert ”mestere”, som senere fungerte som 

veiledere i sine hovedgrupper. To fra hver gruppe gikk inn i en verkstedgruppe for å lære om 

multimedia. Den ene skulle lære om bilder og video, mens den andre skulle lære om lyd i 

multimedia. Arbeidet foregikk i en gruppe, med IKT som medierende artefakt. Forventet 

resultat var ny kompetanse innenfor aktiviteten. Gruppas tredje medlem ble med på en gruppe 

som skulle lære om bruk av Excel og Internett. Deltakeren her skulle lærere om å lage 

diagrammer, søke og laste ned bilder fra Internett. Det fjerde medlemmet i hver gruppe skulle 

arbeide med Lego  Oppgaven var å lage virkelige modeller av for eksempel vindmølle, en 

solcellebil eller vannhjul. Etter at alle hadde blitt spesialister innenfor sitt felt, gikk de tilbake 

til sine grupper. Der skulle hver enkelt nå fungere som veileder innenfor de forskjellige IKT-

områdene, samtidig som det faglige arbeidet med alternative energikilder ble gjennomført. 

Resultatet ble meget bra, og gruppemedlemmene hadde fått ny kompetanse innenfor bruk av 

IKT, selv om hovedfokuset var på arbeidet med energikilder. Dessuten fikk hver enkelt 

veileder økt kompetanse gjennom å sette ord på egne kunnskaper. 

En tredje metode for integrering av IKT ble forsøkt på førsteklassestudenter på 

høgskolen i Vestfold. Denne gangen gikk vi inn på områder hvor stier allerede var tråkket, 

men vi ville gjerne gå nye veier. Hovedmålet var at studentene skulle arbeide med 

sannsynlighetsregning og spill i matematikk, og farger, speiling, mønster og symmetri i Kunst 

og håndverk. Tidligere var dette arbeidet utført gjennom et tverrfaglig samarbeid mellom 

fagene matematikk og K&H, ved at studentene arbeidet med utforming av egne spill i kunst 

og håndverksfaget. Ønsket var at dette samarbeidet skulle fortsette. Samtidig med at det 

skulle arbeides med sannsynlighetsregning, var det ønske om også å kunne gi studentene en 

digital kompetanse gjennom arbeidet med spill, symmetri, mønster og speiling. I 

rammeplanene for Kunst & håndverk sto det at studentene skulle kunne en del funksjoner 

innenfor bildebehandlingsverktøy. Spørsmålet var da om det var mulig å utforme nye spill i 

det digitale verktøyet istedenfor det som var gjort tidligere med papp/papir og farger. Var det 

mulig å oppfylle rammeplanens mål, samtidig som studentene fikk en indirekte opplæring i 

bruk av det digitale verktøyet? 

Studentene ble delt i grupper på tre eller 4, og oppgaven var å gjøre en analyse av spill 

som var i handelen. Produktet skulle presenteres i et kortfattet muntlig framlegg, i tillegg til at 

noen oppgaver skulle gjøres individuelt. I spillanalysen skulle studentene utforske mest mulig 

av matematikken i spillet og vurdere spillets pedagogiske kvaliteter i grunnskolesammenheng. 

I den matematiske analysen skulle det inngå betraktninger som berørte sannsynlighetsregning. 
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Dessuten var det tillatt å foreta forenklinger eller generaliseringer av spillet og dets regler, 

dersom studentene fant det hensiktsmessig for å løse oppgaven. Studentene skulle også krive 

en kort vurdering av spillets karakter i en "tap og vinn med samme sinn"-sammenheng, og 

hele vurderingen skulle skrives i tekstbehandler og leveres i studentenes digitale mappe.  

De matematiske læringsmålene i arbeidet var å 

• utvikle kunnskap i kombinatorikk og sannsynlighetsregning  

• utvikle kunnskap og erfaring om spill som motivasjonsfaktor i læringssituasjoner  

• utvikle et erfaringsmessig grunnlag for å benytte spill i matematikkdidaktisk 

sammenheng senere. 

Studentene skulle deretter lage et eget digitalt brettspill, og få resultatet ut på papir. 

Ved utformingen av spillebrettet måtte det tas hensyn til følgende momenter: 

• Spilleplatens organisering (midtpunkt, sirkler, linjer, ruter eller trekanter)  

• Farger (to eller flere farger)  

• Former eller mønster (enkle mønster eller sammensatte mønster)  

Spillebrettene kunne utformes med utgangspunkt i kjente brettspill, uten at det ble en ren 

kopi. Til spillebrettet skulle det også lages spilleregler, i tillegg til at studentene skulle 

kommentere spillets estetiske, fagmatematiske og didaktiske sider. Selve utformingen skulle 

gjøres i bildebehandlingsverktøyet ”PaintShop Pro”(PSP). Læringsmålene for arbeidet var å 

• utvikle kompetanse til å sette bruk og utvikling av spill i et matematisk og tverrfaglig 

lys 

• utvikle forståelse for hvordan enkel bildebehandling (PSP) kan benyttes innenfor 

fagene. 

Som utgangspunkt i utviklingen av spill er det utviklet et veiledningshefte som viste enkle 

teknikker for å forme ¼ av et spillebrett. Dermed fikk studentene også arbeide med 

matematiske elementer som symmetri og speiling, i tillegg til sannsynlighetsregning. 

Geometriske elementer som sekskant, åttekant osv ble også trukket inn i arbeidet. Ut fra 

veiledningen skulle studentene utvikle et enkelt spill. Veiledningen var slik utformet at 

studentgruppene kunne bruke egen kreativitet for å utforme egne spill. Bildet til venstre viser 

modellen studentene arbeidet etter. De to andre viser eksempler på studentarbeider etter at 

gruppene hadde planlagt eget spill ut fra egenutviklede spilleregler og matematisk tenkning. 
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Det blir for mye, dersom jeg skulle gå inn i alle spillets regler, men det vi kunne konstatere 

var at studentene hadde tilegnet seg IKT-kompetanse. Kompetansen var tilegnet ved bruk av 

veiledningshefte for utvikling av spillebrett i Paint Shop Pro og arbeid med 

sannsynlighetsregning, symmetri, speiling, farger og komposisjon. Her er det arbeidet med 

felles faglige momenter, som finnes både innenfor faget matematikk og Kunst og Håndverk, i 

tillegg til temaer som var spesielle for fagene. Fordi det hele var et digitalt arbeid, dekket 

denne oppgaven også kravet om innlevering i digitale mapper. Bildene på forrige side kunne 

vises i miniatyrer på nett, samtidig som studentene hadde spillene i full størrelse for 

fremlegging når studentenes produksjon skulle vurderes. 

Den fjerde metoden er den samlende og mest omfangsrike metoden i arbeidet med 

reell integrering av IKT i undervisningen. Det er hva jeg kaller Storyline – et kvantesprang for 

integrering av IKT. I bruk av storylinemetoden (Eik 1999, Eik og Fauskanger 2003 Olsen og 

Wølner 2003) ble det en repetisjon på det meste av IKT- arbeidet som var gjort tidligere, i 

tillegg til noen nye aktiviteter innenfor bruk av IKT i læring. Gjennom et storylineforløp 

styres det faglige arbeidet ut fra grundig planlegging og faglige mål. Det var også ideelt for 

integrering av IKT uten at de faglige målene mistet fokus. Dessuten ga storylineforløpet 

muligheter for gjentatt repetisjon av det digitale arbeidet, og dermed kom deltakerne nærmere 

vårt mål med IKT som transparent medierende artefakt i læring.  

I et storylineforløp kalt Reklamebyrået (Olsen og Wølner, 2002) fikk deltakeren 

veiledning i IKT-arbeidet gjennom skriftlige dokumenter og digital animasjon på Internett. 

Det ble igjen fokusert på repetisjon og noen nye funksjoner. For å holde taket i den røde 

tråden, kan det nå nevnes at tabellfunksjonene igjen var sentral. Nå var det tid for at 

deltakerne skulle utforme sine egne digitale mapper. I storylineforløpet fikk alle deltakerne en 

veiledning i utforming av digitalt visittkort for bruk på eget nettsted. Det var utgangspunktet 

for videre arbeid med utforming av egen digital mappe. Kompetansen i bruk av 

tabellfunksjoner i avis, folder og nå i utformingen av visittkort ble overført til arbeidet med 
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egen digital mappe. Forholdsvis smertefritt fikk alle et nytt nettsted for presentasjon av sine 

arbeider i storylineforløpets sluttfase. Det vil si at all tidligere tilegnet IKT-kompetanse nå ble 

integrert i det faglige arbeidet, uten at det ble innført ny programvare eller 

programvaretekniske funksjoner. Alle deltakerne i en gruppe hadde nå en forholdsvis god 

kompetanse på flere områder, og tiden var inne for å dele den med resten av gruppen. 

Storylineforløpet gikk inn i en mer åpen fase i det digitale arbeidet. Samtidig var 

nøkkelspørsmål og faglige mål fortsatt styrende for det videre samarbeidet. Det vil si at 

deltakeren i det sosiokulturelt miljøet fortsatt er samarbeidspartnere og hverandres veiledere. 

Forskjellen ligger i at de nå er mindre styrt, og går inn i en mer kreativ og utforskende fase. 

Der vil ervervet kompetanse og kunnskap sammen med arbeid og bruk av digitale mapper blir 

videreutviklet.  

 

4 Refleksjon rundt en skigard 
 

Vedlikeholdet har startet, og i etterkant av undervisning og kurs innenfor det sosiokulturelle 

perspektiv, ser vi tydelig at deltakerne har fått ny kompetanse på flere områder. Gjennom kurs 

med pedagogisk ”anker” i sosiokulturelle teorier og nye og gamle samarbeidsmetoder, har 

deltakerne fått økt IKT-kompetanse. En årsak til den nyervervede kompetansen er 

sannsynligvis at det har vært lagt vekt på at målene i kompetanseutviklingskurset skulle være 

tilpasset reelle situasjoner fra undervisningen. Bekreftelsen på mer riktig metodebruk i 

undervisningen ble synliggjort gjennom at studenter og lærere i etterutdanning allerede i 

kursperioden tok skrittet fullt ut, og prøvde ut egne erfaringer gjennom integrering av IKT i 

praksis og egen undervisning. I resultatene fra kursenes spørreskjema svarer de aller fleste ja 

til at de er inspirert til videre arbeid med IKT i egen undervisning. To av lærerne svarer 

følgende: ”Ja, absolutt. Dette er jo så gøy! Det er fint å se at det går an å lage noe ”flott” 

nesten på egenhånd. Da kan jeg jo få det til hjemme også!(tror jeg) Jeg tror det kan være godt 

å bruke dette som variasjon i timene. Nå er jeg like flink som de fleste av elevene mine. Det 

er jo (heldigvis) bare noen få i hver klasse som er gode til dette” og ”Ja. Det åpner for uante 

muligheter for elevene og meg som lærer. Jeg tror skolearbeidet med IKT virker inspirerende 

for elevene.” 

Alle lærer- og studentgrupper var ikke like eksemplariske i samarbeidslæringen 

innenfor gruppen, slik at all kunnskap ble delt. Likevel forsøkte de å bruke metodene med 

samarbeid i egen praksis. Metodene som ble brukt, ble også en tydelig motivasjonsfaktor for 
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videre arbeid og ansvar for egen læring. Det må bety at selve gjennomgangen, teoriene og 

erfaringen som deltakerne fikk gjennom undervisningen, var motiverende for videre arbeid 

med undervisningsmetoder og teknologi. Innenfor både arbeid med bildebehandling og 

multimediepresentasjoner i faglig og tverrfaglig arbeid, praktiserte studenter og lærere sin 

nyervervede kompetanse. 

Mange av lærerne som i begynnelsen av kursene etterlyste IT-teknisk bruk av 

datamaskin og programvare, ble nesten litt forundret over hva de hadde tilegnet seg av IKT-

kompetanse. Til tross for at de ikke hadde gjennomgått instrumentalistiske kurs hadde de 

likevel tilegnet seg kompetanse på bruk av forskjellige typer dataprogrammer, og utforming 

av vevsider gjennom arbeidet med sine digitale mapper. De tilegnet seg kompetanse som de 

tidligere trodde bare kunne oppnås gjennom datatekniske kurs. Ut fra det våger jeg å påstå at 

denne formen for kompetanseutvikling er med på å gjøre IKT transparent i forhold til 

undervisning. Jeg våger også påstanden om at IKT brukt på denne måten kan være med på å 

endre lærerrollen og gi endringer i læreprosessen. Dermed kan jeg konkludere mine 

antagelser med at IKT kan bli transparent i forhold til undervisningen, men det krever en 

bevisst didaktisk strategi gjennom oppgaveformulering. Det vil si at læreren må tenke fag i 

stedet for dataromskurs. Hun  må også være nytenkende i oppgaveutformingen for å oppnå at 

elevenes/studentenes digitale mapper ikke bare blir arkiv, men en digital læringsarena.  

Når det gjelder metodene som ble brukt innenfor de holdte kursene, er det noen 

svakheter, men de kan unngås gjennom organisering og god planlegging. Det er spesielt i 

samarbeidsfasene at alt ikke fungerte etter teorien. Lærerne var som sagt ikke alltid like flinke 

til å følge opp intensjonene med læring gjennom samarbeid (LGS) og veiledning. Målet for 

arbeid i praksisfellesskapet var slik at deltakerne skulle blir gjensidig avhengig av hverandre 

på en positiv måte, og at hver enkelte skulle føle en personlig ansvarlighet for veiledning og 

produkter. Alle følte seg nok ansvarlige for produktet, men ikke for å gi resten av 

gruppemedlemmene veiledning som medførte at de kunne alt like godt. Årsaken ligger 

sannsynligvis i tidspresset. Derfor tok enkelte av deltakerne bare ansvar for det de var 

”spesialist” på. Likevel føler jeg at vi er på rett vei, og nye kurs med bedre tid og 

organisatoriske endringer vil kunne løse problemet. 

 Måten kursene har vært gjennomført på, gir signaler om at dette er en metode som 

bringer IKT inn i skolelokalene på en naturlig måte. Gjennom arbeidsmetoder med 

utgangspunkt i situert læring, aktivitetsteori og samarbeidslæring viste det seg at lærere, 

studenter og elever flytter fokus fra teknologi til utføring av oppgaver. De viser gjennom 
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aktivitet og svar i spørreskjema, at teknologien ikke er det vesentlige, men derimot 

arbeidsoppgavene. Det vil si at arbeidet med fag hele tiden hadde fokus, og dermed ble det 

ikke det jeg kaller ”tekniske tastatur”- og ”flytt mus”- kurs. Selv om arbeidet har fungert slik 

at fokus hele tiden har vært på metode, samarbeid og oppgave, er konklusjonen at de likevel 

har fått betydelig bedret IKT - kompetanse. Ut fra det slutter jeg at vi beveger oss mot målet 

med faget i fokus og IKT som et transparent artefakt.  

Konklusjonen blir at kurs og undervisningsmetode, sammen med en ny type 

veilednings-dokumenter og bruk av digitale mapper er et skritt i riktig retning. Gjennom riktig 

bruk av metode, veiledningsdokumenter og digitale mapper har vi redskaper som kan gjøre 

IKT til et mer naturlig og transparent verktøy i undervisningen. Bruk av situert læring, 

aktivitetsteori og samarbeidsmetodikk vil også kunne være et bidrag til endringer av 

lærerrollen og læreprosesser. Fremgangsmåten innenfor integrering av IKT gjør at mange 

lærere lettere tar inn nye arbeidsformer og pedagogisk tenkning i det didaktiske arbeidet. 

Brukt på denne måten er artefaktene også suksesskriterier for motivasjon, utvikling og 

bidragsyter til en mulig bedret læringseffekt. Å komme med en påstand om at lærere lettere er 

med på endringer gjennom bruk av IKT, er ut fra observasjoner der lærerne uttaler at IKT må 

inn i undervisningen. IKT har blitt ”stuerent” og godtatt fordi alle ser at samfunnet mer og 

mer blir avhengig av verktøyet. Da er det også godtatt at håndverket må læres på en måte som 

samtidig er et bidrag til en bedre undervisning og endringer i læreprosessen. De samme 

lærerne innser at det er vanskelig å gjøre seg god nytte av verktøyet i tradisjonell 

undervisning. ”Det fungerer liksom ikke”, svarte en av lærerne på et spørsmål om bruk av 

IKT i den tradisjonelle undervisningen. Fire korte ord som understreker at det ikke er særlig 

hensiktsmessig å forsøke å ”sette strøm” på tradisjonelle undervisningsmetoder. 

Den tiden det har vært arbeidet med fokus på aktivitet og metode istedenfor 

læremiddel, har på mange måter vært vellykket. Resultatene fra kurs og undervisning viser at 

den tidligere omtalte metoden sammen med bruk av digitale mapper, kan være det som bidrar 

til endringer i lærernes didaktisk arbeid. Fordelen med denne IKT-bruken, er at lærerne på 

forhånd ikke har så mange forestillinger om hvordan verktøyene kan tas i bruk. Læreplanene 

sier at IKT skal innføres, men ikke hvordan, og de aller fleste lærere er takknemlige for å få 

ideer og tanker om hvordan det kan gjøres. I det ligger det at de gjennomgåtte pedagogiske 

teorier og metoder sammen med IKT er med på å legge nye premisser for et godt læringsmiljø 

og bedre undervisning, og da vil det også være et tiltak for nødvendig endring.  
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5 Digitale mapper i åpne og lukkede rom 
 

I undervisningseksemplene og kursene som er omtalt i artikkelen har det hele tiden blitt brukt 

åpne digitale mapper på Internett. Lærere i grunnskole og videreskole føler seg litt 

ukomfortable med det, fordi de har en litt annen elevgruppe enn hva høgskolen har. I den 

forbindelse vil jeg innføre begrepet - Åpne mapper i lukkede rom. Begrepet oppsto etter en 

diskusjon med meg selv og andre om bruken av åpne mapper på Web, kontra mapper innenfor 

de mer lukkede rom som  LMS-applikasjonene ClassFronter og It’sLearning. Dessuten var 

det nødvendig å få opp en læringsarena tilsvarende den studentene på Høgskolen i Vestfold 

bruker innenfor et virtuelt rom, slik at det også her skulle kunne tilrettelegges for 

samarbeidslæring gjennom digitale mapper som læringsarena. Årsaken ligger i at ikke alle 

skoler har åpne nettsteder. Mange grunnskoler og videregående skoler har foreløpig bare 

virtuelle rom som ClassFronter og It’S learning til rådighet. Heller ikke alle lærere på de 

nevnte trinnene ønsket at elevenes arbeider skulle kunne nås av ”hele verden”, og begrepet 

Åpne mapper i lukkede rom oppsto. Virtuelle rom eller LMS  er som et ”skjellsord” for 

mange. Hvorfor er noe usikkert? I følge Morten Flate Paulsen (2003) eksisterer to retninger 

innenfor LMS. Det er et skandinaviske perspektiv og et nordamerikanske perspektiv. Paulsen 

sier at det er større sjanse for at innføringen vil lykkes når det brukes norske systemer. Med 

det mener han at LMS’ene ClassFronter og It’s learning ligger mer opp mot pedagogikken det 

arbeides etter i norsk skole. Samtidig understreker han at det er en fare for at fagmiljøene vil 

se på LMS som en tvangstrøye, hvis de ikke umiddelbart ser den pedagogiske nytteverdien. 

Hovedsaken blir derfor å ta rommene i bruk på en måte som gjør det mulig å opprette en 

digital læringsarena innenfor rammene av en LMS som ClassFronter. ”I nøden spiser fanden 

fluer” er et utrykk, men å gå så langt var ikke nødvendig for å få integrert IKT gjennom 

digitale mapper i de lukkede rommene. Virtuelle rom som ClassFronter og It’sLearning er 

virtuelle rom på Internett, og det vil si at digitale mapper kan opprettes. På samme måte som 

studentene på HVE avd. LU lager sine digitale mapper, kan elever med for eksempel tilgang 

til ClassFronter lage sine digitale mapper. Forskjellen er bare at de ikke kan ses av ”verden”, 

bare av de med tilgang til LMS’en. Verdensveven består fortsatt av mye HTML-kode 

(Hypertext Markup Language), et kodespråk som brukes til oppbygging av vevsider på 

Internett, og dermed er det heller ingen forskjell på utforming av digitale mapper innenfor 

eller utenfor en LMS. Forskjellen blir da om vi skal arbeide i en digital læringsarena for hele 

verden, eller bare innenfor en klasse eller skole. Uansett hva vi velger er målet økt læring, og 

læring gjennom samarbeid. Kan vi få det til gjennom bruk av digitale mapper innenfor et 
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lukket rom, kan det bli den første løsningen for noen skoler, kommuner, fylker. Ingen ting er 

for dårlig hvis det virker etter hensikten, og det kan være de første usikre skritt mot 

internettverden som arena. Dessuten vil vi gjennom et slikt arbeid også kunne få 

forskningsresultater som vil kunne være med på å gi oss et svar på om det er et brukbart 

redskap i læring.  

Skal digitale mapper kunne brukes på lignende måtes som på høgskole og 

universitetsnivå, er det også nødvendig å gi lærerne i grunnskole og videregående skole en 

enkel måte å opprette digitale mapper på. Samtidig er ønsket foreløpig at ikke alle skal kunne 

få like lett innsyn, som på Høgskolen i Vestfolds digitale mapper. Da kan metoden over være 

en vei å gå for etter hvert å kunne ende opp i en mer åpen digital verden, og økt 

samarbeidslæring.  

Gjennom samarbeid med praksis- og prosjektskoler i grunnskolen og gjennom kurs for 

lærere i videregående skole har begrepet blitt presentert. (Se mer om dette på HVE og Norges 

universitetets side for samarbeid og kommunikasjon i virtuelle rom, på  internettadressen 

http://www-lu.hive.no/ikt/nusoff/) . Dessuten har lærerne fått anledning til å lage denne type 

mapper selv. Fremgangsmåten er den samme som studentene på Høgskolen lager sine digitale 

mapper i det åpne rom. Forskjellen er kun at elevenes digitale mapper ligger innenfor 

”veggene” i en LMS. Kanskje disse veggene også vil rives over tid, men det er ikke 

nødvendig å skynde seg for fort. Mulighetene er der, og utformingsarbeidet med 

multimediale, hypertekstuelle og interaktive tekster er det samme. Da kan det i en 

overgangsfase kanskje holde, at grunnskolen bare gir foresatte adgang til elevenes digitale 

mapper. Da er mappene åpne for andre, men fortsatt i det lukkede rom – altså ”Åpne mapper i 

lukkede rom”. Det blir altså en læringsarena som er ”gjennomsiktig”, i den forstand at alle 

lærere, elever og foreldre med tilgang til rommet kan se produktene. 

Arbeidet med å innføre begrepet samarbeidslæring gjennom digitale mapper og CSCL 

har startet, og bare tiden kan vise hvor lang vi vil kunne nå i dette arbeidet i løpet av 

forhåpentligvis kort tid.  

 

6 Start et sted - la ”IKT- festen” begynne 
 

Ringen er sluttet og vi er tilbake ved begynnelsen, bortsett fra at vi nå ikke lenger synger om 

skigarder som ikke varer evig og gjerder som skal rives. Nå gjør vi det – vi river veggene vi 
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ikke lenger trenger, og vi vedlikeholder metodikken og pedagogikken vi mener er viktige i 

vår undervisning. Sammen med disse aktivitetene tar vi inn verktøyet som kalles IKT – ett av 

mange. I vårt pedagogiske arbeid og bruk av verktøy går vi skrittet fullt ut, og våger å se på 

vår egen undervisning under en kritisk lupe. Vi tar vare på det beste og tenker nytt istedenfor 

gjenbruk av det som ligger nederst i bunken. Det som ikke lenger fortjener å brukes om igjen, 

fjernes og erstattes med nye ark gjennom nytenkning, utvikling og vedlikehold. En absolutt 

nødvendighet i følge Wencke Rønningen - en av tre forskere i prosjektet Likeverdig skole i 

praksis(2003). Deres rapport dokumenterer at det fortsatt er en stor del lærere som mangler 

kompetanse for å undervise i tema- og prosjektarbeid, så her er det absolutt nødvendig å tenke 

nytt. Gjør vi det, kan IKT bli et av endringsverktøyene for nye og endrede metoder i 

klasserommet. IKT kan bli en ”murbrekker” for nye læreprosesser, samtidig som verktøyet 

blir nyttig i undervisningssammenheng. 

Korteste veien mot nye læreprosesser med IKT som verktøy er etter min oppfatning å 

fjerne ”tekniske” datakurs, og integrere IKT-opplæringen i fag og faglig arbeid. Mange sier 

seg nok uenige, fordi den tekniske metoden har blitt kjent og kjær i løpet av 20 år. Svaret på 

det er: ”våg å ta skrittet – våg å gjøre noe nytt”. Ingen har rett til å bestemme at IKT bare kan 

læres gjennom taste-, mus- og trykkentast-kurs. Det er heller ingen som kan dokumentere at 

det er eneste veien å gå. Det ser vi blant annet ut fra ITU’s rapport (ITU 2004) om IKT-

situasjonen i norsk skole. Få bruker IKT integrert i undervisningen, til tross for at lærere har 

fått tekniske IKT- trening tjue år. Det samme bekreftes gjennom Larry Cubans argumenter for 

at IKT ikke var kompatibel med undervisning (Becker, 2000). I følge Henry Jay Becker fant 

han den gangen ut at IKT ikke var forenlig med datidens undervisning. Becker tok opp disse 

argumentene i forhold til undervisningen ved århundreskiftet, og fant ut at at Cubans 

argumenter i stor grad fortsatt var gjeldende. Han sier også at IKT i stor grad bare har blitt tatt 

i bruk av noen få lærere, som skiller seg ut fra resten gjennom sin læringsfilosofi. Derfor har 

målet vært å finne en annen type opplæring enn den tradisjonelle IKT-kursingen, slik at IKT 

blir integrert i læringsarbeidet. Vi forsøkte noe nytt, som å jobbe med fag samtidig som det 

ble lagt inn læring i bruk av IKT-verktøyet. Det er en enkel filosofi, men likevel vanskelig å 

innføre i IKT- opplæringen innenfor utdanning. Noen blir nok nå litt provosert over slike 

uttalelser, men det for stå sin prøve. Ved å bli provosert ”løfter man ofte blikket”, og med 

hevet hode og åpne øyne blir det lettere å se svakheter ved dagens aktiviteter. Man begynner å 

tenke og reflektere over egen praksis, og kanskje våge. Det er noe i det å ”tørre å kaste seg ut 

på dypt vann”. Jeg husker min mor fortalte om den gangen de var barn, og på hytta ved sjøen. 
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For å lære å svømme ble de kastet ut i det dype vannet. Der måtte de på en eller annen måte 

forsøke å komme seg til tørt land, eller så hadde de druknet (ikke helt sikkert, for min morfar 

kunne visst svømme). Min morfar var litt spesiell, som kastet sine barn ut på dypet, men han 

broderte også puter. Jeg lover at jeg ikke skal skrive mer om min morfar, selv om det kanskje 

kunne vært interessant. Husk bare at det er lov å gjøre ting annerledes, og mange veier fører 

mot målet. Det er lov å rive, bygge nytt, det er lov å ”brodere puter” uansett alder, og det er 

lov å vedlikeholde og våge. Glem heller ikke at datateknologien fortsatt er i stargropen 

innenfor utdanning. I det ligger det også at det fortsatt er behov for ny forskning innenfor 

området IKT i læring, og det meste må prøves og evalueres for å se om det har noen effekt på 

læring. Med det som utgangspunkt er det ingen ting som kan hindre at ”IKT-festen” kan 

begynne, for det finnes foreløpig ingen fasit. 
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IKT og mappevurdering– et utviklingsredskap i 
skolehverdagen? 
 

 

 

Eli Kari Høihilder  
 
1 Innledning 
 

Ifølge Høgskolens rammeplan skal prosessuelle læringsformer vektlegges i lærerstudiet1. IKT 

er inkludert i alle høgskolefag, og mappevurdering og digitale læringsprosesser har stor plass i 

studiefagene. Mappeoppgavene er definert som digitale mappekrav, og 

praksislærere/øvingslærere er i stor grad oppdatert på rammeplanens målområder.  

I denne artikkelen drøfter jeg hvordan lærerstudentenes kunnskap om og praktisering 

av samarbeidslæring gjennom digital mappevurdering2  kan bli et utviklingsredskap i 

skolehverdagen. Bakgrunnen for artikkelen er erfaringer fra en av 1.-klassene ved 

allmennlærerutdanningen ved Høgskolen i Vestfold skoleåret 2002-2003.  

 

2 Kort situasjonsbeskrivelse 
 

Studentene i A1a skulle i praksis ved 5 praksisskoler3 høsten 2002. Skolene var både barne- 

og ungdomsskoler. Studentene dro fulle av forventning og spenning ut i skolene med sine 

bærbare PC-er. Hvordan ville de, som ferske lærerstudenter, makte å omsette noe av sin 

nyvunne kunnskap og erfaring blant annet om nye læringsprosesser og bruk av IKT som 

arbeidsredskap til sine elever? 

 Lærerstudentene møtte imidlertid en uventet barriere; De opplevde en til dels negativ 

holdning fra mange lærere  ved skolene. Når studentene kom vandrende med sine PC-

ryggsekker gjennom skolekorridorene på vei til eller fra grupperom, klasserom og 

personalrom, fikk de kommentarer fra lærere som: ” Oj –dere har 1 PC hver! Vi har 1 på 20 

                                                 
1 http://www-lu.hive.no/rammeplan_larer.htm 
2 Begrepene mappevurdering og mappelæring er synonyme i artikkelen 
3 Begrepene praksisskoler og øvingsskoler , praksislærere og øvingslærere er synonyme 
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lærere”, ”Her på skolen kan dere bare la PC-en bli hjemme. Vi har ikke engang tilgang til 

internett”, ”VÅRE elever må faktisk lære seg å skrive for hånd,” ” I skolehverdagen er det 

menneskelig kontakt som gjelder, og ikke at elevene kan gjemme seg bak en datamaskin...”  

Slike bemerkninger var det mange av, og enkelte studenter følte seg nærmest som ”et hår i 

suppa” i sin praksisperiode. Når de fortalte at mappevurderingen og den nettbaserte læringen 

som metoder i undervisningen ved høgskolen også skulle søkes å overføres i deres 

grunnskolepraksis, ble dette mottatt med stor skepsis i lærerkollegiet.  

Studentene i A1a fortalte om sine opplevelser til meg som teamleder1, og vi drøftet 

situasjonen med skolenes rektorer og øvingslærere. Som et resultat av dette, ble det i neste 

praksisperiode, som foregikk ved de samme praksisskolene vårsemesteret 2003, foretatt en 

spørreundersøkelse i form av individuelle intervju i lærerpersonalet.  

Praksisskolene var ordinære grunnskoler uten spesiell tilrettelegging for den 

elektroniske data-verdenen, og selv om hele skolen fungerte som praksisskole for studentene, 

hadde lærerkollegiet, med unntak av praksislærere og rektorer, ikke deltatt i 

kompetansehevingen. De hadde derfor til dels manglende forutsetninger for å forstå 

bakgrunnen for at et av studentenes viktigste læringsverktøy, var deres bærbare PC. Ved 

mange av skolene var det verken nettilgang eller datamaskiner til bruk for lærere og elever. Vi 

ville imidlertid finne ut av lærernes holdninger til IKT-læring generelt og mappelæring 

spesielt. Var de negative ytringene fra enkeltlærere representative for skolens personale? Hva 

var begrunnelsene? 

 

3 Intervju av lærerne 
 

For å oppnå medlæringseffekten det ville kunne bringe at studentene skulle prøve ut intervju 

som forskningsmetode, og samtidig kunne knytte relasjoner i lærerkollegiet, bestemte vi at 

intervjuene skulle utføres av studentene. Rektorene motiverte sitt kollegium til å melde seg 

som informanter. Vel 80% av det samlede pedagogiske personalet ved de 5 praksisskolene 

deltok i den muntlige spørreundersøkelsen. Svarene ble behandlet av studenter og 

høgskolelærere. Begrepene respondenter og lærere er synonyme, og henspiller på målgruppen 

                                                 
1 Den tradisjonelle klasseinndelingen ble erstattet av teamorganisering høsten 2000. Utgangspunktet for dette, 
var målet om et tettere samarbeid mellom studenter, høgskolelærere og praksislærere. Teamleder skulle fungere 
som organisator og utviklingsleder i teamet. 
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som besvarte spørsmålene. Både praksislærerne og kollegene forøvrig besvarte individuelt 

følgende spørsmål: 

1) Hvilken rolle mener du IKT bør spille i den daglige undervisningen?  
2) Hva er din holdning til mappevurdering som læringsform? 
3) Hvilke muligheter kan du se ved å koble mappevurdering og IKT i form av digitale 
mapper? 

Et sammendrag av svarene blir oppsummert i det følgende. 

Spørsmål 1) Hvilken rolle bør IKT spille i den daglige undervisningen? 

Ingen av respondentene2 mente at IKT er en uegnet arbeidsform i grunnskolen. De var av den 

oppfatning at elevene må bli kjent med den kommunikasjonsteknologien som er rådende i 

samfunnet i dag, og at de bør tilegne seg kunnskap og erfaring om mulighetene som bruk av 

data har i skolen.  

Jeg synes det høres spennende ut at også vi heimkunnskapslærere får bli med i IKT-
undervisningen på samme måte som de andre fagene. Det står jo i målområdene for 
faget at vi skal bruke IKT – nå bruker vi bare Mat på data-programmet. IKT kan 
representere en statusheving for vårt fag, nå blir det ikke bare ”Kok”. 

 

Nesten halvparten (48%) av lærerne mente at det burde være en egen dataveileder/datalærer 

som kunne ha opplæringen i IKT for elevene, og de fleste av disse uttrykte at et eget rom var 

den beste måten å samle elevene på i forbindelse med IKT-opplæringen. Mediateket, 

biblioteket eller datarom ble nevnt som egnet av mange. Organiseringen ble stort sett foreslått 

å være fordelt i to like store grupper, slik at halvparten av elevene fikk ordinær undervisning 

mens den øvrige halvparten fikk jobbe med data. Det var her ingen signifikant forskjell i 

svarene fra barneskolene og ungdomsskolene.  

Respondentene var stort sett enige om at ”fag var fag og data var data”. Begrunnelsene 

for ikke å blande IKT-læring inn i den daglige opplæringen, var flere: 

Når elevene skal arbeide med data, trenger de en datamaskin. Disse maskinene er ikke 
transportable, og det vil skape for mye uro i klassen om elevene skal gå til og fra for å 
arbeide på maskinene.  

 

Enkelte elever spesielt i ungdomsskolene har egne bærbare PC-er. Disse fikk de kun benytte i 

prosjektarbeid når klassen var oppløst organisatorisk. Lærerne begrunnet dette med 

rettferdighetsprinsippet ut fra elevhensyn, og manglende kontroll ut fra lærerhensyn. Når han 

                                                 
2 Respondenter henspeiler på lærerne ved praksisskolene som deltok som informanter i spørreundersøkelsen. 
Respondentene representerte samtlige fag ved skolene. Begrepene respondenter, informanter, deltakere og lærere 
har samme betydning, og innebærer samme målgruppe i undersøkelsen. 
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sitter gjemt bak en PC, aner jeg ikke hva han holder på med. Elevene rundt mister også 

oppmerksomheten… 

De samme respondentene som ønsket egen datalærer og et separat datarom, mente at 

IKT ville virke som et forstyrrende element i den ordinære undervisningen, og egnet seg best 

som verktøy i tema- og prosjektarbeid3. Nesten alle lærerne hadde gode erfaringer med 

programvarer knyttet til de forskjellige fagene, både i norsk, matematikk, geografi, engelsk og 

heimkunnskap, men disse programmene ble brukt som variasjonsopplegg og 

motivasjonsfaktor mens klassen var delt i to. Datagruppene arbeidet derfor på eget rom under 

tilsyn og veiledning av egen lærer. 

 Over halvparten av lærerne samlet svarte at IKT ikke spilte noen rolle i deres daglige 

undervisning. Noen få av respondentene ønsket PC-er inne i klasserommet, men nesten 

halvparten ga uttrykk for at de ville unngå å bruke data i undervisningstimene. Enkelte av 

disse følte at de ikke hadde tilstrekkelig kunnskap og erfaring til selv å administrere bruk av 

PC-er, og andre var skeptiske til uro og bråk som ville følge med elevenes bruk av 

datamaskiner i klasserommet. Det kan bli en kamp om maskinene, og dette må jeg som lærer 

ta meg av. Noen av lærerne ga uttrykk for at manglende egenferdigheter og manglende 

datautstyr på skolen var vesentlige årsaker til at de kviet seg for å inkludere IKT i den daglige 

undervisningen. Flere understreket i intervjuene at tidspresset er så stort i skolen, at de ikke 

har overskudd til å sette seg inn i og ta i bruk nye arbeidsverktøy og nye arbeidsmetoder. 

På hovedspørsmålet om hvilken rolle vedkommende lærer mener IKT bør spille i 

undervisningen, var det nesten halvparten av respondentene som ikke syntes at IKT burde 

trekkes inn i undervisningen i klasserommet. De fleste begrunnet sitt synspunkt med at de 

selv ikke har tilstrekkelige egenferdigheter innen feltet IKT, og/eller at de er redd for en 

merbelastning i sin daglige arbeidsoppgave som lærer. 

 

Spørsmål 2) Hva er din holdning til mappevurdering som læringsform? 

Følgende forståelse av mappe ble lagt til grunn: 

Mappe skal være med på å dokumentere både resultat og prosess. Bruk av 
mappedokumentasjon blir ofte rekna som ei vurderingsform, mappevurdering. 
Mappevurdering kan medverke til større samsvar mellom arbeidsmåte og 
vurderingsform, og fremje elevens heilskapelege kompetanse  (KUF 1998: 13) 

 

                                                 
3 Se Pettersson og Postholm (2003): IKT som verktøy i tema- og prosjektarbeid 
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Da intervjuene ble foretatt, hadde alle lærerne ved samtlige skoler arbeidet etter gjeldende 

Læreplanverk L97 flere år, og Rettleiingsheftet i elevvurdering L97/L97S var delvis 

gjennomgått i samlet personale, og delvis på trinn og i team. Mappevurdering  som 

læringsform var likevel ukjent praksis for de fleste av informantene ved de aktuelle skolene. 

Mange av lærerne uttalte at de anså den skriftlige arbeidsboka som en form for 

mappedokumentasjon.  

Her kommer både prosess og resultat fram på en god måte. Elevene arbeider med 
arbeidsboka hele året, og fyller ut etter hvert. Lærerne får boka til gjennomsyn flere 
ganger i året. Det er vel dette som kalles mappevurdering? 

 

Flere av informantene som mente de hadde erfaring med mappelæring, uttalte seg positivt om 

metoden.  

Jeg har litt erfaring fra mappearbeid i KRL, og selv om lærerne får merarbeid i 
veiledningsprosessen, tror jeg at elevene får inspirasjon til å utvikle seg videre på egen 
hånd når mappearbeidet deres blir sett og gitt tilbakemelding på. 

 

En av lærerne som ikke hadde forsøkt mappevurdering, uttalte blant annet: 

Jeg har aldri gitt skriftlig tilbakemelding om den enkelte elevs prosess  i 
matematikkarbeider, og jeg er redd for at dette kan skape et press for oss lærere. 
Hvordan skal vi lære om dette? Vi har rutine på å rette prøver og  å tilrettelegge 
undervise,, men mapper kan jeg ingen ting om.  

 

En skepsis til økt arbeidsmengde og nye arbeidsmetoder, gikk igjen hos de fleste av 

informantene. Elevperspektivet kom også fram; Hvor mye skal forventes av teorisvake elever 

i sammenheng med mappevurdering? Og hva er de pratiske fagenes rolle i denne 

sammenheng? Følgende sitat fra undersøkelsen eksemplifiserer dette: 

 De elevene som er svake i teorifag, har ofte store problemer med å skrive. Min erfaring 
med kunst og håndverk og musikk, er at nettopp denne kategorien elever fryder seg over 
disse fagene, for nå skal de slippe å skrive. Fører mappevurdering til mer skriving, så 
er den teorisvake gruppen skoletapere nok en gang. 

 

Spørsmål 3) Hvilke muligheter kan du se ved å koble mappevurdering og IKT i form av 

digitale mapper? 

Omtrent alle informantene uttalte at man burde ha tilleggsutdanning i IKT og eller 

informatikk for å beherske en læringsform hvor det kobles både mappevurdering og IKT, eller 

at en IKT-veileder ved skolen i kommunen måtte bistå i forbindelse med en slik læringsform. 

Det store arbeidet som ville bli tillagt frivillige lærere som påtok seg denne formen for 

undervisning, måtte kompenseres lønnsmessig eller i form av et lavere antall 
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undervisningstimer. Hele målgruppen både på barnetrinnet og ungdomstrinnet mente at elever 

i barneskolen ikke ville være modne for denne formen for skolearbeid, såfremt de ikke hadde 

hatt spesiell opplæring i IKT tidligere. Organiseringen av denne undervisningsformen og 

merarbeidet i forbindelse med veiledning ble ansett som den største hindringen. En av 

informantene uttalte imidlertid at koblingen mellom IKT og mappevurdering var en god måte 

å forene metoder som ble anbefalt i Rettleiingsheftet.  

IKT skal inn i alle fag. Mappevurdering skal inn i alle fag. Det må være både rasjonalt 
og logisk å koble disse metodene. 
 

En annen informant var imidlertid skeptisk på egne vegne: 

 Hvordan skal jeg som har vært i skolen i 40 år lære meg både mappemetodikk og IKT 
på én gang? Det er noe annet med dere nyutdannede, men vi som er gamle i 
skoleverket, får et stort problem. 

 

Selv om spørsmålene ble stilt og svarene avgitt under forutsetning av at skolene ville være 

opprustet med datateknisk utstyr, hadde informantene innvendinger til digitale mapper til bruk 

for elevene.  

Mange elever blir ikke ferdige med mappejobben på skolen, og det vil bli et stadig 
økende press på hjemmet om å gå til innkjøp av PC-er med internettilgang og siste nytt 
innen programvare og animasjoner. 

 

 I tillegg til spørsmålene som ble reist i forbindelse med hjemmets rolle og anskaffelse av dyrt 

utstyr som digitale mapper kunne kreve, kom en av informantene med følgende svar på dette 

spørsmålet:  

Hvis vi skal koble fag og IKT, vil elevene bare være interessert i å tegne figurer på data. 
De vil glemme sin håndskrift og ikke lenger finne noe verdifullt i egne håndlagde 
tegninger og illustrasjoner. Nei, det blir dataen som får oppmerksomheten, og 
elevpersonligheten kan bli helt borte i alt dette.  

 

Svarene fra denne spørreundersøkelsen som studentene foretok på sine praksisskoler, var 

tankevekkende og ga innspill til verdifulle refleksjoner. Team A1a ønsket å gå nærmere inn i 

feltet IKT og nye læreprosesser sammen med praksisfeltet, og dette fikk vi tilslutning til både 

fra praksisskolene og fra Høgskolens ledelse. Av praktiske og økonomiske årsaker lot det seg 

ikke gjøre å møte alle informantene. Som en oppfølging av spørreundersøkelsen inviterte jeg 

derfor øvingsskolenes praksislærere og rektorer sammen med studentene til en 
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erfaringsutveksling4 med utgangspunkt i resultatene av undersøkelsen vår.. Rammeplanen for 

allmennlærerutdanninga understreket også betydningen av å drøfte problemstillinger på tvers 

av ulike læringsarenaer: 

Studentene skal kunne analysere teorier, erfaringer og innsikter på tvers av fag og 
læringsarenaer. De må drøfte praksiserfaringer og aktuelle problemstillinger fra 
fagfeltet med representanter fra teorifagene og for praksisfeltet. Studiet skal på denne 
måten oppmuntre til studentaktive læringsformer og framstå som et pedagogisk 
læringsverksted (Rammeplan for allmennlærerutdanningen 2003: 8). 

 

Vi ble enige om at vi skulle følge opp drøftingene over tid, og valgte å benevne samlingene 

for erfaringsutvekslinger. Disse ville kunne tjene som kompetanseheving for praksislærerne 

og gi innsyn og grunnlag for refleksjon om temaet mappevurdering generelt og digital 

mappevurdering spesielt. Erfaringsutvekslingene var basert på at praksislærere og rektorer fra 

flere skoler fikk snakke sammen, og at vi som høyskolelærere deltok i diskusjonen med egne 

erfaringer og bidro med aktuell og relevant teori om temaet. Jeg fungerte som gruppeleder.  

På den første og den siste samlinga var de fleste studentene til stede. De ga 

praksislærerne et bilde av prosessen de selv hadde gått gjennom ved å lære å bruke digitale 

mapper gjennom mappevurdering i alle fag. Det var gått med mye tid til og utløst stor 

frustrasjon for enkelte å tilegne seg nødvendige tekniske data-ferdigheter. Praktiske spørsmål 

som vide eller løse rammer (Winje 2003) godkjenning av arbeidsmappe, forholdet mellom 

arbeidsmappe og presentasjonsmappe, 5veiledning av  individuelle oppgaver og 

gruppeoppgaver og studentenes rolle i forhold til kriterier for mappene og hva som skulle 

være grunnlaget for vurderingen hadde vært gjenstand for mye diskusjon. Felles for 

studentenes erfaringer, var imidlertid at de allerede hadde store læringsgevinster ved bruk av 

digitale mapper. Samarbeidslæringen og ansvarslæringen 6ble spesielt løftet fram. Denne 

artikkelen retter imidlertid fokus på praksislærernes holdninger og utsagn i forbindelse med 

mappevurdering som arbeidsmetode. For at erfaringsutvekslingene i tillegg kunne gi grunnlag 

for datainnsamlinger i forbindelse med eventuell senere forskning, sa deltakerne seg villige til 

at deres utsagn skulle bli tatt opp på bånd. To av studentene hadde meldt seg som å organisere 

                                                 
4 Ved at mange i samme institusjon tenker sammen over de samme problemstillingene, vil man kunne bygge opp 

kunnskaper som gir grunnlag for kritisk selvrefleksjon med tanke på forandring og forbedring av undervisningen 

(Elvestad og Høihilder 1995).  

 
 
5 http://www-bib.hive.no/tekster/hveskrift/notat/2003-04/ 
6 http://www-lu.hive.no/ikt/nusoff/ 
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kassett opptak. På denne måten, kunne våre erfaringsutvekslinger også ta i bruk elementer av 

fokusgruppeintervju7 som metode.  

Jeg vil i det følgende trekke fram noe av teorien vi la til grunn i samlingene våre, og 

deretter eksemplifisere debatten vi hadde gjennom utsagn fra praksislærene.  

Mappemetodikk i skolen både arbeidsmåte, læremåte og tenkemåte. Som 

undervisningsform fremmer mappevurdering elevaktivitet, elevmedvirkning, ansvarslæring 

og metakognitiv utvikling – aspekter som er felles for all læring. Som vurderingsredskap viser 

mapper en større bredde av elevens kunnskaper, og evnen til å vurdere eget arbeid og egen 

faglig utvikling blir utviklet. Mappen ligger til grunn for en tenkemåte der eleven må stille seg 

spørsmål i alle fag som: Hva har jeg gjort? Hva kunne jeg gjort annerledes? Hva ser jeg fram 

til? Hva bør jeg tenke på?. Disse refleksjonene ligger blant annet til grunn for 

utviklingssamtaler, elevsamtaler og kunnskap om den enkelte elev som legger grunnlaget for 

tilpasset opplæring. Mappemetodikk legger vekt på den enkelte elevs læringsprosess, og vil 

slik kunne bidra til at det blir god sammenheng mellom arbeidsprosess og evalueringsform.  

De nye utfordringene til eleven som aktiv deltaker i sin egen læring og læreren som 

veileder til enkeltelever og elevgrupper, har ført med seg nye og alternative måter å organisere 

læringen på. For vårt vedkommende, ønsket vi å belyse følgende: HVA kan vurderes ved hjelp 

av digital mappevurdering? HVORFOR skal digital mappevurdering benyttes? HVEM skal 

vurdere mappene? FOR HVEM skjer vurderingen? HVORDAN skal digitale mapper 

vurderes?  

Statlige grunnlagsdokumenter fra grunnskole og høgskole, læringsteorier, relevant 

litteratur og forskning på feltet mappevurdering, IKT og nye læreprosesser ble formidlet til 

deltakerne på forskjellig måte. I forlengelsen av dette, fulgte drøftinger i grupper og i plenum.  

Det historisk sett så dominerende bildet av læring som innebærer oppfatningene om at 

det er læreren overfører informasjon, og snakker til en gruppe som mottar informasjonen, er 

en del av skolens og den institusjonaliserte undervisningens problem (Sâljö 2001). 

Etter at vi på erfaringsutvekslingsmøtene hadde lagt en teoretisk referanseramme for 

mappevurdering som læringsform, la vi vekt på å drøfte hvordan IKT kunne være et 

hjelpemiddel for læringsarbeidet generelt og av mappevurderingen spesielt. Før jeg beskriver 

prosessen som skjedde i ettertid av vår spørreundersøkelse, vil jeg ut fra feltet IKT og nye 

                                                 
7 ”Fokusgruppeintervjuer er først og fremst en kvalitativ undersøkelsesmetode. Denne formen for metode er et 
gruppeintervju hvor respondentene møtes og besvarer og drøfter spørsmål fra forskeren” (Morgan og Kreuer, 1998)   
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læreprosesser søke å belyse de to vidt forskjellige læringsarenaene som studentene var en del 

av. 

 

4 Mappevurdering ved HVE 
 

For å gi studentene ved HVE grunnlag for å kunne utfordre læringskulturen som baserer seg 

på den tradisjonelle individorienterte didaktikken, ble det i forlengelsen av prosjektet IKT og 

nye læreprosesser ved HVE vedtatt at avdeling for lærerutdanning skulle vektlegge et 

sosiokulturelt læringsfellesskap gjennom læring med IKT og bærbare PC-er for elever og 

studenter. Digitale mapper ble valgt for å realisere målene om en didaktikk for fellesskapet, 

der læringsprosessen skulle reflekteres i vurderingen. Mappevurdering ved hjelp av IKT kan 

kombinere en kommunikativ læringsform med en prosessuell arbeidsmåte, en formativ 

underveisvurdering, alternative eksamensformer og et nytt læringsperspektiv (Havnes 1996, 

Nerland 2003).   

Mappevurdering bygger på en didaktisk tenkning som kombinerer en formativ 
vurdering med en summativ vurdering, der samarbeidsprosessen med studenter og 
lærere skal være drivkraften i å støtte læringsprosessen (Øhra 2001). 

 

Den formative vurderingen dreier seg om en underveisvurdering som blir et korrektiv for 

veien videre. Den har forbedring som utgangspunkt, er løpende og foregår i prosessen. 

Den summative vurderingen er en sluttvurdering av et individ eller et undervisningsopplegg. 

Når vi vurderer på denne måten, avgjør vi om noe er akseptabelt eller ikke, ut fra en gitt 

kvalitetsstandard (Helle 1997).  

Innen lærerutdanningen ved HVE ble det dannet nettverk der informasjonskanalene 

var både muntlige og nettbaserte, og studenter og lærere utvidet gradvis vår 

mestringskompetanse på det digitale feltet. Høyskolelærere og studenter kunne bruke 

hverandre så vel som våre studenter med ekstra data-kompetanse for å tilegne oss de tekniske 

ferdighetene som måtte til for å beherske digital mappevurdering.  

Mappevurdering ble en naturlig læringsform både parallelt og i forlengelsen av 

satsingen på å gjennomføre et sosiokulturelt læringsfellesskap i studiesituasjonen9. Studentene 

kunne linke til hverandres tekster (Otnes 2003), og utnytte det digitale læringsrommet slik at 

de fikk innspill og kommentarer fra sine medstudenter uten å måtte møtes fysisk i grupper. 

For de fleste av oss høgskolelærere var dette en naturlig konsekvens av læringsmetodene som 
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nå var dominerende i et nytt årtusen: Prosessuelle læringsformer  ut fra et sosiokulturelt 

perspektiv10, der prosesser og refleksjon blir vektlagt.  

Etableringen av digitale læringsarenaer og arbeidet med mappevurdering som 

læringsform var gått over fra forsøksperioden og inn i rammeplanverket for Høgskolen i 

Vestfold da team A1a kom ut i sin første praksisperiode. IKT og nye læreprosesser lå som 

base for studiearbeidet. Det var en forutsetning at studentene  hadde bærbare PC-er, og vi som 

høgskolelærere ble oppmuntret til å integrere nettbasert undervisning i størst mulig grad for å 

oppmuntre til nettbasert læring, da mappevurdering som læringsform var innført i alle fag.  

 

 

5 Skolevirkeligheten  
 

Avstanden mellom de digitale læringsarenaene som var tilrettelagt for lærerstudentene ved 

Høgskolen i Vestfold og den skolehverdagen de møtte i praksis, var stor. Ute i skolene var L 

97 innført og gjennomført i sin første 3-årsperiode.  

Gjennom vår spørreundersøkelse fikk vi vite at lærerne hadde blitt informert om 

Rettleiingsheftets fokus på mappevurdering som elevvurderingsmetode. Noen av våre 

informanter hadde til dels tatt del i noe av den pedagogiske debatten rundt mappevurdering – 

men ikke den pedagogiske diskusjonen rundt digital mappevurdering. Lærerne i 

praksisskolene hadde ikke tatt del i debatten rundt IKT og nye læreprosesser. De hadde ikke 

fått tilegnet seg grunnforståelsen av at den tradisjonelle læringskulturen basert på individuell 

didaktikk, skulle utfordres ved hjelp av en didaktikk for fellesskapet ved hjelp av en 

transparent lærings- og arbeidssituasjon med arbeid på web og med digitale mapper (Øhra 

2003 i artikkelsamling HVE). 

Undersøkelsen vår viste at lærerne i våre praksisskoler satt med en mengde spørsmål. 

Hvordan skulle skolene, med sine trange økonomiske rammer, kunne kjøpe inn datamaskiner 

til alle lærerne? Hvordan skulle dette gjøres på en rettferdig måte fra skole til skole11? 

Hvordan skulle de få ressurser til å skaffe maskiner til alle elevene? Skulle skolen belastes for 

internettabonnementet? Hvordan skulle bruken av datamaskiner kunne organiseres i de trange 

klasserommene? Hvem skulle kontrollere om elevene surfet på nettet og lastet ned sider om 

vold og porno? Hvordan skulle man hanskes med bråk og kaos som naturlig nok ville oppstå 

når alle elevene skulle sitte ved sin maskin? Og hva med alle de lærerne som ikke hadde 

                                                 
10 http://www-lu.hive.no/ansatte/moh/FOU.htm 
11 Se for øvrig Bjørnsrud, H (19997): Den inkluderende skolen –enhetsskolens idealer, dilemmaer og hverdag  
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verken kunnskap om data eller interesse for data? Hvordan skulle i det hele tatt lærerne få tid 

og ressurser til å tilegne seg den nødvendige teknologiske datakunnskapen som krevdes om 

innsikt i data-verdenen i tillegg til metodikk for å veilede elever og elevgrupper på nettet?  

Vår manglende kunnskap og erfaring i forhold til mappevurdering er i seg selv grunn 
nok til å holde igjen for denne metoden i klassene..…og veilederrollen som 
nødvendigvis må  følge med mappeoppgaver, må bli veldig krevende. Hvor skal vi ta 
ressursene fra?  

 

Nå kom i tillegg studentene fra lærerutdanninga og invaderte skolen med sine bærbare PC-er 

og sin nyvunne lærdom om mappevurdering ved hjelp av data og internett. Skolenes rektorer 

og øvingslærerne hadde en kontraktfestet praksisavtale med Høgskolen som innebar at de til 

en viss grad skulle få opplæringstilbud i Høgskolens regi teknologiferdigheter som var en 

forutsetning for digitale læreprosesser og mappevurdering. Det store flertallet i 

lærerpersonalet var imidlertid uforberedt på at lærerstudentene representerte en annen 

læringskultur enn de var fortrolige med.  

 

6 Elevvurdering i L97  
 

Den store avstanden mellom praksisskolenes og høyskolens syn på IKT som 

læringshjelpemiddel, var blitt synliggjort gjennom enkeltlæreres negative kommentarer til 

studentene og gjennom vår spørreundersøkelse i praksisskolene. Det kan være mange 

forklaringer på lærernes skeptiske holdning til digitale mapper som læringsmiddel. 

Realiseringen av L97 har medført mange endringer i skolen, og kravet fra skoleeier, 

skoleledelse, foreldre og elever om undervisning i tråd med læreplanen, rettes i første rekke til 

den enkelte lærer.  

I forlengelsen av de gjennomsyrende tankene i L97 om å vektlegge elevens helhetlige 

kompetanse, deres evne til samarbeid og kritisk tenkning, gav Departementet ut 

veiledningshefter i alle fag på ungdomstrinnet. I Rettleiing til elevvurdering L97 (KUF 1998) 

som fulgte opp forskriftene for elevvurdering L97, blir det gitt råd og forslag om hvordan 

skolen kan ivareta elevenes individuelle prosessuelle utvikling gjennom å fremme mer 

samarbeid blant elevene kombinert med større grad av egenaktivitet og selvstendighet, mer 

vekt på læringsprosessen og mindre vekt på resultatet.  

Det blir i Rettleiingsheftet/veiledningsheftet presisert at det må være samsvar mellom 

undervisningsformer og vurderingsformer. Elevenes utvikling og læring skal være hovedmålet 

for vurderingen. Den helhetlige kompetansen skal søkes ivaretatt i opplæringen, og 
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vurderingen skal benytte varierte dokumentasjonsformer som mappedokumentasjon, logg og 

elevproduserte prøver (KUF 1998: 10 ff) 

Undersøkelsen vår viste at begrepet ”mappedokumentasjon” hadde vært nærmest ukjent for 

våre informanter inntil det ble lansert i veiledningsheftet. Lærerne som deltok i undersøkelsen 

kjente ikke til mappevurdering verken gjennom sin egen skolegang, sin yrkesutdanning eller 

sin tidligere praksis. Mange følte seg usikre – hva innebar mappelæring, mappeevaluering, 

mappevurdering eller mappemetodikk? Og hva innebar begrepet ”helhetlig kompetanse”? En 

av respondentene uttalte:  

Jeg vet jo hva kompetanse er, og skjønner at helhetlig kompetanse skal dekke alle 
elevens sider. Er det kanskje de samme egenskapene ved eleven som i generell del 97 
som nå skal vurderes? 

 

Slike utsagn bidro til å danne tema for diskusjoner på erfaringsutvekslingsmøtene, og med 

utgangspunkt i forståelsen av dette, drøftet vi hvordan mappevurdering kunne være en egnet 

metode for å fremme både kunnskapskompetansen, metodekompetansen og den sosial 

kompetansen hos hver enkelt elev/student. Følgende skisse ble brukt til å diskutere hvordan 

mappevurdering kan fremme elevenes helhetlige kompetanse: 

 

Helhetlig kompetanse i følge Rettleiingsheftet i elevvurdering L97 
 

Heilskapleg kompetanse 

 

 

Kunnskapskompetanse Metodekompetanse  Sosial kompetanse (KUF 1998: 

10) 

Studentene hadde ført opp Rettleiingsheftet L97 på sine pensumlister, og 

elevvurdering var et av målområdene i pedagogikk. De tok utfordringen ved å informere 

deltakerne på samlingene om hvordan kompetanseområdene var tenkt inndelt fra 

Departementets side. Samtlige deltakere tok deretter del i drøfting og eksemplifisering av 

kompetanseområdene. Mens den såkalte kunnskapskompetansen kjennetegnes ved det å ha 

oversikt over, vite, forstå sammenhenger, reflektere og å ta i bruk kunnskapen i relevante 

sammenhenger, innebærer metodekompetansen arbeidsteknikker, arbeidsmåter og kunne 

bruke læremiddel i relevante situasjoner.. Ved hjelp av den sosiale kompetansen skal elevene 

kjenne til og kunne ta stilling til verdier som bakgrunn for sosialt samspill. Den sosiale 
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kompetansen innebærer videre å kjenne til og kunne følge normer og regler for samvær og 

samhandling, og ha forståelse for hvordan vår egen væremåte og handlemåte påvirker andre.  

Klargjøringen av kompetanseområdene, ble betraktet som meget verdifull av 

deltakerne på samlingene. En av deltakerne mente at hun tidvis lot vurderingen av elevens 

sosiale kompetanse overskygge de øvrige delene av det helhetlige menneske. Det ble 

oppsummert med at alle kompetanseområdene fyller ut hverandre i et helhetlig perspektiv, og 

at selv om struktureringen av helhetlig kompetanse i Rettleiingsheftet L97 kan synes teoretisk 

og rigid, er modellen eller ”oppdelingen” av kompetanseområder til viktig ettertanke i 

opplæringen generelt og i elevvurderingen spesielt. En av informantene uttalte: 

At helhetlig kompetanse er inndelt i de tre kompetanseområdene, var jeg blant annet 
ikke klar over. Det var en nyttig undersøkelse som satte i gang en 
bevisstgjøringsprosess hos meg. Og at metodekompetanse har stor betydning i faget 
vårt, er jo klart. Det har så stor betydning at vi stundom kan glemme å ta hensyn til de 
andre kompetanseområdene.  

 

En annen av deltakerne kommenterte dette på følgende måte: 

For min del, er det nyttig å tenke meg om når det gjelder elevenes helhetlige 
kompetanse. Jeg går av og til i den fella at jeg lar vurdering i sosial kompetanse ta 
overhånd. Hvis eleven er ”propell” og urolig og lite samarbeidsvillig, eller passiv og 
lat og lite omgjengelig på gruppa, kan det komme til å betyd for mye til tider. Det å 
stille seg spørsmål om hva han eller hun kan og hvordan de gjør ting, kommer ofte i 
skyggen av oppførselen deres. Tilpasset opplæring er et stikkord her, og tilpasset 
opplæring skal jo være for alle. 

 

Det var enighet om at det ville være hensiktsmessig å løfte fram kompetanseområdene og 

belyse disse i form av mappedokumentasjon. Deltakerne mente at mappevurdering på denne 

måten ville kunne tjene flere formål, og at elevens læring og utvikling ville kunne bli ivaretatt 

på en god måte. Ved hjelp av mappa ville elevene kunne dokumentere hva de hadde gjort, og 

reflektere over hva de hadde lært. Metodekompetansen innebærer å kunne å kunne velge ut og 

bruke arbeidsmåter og læremiddel i relevante situasjoner og å være bevisst på sin egen læring 

og utvikling. En lærer på barnetrinnet stilte imidlertid følgende kritiske spørsmål: 

Hva med elvenes selvstendighet? Tar de nok ansvar? Jeg forstår det slik at elevene selv 
kan velge ut stoff som de vil vise fram i mappa si. Er de kompetente til å ta slike valg? 

 

Det viste seg at de fleste av deltakerne mente at hvis elevene fikk ansvar og måtte gjøre 

selvstendige valg allerede fra 1.-klasse, ville de stå godt rustet til å lage sine egne mapper 

allerede på småskoletrinnet. Refleksjoner over innholdet kunne de gjøre muntlig i samtaler 

med læreren sin.  
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En av deltakerne på ungdomstrinnet stilte følgende spørsmål: Hva med karakterene? 

Hvordan skal man sette ”et stempel” eller karakter på arbeider elevene selv har valgt ut? 

Deltakerne var alle interesserte i vurderingsspørsmålet. Dette dannet team for neste møte, der 

to av studentene redegjorde for hvordan deres mapper ble vurdert i A1a. Pedagogikkfaget og 

norskfaget  ble brukt som eksempel på mappelæringen. Målområdene dannet utgangspunkt 

for organiseringen av innhold i mappene. Relevant stoff fra forelesninger, pensum og 

diskusjoner ble lagt i den enkelte studentens arbeidsmappe på nettstedet, tilgjengelig for alle. 

Her samarbeidet studentene om stoff, og kunne fylle inn sine arbeidsmapper etter hvert. 

Oppgavene som skulle leveres i de enkelte fag, fikk betegnelsen ”mappekrav”. Disse ble lagt i 

en presentasjonsmappe, og her kunne studentene linke opp mot hverandres arbeid. Disse 

mappekravene fikk kommentarer av faglærer, og studentene kunne endre og forbedre sine 

tekster inntil eksamensmappa skulle utarbeides. Kriterier for eksamensmappa ble i vårt tilfelle 

utdelt to uker før levering, og studenten skulle plukke ut relevant stoff fra sine mappekrav og 

reflektere over hvorfor de hadde valgt ut de spesielle arbeidene.  

Innstillingen fra deltakere både ved barne- og ungdomsskolene, var positiv. Gjennom 

en slik måte å arbeide på, ville elevene kunne utvikle alle felt innen helhetlige kompetanse. 

Elevene ville få innsyn i hverandres arbeider, og kunne åpne opp for det som tradisjonelt 

hadde vært holdt tett inntil brystet i form av privatiserte arbeider. I utvelgelsesprosessen og i 

refleksjonsdelen måtte elvene/studentene begrunne og formulere sine tanker om sin egen 

læringsprosess. Arbeidsformen ville kunne medføre en vektlegging på den enkelte elevs 

prosess og slik styrke hver enkelts muligheter til tilpasset opplæring. Prinsippet om 

mappevurdering gjennomført i praksis ville slik også kunne bidra til å utvikle elevens 

helhetlige kompetanse gjennom samarbeid, refleksjon og prosessorientert respons på 

hverandres arbeid. Selv om noen av deltakerne mente at mappevurdering egnet seg best for de 

teoretiske fagene generelt og for norskfaget spesielt, var alle enige om at de pedagogiske 

prinsippene som ligger til grunn for arbeidet med mappevurdering var eksemplariske. En 

annen sak var hvordan metoden kunne gjennomføres i praksis som læringsform og 

vurderingsredskap.  

 Følgende spørsmål ble tatt opp av deltakerne for å bli drøftet på våre videre 

erfaringsutvekslingsmøter: Hvilke fag er mest aktuelle? Hvordan skal mappelæringen 

organiseres? Skal mappa være individuell eller gruppebasert? Hvordan skal foreldre 

informeres og eventuelt involveres? Hvordan skal mappa vurderes, og først og fremst: 

Hvordan skal én lærer kunne bli i stand til å veilede alle klassens elever i prosessen fram mot 

et produkt?  
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Det vil føre for langt i denne artikkelen å belyse alle problemstillinger, kommentarer 

og innspill som ble reist av deltakerne i løpet av våre samlinger. Som pedagogikklærer i team 

A1a og leder av spørreundersøkelsen og erfaringsutvekslingene, fikk jeg gjennom prosessen 

før, underveis og etter vår undersøkelse, gode muligheter til å reflektere sammen med mine 

kolleger, studenter og praksislærere over forskjellige sider ved teori og praksis-dimensjonen 

med hensyn til nye læringsprosesser generelt og IKT-læring og mappevurdering spesielt.  

 

7 Digital mappevurdering som utviklingsredskap i skolehverdagen. 
 

For å kunne nå mange av målene i Læreplanverket for 10-årig grunnskole og Rammeplanen 

for allmennlærerutdanningen som skal bidra til å utvikle menneskets helhetlige kompetanse, 

er en prosessuell læringsform den som er best egnet. For at elever og studenter skal kunne 

bidra aktivt i sein egen læringsprosess, er det viktig at de selv er med og setter sine mål og 

kriterier for læringen. For at alle skal kunne få mulighet til individuell oppfølging og 

veiledning av læreren, er det naturlig at kommunikasjonen skjer på en rasjonell måte. For at 

elever og studenter skal kunne bli trukket aktivt inn i selve vurderingsprosessen, må 

utgangspunktet være at de skal kunne dokumentere sin helhetlige kompetanse ved at de 

behersker ulike ferdigheter eller emneområder, For at de skal kunne begrunne valg av 

mappeinnhold, må de kommunisere med andre. For at de skal være i stand til å reflektere over 

sin egen læreprosess, må de få hjelp til dette i en oppfølgings-prosess hvor andre, både 

elever/studenter og lærere deltar. Mappevurdering gir svaret på mange av de nye 

utfordringene i grunnskole og lærerutdanning. Digitalisering av mapper 12er i mange 

henseende den utløsende faktoren for å gjennomføre læringsprosessene i skolehverdagen.  

Begrunnelsene for IKT og nye læringsprosesser er både av praktisk og læringsteoretisk 

karakter (Wittek 2003). Digitaliseringen fører til lettere lagring, transport og administrering av 

mappene. Den åpner for bruk av ulike medier i dokumentasjonsformer og presentasjoner, og 

muliggjør samarbeid på tvers av ulike fagmiljøer og institusjoner. Digitaliseringen gjør det 

enkelt å forbedre og oppdatere mappeproduktene. Digital tekstskaping gir muligheter for 

kollektive tekster som kan føre til meningsfull kunnskapsbygging (Otnes 2001). 

Digitaliseringen av den ferdigstilte mappene bidrar for elever og studenter til en mer 

selektiv og reflekterende holdning til innholdet (Dysthe og Engelsen 2003). Digitaliseringen 

fremmer den kollektive læringen gjennom samarbeidsprosessen i kollektive tekster, og det gir 

god læring å se spørsmålene fra flere synsvinkler. Responsgrupper i flere fag var vanskelig og 
                                                 
12 http://luna.itu.no/Fokusomraader/digitale_mapper 



 

 

 

140 

tidkrevende, men det framhevet åpenheten hos deltakerne og evnen til å kunne ta andres 

perspektiv (Wittek 2003).  

Lærerens rolle som veileder blir lettet ved at medstudentene/medelevene bidrar i 

læringsprosessen, både ved samskriving og respons til hverandre. IKT medvirker til at 

responsen kommer mye raskere enn ved analoge oppgaver. Gruppebaserte mappeoppgaver og 

respons fra andre enn læreren, kan føre til et samarbeidsnettverk som gjennomsyres av en 

transparent læringsform med åpenhet og refleksjon som mål. Slik kan dette med å slippe fra 

seg arbeid til innsyn for andre enn læreren, bidra til fellesskapsfølelse, inkludering og 

akseptering av hverandre. Både elever og studenter vil bli bevisstgjorte på hvilke mål de 

arbeider mot gjennom at de har formulert målene i kriterier. Aktørene vil kunne se i hvilken 

grad de nærmer seg målene ved hjelp av prosessdokumentasjonen, og vil kunne reflektere 

over sin måloppnåelse og sin arbeidsprosess i lys av kritisk egenrefleksjon.  

Den teknologiske treningen som følger i forkant av og parallelt med de digitaliserte 

mappene, kan utfordre både kreativiteten og eksperimentgleden. Selvrefleksjonen vil kunne 

utvikles siden elevene må begrunne sine utvalg i mappa. Yancey and Weiser sier det blant 

annet på denne måten: ”Portifolios offer diversity, depth, growth and self-evaluation” (Yancey 

og Weiser (1997:225)  

Erkjennelsen av den viktige funksjonen digital mappevurdering kan ha i elevers og 

studenters læreprosess, vokste etter hvert som vi fikk drøftet fram både en felles forståelse av 

mappevurderingens betydning som læreform og hvordan IKT kan være en nøkkelfaktor for 

utviklingen av elevenes helhetlige kompetanse.    

Det er viktig at ein tenkjer igjennom, drøftar og klargjer vurderingsgrunnlaget og 
kriterium med sikte på å få ein meir medviten holdning og felles forståing og bruk. 
(KUF 1998: 20) 

 

Å velge ut kriterier for vurdering er en krevende og ansvarsfull oppgave, da det er sjelden at 

målene er så konkrete at de kan brukes direkte som kriterium. Det er imidlertid liten tradisjon 

i skolen for å bryte ned målområdene til kriterier13. Stort sett er disse kriteriene nedfelt i 

lærebøker, og selv om Rettleiingsheftet for elevvurdering L97 vektlegger at elevene skal bidra 

til å drøfte kriteriene som vurderingen bygger på, mente samtlige som deltok på samlingene, 

at dette sjelden blir prioritert. Årsakene kunne ligge både i lærernes manglende kunnskap og 

erfaring, og i den begrensningsfaktoren som mangelen på tid utgjør i forhold til lærerens 

mange gjøremål.   

                                                 
13 http://www-lu.hive.no/heimk/elikarihoppg.doc 
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Rettleiingsheftet vektlegger eleven selv som viktig samarbeidspartner i 

elevvurderingen. Historisk sett er det først i L97 at elevens rolle som deltaker i sin egen 

vurdering, blir nedfelt i læreplan og grunnlagsdokumenter. Det framheves at vurderingen først 

og fremst gjelder eleven, og siden det er den enkelte eleven som står i sentrum for 

vurderingen, er elvens rolle den viktigste i elevvurderingen. 

Hensikten med den forholdsvis lange prosessen vi i vårt team gikk gjennom i 

forbindelse med IKT og mappevurdering, var først og fremst å dele vår kunnskap om og 

forståelse for studentenes læringsmetoder med praksisfeltet.  

Gjennom å involvere skoleledelsen og praksislærerne i denne prosessen, endret 

holdningene i personalet seg noe. Fra å være skeptiske og nedlatende til de nye 

læringsmetodene som studentene representerte, viste lærerne (etter hvert) både nysgjerrighet 

og åpenhet. IKT og nye læreprosesser gjennom digital mappevurdering ble ikke bare 

studentenes eiendom.  

Jeg ledet et fokusgruppeintervju blant lærerne på den siste personalsamlingen. 

Problemstillingene var de samme som ble stilt i det første individuelle intervjuet.  

1)Hvilken rolle mener du IKT bør spille i den daglige undervisningen? 2)Hva er din holdning 

til mappevurdering som læringsform? 3)Hvilke muligheter kan du se ved å koble 

mappevurdering og IKT i form av digitale mapper? Svarene vi fikk var endret fra i 

utgangspunktet en negativ holdning til et optimistisk syn på mappevurdering som 

læringsform, og svært mange av respondentene så store muligheter for å koble IKT og 

mappevurdering.  

Vi ønsket sammen å utvikle en felles forståelse av mappelæringens betydning som 

undervisningsstrategi og undervisningsredskap både i høgskole og grunnskole, og tok 

utgangspunkt i hvordan mappevurdering kunne bidra til elevens helhetlige kompetanse og 

tilpasset opplæring (Dale m.fl 2004). Eksempler på respondentenes ytringer som kom fram i 

fokusgruppeintervjuet, var blant annet som følger: 

Deltaker 1: 

Det kan være gøy for elevene å fylle ut mappa si underveis i året. Arbeidet som ligger i 
mappearbeid, kan de få igjen mange ganger når de kommer ut av grunnskolen, og kan 
ha med seg denne mappa med egne formulerte ord om hvordan de jobbet med de 
forskjellige områdene. Siden elevene nå stort sett har tilgang på data, ville dette vært et 
utmerket verktøy for mappene. De kan stryke ut og legge til, legge inn bilder og arbeide 
med mappa gjennom hele året. Jeg tror det ville blitt lystbetont og meningsfylt for 
elevene å jobbe med dette på denne måten. 
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Deltaker 2: 

Jeg har erfaring fra mappearbeid i KRL, og selv om lærerne får merarbeid i 
veiledningsprosessen, tror jeg at elevene får inspirasjon til å utvikle seg videre på egen 
hånd når mappearbeidet deres blir sett og gitt tilbakemelding på. 

 

Deltaker 3: 

Det aller beste må være refleksjonsprosessen! Og at alle får skrevet like ”fint” 
uavhengig av håndskrifta si.  

 

Til forskjell fra det individuelle intervjuet som denne undersøkelsen startet opp med, var det 

et halvt skoleår seinere ingen av deltakerne på erfaringsutvekslingene som mente at 

mappelæring som arbeidsform var uegnet for elevene på de laveste klassetrinnene. Noen 

deltakere var fortsatt skeptiske til lærerens kompetanse i det nye digitale 

mappevurderingssystemet, men under vilkår av at det blir gitt etterutdanning og 

kompetansehevingskurs fra Høgskolens side i både pedagogisk og teknologisk kompetanse, 

var mange av lærerne både på barnetrinnet og ungdomstrinnet positive til å gjennomføre 

mappevurdering i sine klasser.  

I gruppene ble det diskutert om skolene har den vurderingskultur som er nødvendig 

for å legge om sin læringsstrategi i tråd med ”det nye paradigmet” og sosiokulturell 

læringsteori. Foreldrenes rolle ble drøftet, og man var spørrende til om det finnes økonomi og 

rammevilkår for digital mappevurdering i grunnskolen generelt og i de aktuelle 

praksisskolene spesielt. 

I fokusgruppeintervjuene mente flere av informantene at mappevurdering burde bli 

integrert som arbeidsform i den daglige undervisningen. Både lærerne på mellomtrinnet og 

ungdomsskolelærerne var positive til mappevurdering slik den blir begrunnet i 

Rettleiingsheftet til elevvurdering L97, og til forskjell fra intervjuet som ble gjort i  

høsthalvåret. Individuelle mapper og individuell oppfølging ble en naturlig konsekvens av 

digital mappevurdering, og mange lærere hevdet at dette kunne bli en ny og motiverende 

læringssituasjon og arbeidsstrategi 14både for lærere og elever.  

Flere av lærerne blant deltakerne mente at mappevurdering gjennom sin vekt på 

dokumentasjon av prosessen og løpende veiledning av lærer og medelever kunne erstatte 

tradisjonelle vurderingsformer både på barnetrinnet og ungdomstrinnet Hovedformålet med 

elevvurderingen er å fremme elevens læring og utvikling, og ved hjelp av mappevurdering 

                                                 
14 Se forøvrig Cook og Finlayson: IKT I klasserommet:interaktive barn, kommunikativ undervisning 
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gjennom IKT og nye læreprosesser kunne læringsaspektet og utviklingsaspektet bli fremmet 

både med hensyn til eleven som individ og som deltaker i et sosialt fellesskap.  

Mappevurdering ble av deltakerne ansett som et godt eksempel på at utvalg av 

kriterier og arbeid mot fagplanmål kan ivaretas tross begrenset tidsramme i undervisningen, 

men det forutsetter faglig refleksjon og en bevisst holdning hos læreren. 

 

8 Avslutning 
 

Resultatene fra vår undersøkelse er kun tilgjengelige på Classfronter, som er vårt interne og 

lukkede nett der bare teamets studenter og lærere og de involverte praksisskolene med rektor 

og praksislærere har tilgang. Det er vanskelig å vite om resultatene fra våre 5 praksisskoler er 

representativt for andre skoler. Både spørreundersøkelsen vi hadde i starten og 

fokusgruppeintervjuet som avsluttet prosessen så langt, kan i vår sammenheng ikke sies 

verken å være valid eller reliabel, og empirien bak resultatene våre, kan synes lite 

vitenskapelig. Målet med undersøkelsen var imidlertid å finne svar på hvorfor lærerne møtte 

studentene med sine bærbare PC-ene med en så nedlatende holdning som beskrevet 

innledningsvis i artikkelen. At dette førte til et lærerintervju som igjen medførte 

erfaringsutvekslinger, fokusgruppeintervju og drøfting av problemfeltet mappevurdering i lys 

av både praksis og teoridimensjonen, var spennende å oppleve for alle involverte. 

Som et ledd i at den prosessen vi hadde i team A1a  ikke skulle forbli privatisert, har 

jeg søkt å drøfte våre erfaringer i form av denne artikkelen hvor utfordringene, 

utviklingspotensialet og læringsaspektene ved IKT og nye læreprosesser både på grunnskole- 

og høgskolenivå forhåpentligvis har blitt synliggjort. Når jeg har valgt å belyse 

problemstillingene blant annet ut fra planer og forskrifter som har kommet i senere tid, er 

dette gjort for å aktualisere temaet digital mappevurdering i skolen i størst mulig grad.   

Våren etter at vi hadde avsluttet våre samlinger på skolene, og da team A1a var i gang 

med å avslutte sitt skoleår i A2a, kom KUF med sin Stortingsmelding nr. 30 (2003 –2004) 

som bærer navnet ”Kultur for læring”. Den helhetlige kompetansen i følge Rettleiingsheftet i 

elevvurdering L97 er nå definert som ”basiskompetanse”. Basiskompetansen skal innebære 

spesifikke ferdighetsområder, og begrepet digital kompetanse blir sidestilt med lese og 

skriveferdigheter, regneferdigheter og tallforståelse, ferdigheter i engelsk, læringsstrategier og 

motivasjon og sosial kompetanse. I St.meld 30 (2003 –2004) er bruk av IKT løftet fram med 

blant annet følgende sitat: 
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Grunnleggende ferdigheter i bruk av digitale verktøy er en forutsetning for å fungere i 
dagens samfunn. I dette ligger blant annet å hente frem, lagre, skape, presentere og 
utveksle informasjon. Evnene til å beherske digitale verktøy er viktig for å fungere i et 
samfunns - og arbeidsliv som blir stadig mer digitalisert (ibid: 32). 

 

Meldingen forteller videre at fra 2004 går Regjeringen inn for en femårig IKT-satsing i form 

av Program for digital kompetanse 2004-2008. Programmets visjon, ”Digital kompetanse for 

alle”, skal gjøre digital kompetanse til alles ”eiendom”. Prosjektet ”Lærende nettverk: IKT-

basert skoleutvikling gjennom lærende nettverk” er et nytt prosjekt som startet i løpet av 

2004. Målgrupper er skoler og skoleledere, lærerutdannere og skoleeiere. 

 Gjennom kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling i lærende nettverk skal disse aktørene 
bevisstgjøres og kvalifiseres slik at IKT i større grad tas i bruk i læringsarbeidet der det 
gir faglig og pedagogisk merverdi (ibid: 49). 

 

Ved hjelp av kunnskapsdelingen og refleksjonen som fant sted i teamet vårt gjennom 

prosessen som er søkt beskrevet i artikkelen, vil vi anta at både teamets høyskolelærere, 

praksislærere, skoleledere og studenter har tatt et langt steg inn i framtidas skole. 
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På den annen side 
 

 

 

Pål Runsjø 
 

Lærerutdanningen i Vestfold staket ut ny kurs på et avdelingsstyremøte våren 2001 da 

”Strategi 2001/2002” ble vedtatt. ”Strategi 2001/2002” handlet om at forsøksprosjektet ”ikt 

og nye læreprosesser” (IKT&NLP)1 skulle utvides til å gjelde hele avdelingen. IKT&NLP 

kom i kjølvannet av stortingsmelding 16 for perioden 2001/20022, kalt kvalitetsreformen 3, og 

hadde inntil da bestått av en forsøksklasse for allmennutdanningen og en for 

førskolelærerutdanningen. IKT&NLP var et delprosjekt innen ”Plutoprosjektet”4, et statlig 

finansiert program for lærerutdanning, teknologi og omstilling. Det var ikke enighet om 

”Strategi 2001/2002” og IKT&NLP. 21 kolleger skrev sitt navn på et protestopprop mot 

vedtaket, det var flere som hadde lyst, men underskriftskampanjer var ikke deres 

uttrykksform. Initiativtager til oppropet var undertegnede. IKT&NLP var trygt forankret i et 

sosiokulturelt læringsperspektiv. Min erfaring er at det råder høy bevissthet om ulike 

læringsteoretiske perspektiver på avdelingen, men vedtaket omfattet ny innovativ erfaring ved 

bruk av åpne nettsteder, veiledning, mappevurdering og team i avdelingens måte å organisere 

undervisningen på. Dette ville medføre pedagogiske, økonomiske og arbeidsmessige 

endringer som man av ulike grunner var skeptiske til.   

Formålet mitt er ikke å sverte IKT&NLP, men å kaste lys over motstanden mot 

vedtaket og å gi uttrykk for mitt eget anliggende. Jeg har utfordret alle på oppropslisten til å 

reflektere tilbake til 2001. Når så stor andel som 21 kolleger fra åtte seksjoner (matematikk, 

krl, norsk, pedagogikk, kunst og håndverk, musikk, engelsk og kroppsøving) var villig til å 

underskrive oppropet, kan det være grunn til å anta at skepsisen som uttrykkes, representerer 

noe av tenkningen før vedtaket ble fattet. Underskriftslister er fremdeles høyst uvanlig i 

kollegiet, motivasjonen til å protestere på avdelingsstyrevedtaket må ha vært sterk.  

                                                 
1 Nettsted for ”ikt og nye læreprosesser. Tilgjengelig fra <http://moses2.hive.no/iktnlp/> [lest 2004-10-29] 
2 Stortingsmeldinger fra UDF.  
Tilgjengelig fra <http://odin.dep.no/ufd/norsk/publ/stmeld/index-b-n-a.html> [lest 2004-10-24] 
3 St.meld. nr. 16 (2001-2002) . Tilgjengelig fra 
<http://odin.dep.no/ufd/norsk/utdanning/hogreutdanning/kvalitetsreformen/index-b-n-a.html> [lest 2004-10-24] 
4 E-Norge. Tilstandsrapport juni 2003, s.22. Tilgjengelig fra 
<http://odin.dep.no/archive/nhdvedlegg/01/06/eNorg032.pdf> [lest 2004-10-24] 
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Det har dog vært en demokratisk grei prosess rundt vedtaket og gjennomføringen av 

dette. Men fordi satsingen på åpne nettsteder, veiledning, mappevurdering og team har vært 

total, har jeg selv opplevd en uheldig metodisk likhetstenkning uansett fag i prosjektet. Jeg 

har reagert på dette som musikklærer. Konflikten i vedtaket og kompleksiteten slik jeg 

beskriver den i artikkelen, vil derimot av andre virke polarisert og uforståelig. Men mens 

prosjektets og avdelingens ledelse pekte på åpne nettsteder, mapper, veiledning og 

teamløsninger uansett fag og pedagogiske utfordringer, har jeg selv til kjedsommelighet 

påpekt uheldige konsekvenser av IKT&NLP for fag som har hovedtyngden i praktiske eller 

utøvende dimensjoner. Vedtaket ville få uhensiktsmessige arbeidsformer og uante 

ressursmessige konsekvenser ved tildeling til fagene, noe som har vært et av mine 

hovedanliggender.  

Det positive ved strukturendringene som fulgte IKT&NLP er beskrevet i Geir Winje5 

og Asgjerd Vea Karlsens6 artikler om organiske mapper og digital kommunikasjon. Der 

anskueliggjør de mulighetene som de nye læreprosesser medfører og som er en av flere 

arbeidsformer i lærerutdanningen. Jeg mener selv at det de uttrykker primært egner seg til 

teoretiske dimensjoner i fagene, ikke til praktiske oppgaver og utøvende virksomhet. Dette 

kan også stemme med Gjertrud Indresæters7 erfaringer og konklusjon i hennes artikkel om 

matematikk. 

I denne artikkelen kaller jeg kollegaene som deltok i undersøkelsen, for informanter. 

Informantene har ikke gitt meg lange tekster. Jeg presenterer hva tekstene uttrykker etter at 

jeg har beskrevet prosessen rundt vedtaket, og jeg utdyper bruk av teknologi, mapper og team 

som pedagogisk og organisatorisk verktøy ut i fra de tilgrunnliggende motforestillingene. 

Mapper og team er to forhold som sluttrapporten8 fra IKT&NLP også diskuterer, de er 

fremdeles i støpeskjeen. Et avsnitt om finansiering av nye læreprosesser og arbeidsformer er 

tatt med, fordi man i ettertid har endret på kriteriene for tildeling av ressurser mellom fagene, 

nøyaktig slik jeg hele tiden har advart mot.  

 
 
 
 

                                                 
5 Se artikkel i denne antologi: ”Organiske digitale mapper” 
6 Se artikkel i denne antologi: ”Fremmer nettbasert aktivitet læring” 
7 Se artikkel i denne antologi.  
8 Nettsted for ”ikt og nye læreprosesser. Tilgjengelig fra <http://www-
lu.hive.no/pedagogikk/IKT%20Evaluering/IKTevaluering.htm> [lest2004-10-29] 
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1 Pedagogisk fleksibilitet 
 

Jeg har hatt et inntrykk av at prosjektets og avdelingens ledelse har vært dyktig med å 

formidle og rapportere pedagogiske og organisatoriske ideer og endringer internt, til 

praksis/grunnskolen og til departementet. Det er derfor paradoksalt at begeistringen hos 

informantene er liten, selv om kvalitetsreformen på vår avdeling handlet om å utdanne bedre 

lærere. Vi er sannsynligvis uenige om hva vi skal legge vekt på for at studentene skal lykkes i 

studiet, men det er en viktig uenighet.  

I oppropet de 21 underskrev, samlet man seg om et råd om å utsette ”Strategi 

2001/2002” ett år. Dette var i så måte ikke en radikal protest, men man ønsket ved en 

utsettelse å kunne legge opp til en sammenlignende strategi mellom forsøksklassene og de 

ordinære klassene. Det ville ha skapt ro og større oppslutning rundt reformen. På den annen 

side ville det kanskje ha hatt konsekvenser for den økonomiske støtten til avdelingen fra det 

statlige programmet som IKT&NLP var en del av.  

Selv har jeg med IKT&NLP vært i tvil om det positive med kvalitetsreformen for de 

praktiske og utøvende dimensjoner i utdanningen. På den annen side har man i IKT&NLP 

med rette kalt bruk av nettsted, veiledning, team og mappevurdering for prosessuelle 

læreprosesser som ligner dem i praktisk-estetiske fag. Etter å ha undervist som musikklærer 

på førskolelærerutdanningen i 9 år, samt fått erfaringer som teamleder og seksjonsleder, 

opplever jeg at de nye pedagogiske virkemidlene og organisatoriske endringer kun ligner 

estetiske læreprosesser9 i praktisk-estetiske fag. Bruk av nettsted, veiledning og 

mappevurdering i disse fagene er vanskelige å tilpasse undervisningens mål og har derav 

utfordret mitt syn på hva slags lærere vi utdanner. Den fordyrende bruken av mindre grupper i 

veiledning og mappevurdering kan dog sammenlignes med små arbeidsgrupper og individuell 

oppfølging i estetiske fag. 

Selv om jeg var blant dem som markerte motstand mot avdelingsstyrevedtaket, har 

ikke det hindret meg å delta i den videre prosess som vedtaket avstedkom. Jeg har etter 

”Strategi 2001/2002” erfaringer både som musikklærer i forsøksklassen for 

førskolelærerutdanning i IKT&NLP og som teamleder for andre studieår på 

førskolelærerdanningen. Jeg skrev en rapport for studieåret 01-02, der jeg sammenlignet 

                                                 
9 Med estetiske læreprosesser mener jeg at elementer som rytme, dynamikk, klang, form, materialer, farger, 
bevegelse, rekvisitter, scenebilde og lysdesign skaper sammenheng mellom undervisningens innhold og mål og 
vurderingskriterier for studentenes prestasjoner. 
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forsøksklassen i førskolelærerutdanningen med en ordinær klasse (Runsjø 2002), og en digital 

formidlet redegjørelse om teamsamarbeidet studieåret 02-03.10 Jeg ledet prosjektet ”Fra 

konsument til produsent” studieåret 95-9611, et treårig prosjekt som hevdet i sin visjon at 

endret pedagogisk praksis må medføre organisatoriske endringer. Prosjektet var vel forankret 

i sosiokulturell læringsteori, nøyaktig hva IKT&NLP bygger på.  

Denne bakgrunnen gjør at jeg ikke kan antas å være svoren motstander av IKT&NLP. 

Jeg ønsker derimot å bidra til en nyansert, variert og tilpasset bruk av ikt, mapper, veiledning 

og team som pedagogiske virkemidler.  

 

2 Vedtaket  
 

En viktig historisk forutsetning for vedtaket var delen om helhetlig læringsmiljø i 

Stortingsmelding 27 (2000/20019).12 Stortingsmeldingens visjon gjaldt forpliktende 

studieordninger, fagplaner, undervisningsmetoder og eksamen, og den vil bli husket for 

banneret ”Gjør din plikt - krev din rett”. I avdelingsstyremøtet 19/4-200113 er det referert til 

denne stortingsmeldingen. En generell avstemming ble foretatt om iverksetting av endringer 

på avdelingen fra august det samme år. Endringene gikk ut på at IKT&NLP skulle gjelde hele 

avdelingen. På visse vilkår ble følgende vedtak fattet:  

Avdelingsstyret slutter seg til hovedpunktene i sak 2001/20. (Ny modell). Dette skjer 
under forutsetning av en tydeligere klargjøring og presisering av økonomiske ressurser 
og personellmessige konsekvenser av ulike forslag i saken. En slik utredning må 
forelegges styret til endelig avgjørelse på neste møte.  
 

Til neste avdelingsstyremøte ble oppropet fra meg og 20 andre kolleger levert. 

Avdelingsstyremøtet vedtok 16/5-200114 likevel følgende endringer mot 2 stemmer:  

Avdelingsstyret slutter seg hovedpunktene i sak 2001/20 og til den redegjørelsen som er 
gitt i saksfremlegget til sak 2001/32 med hensyn til økonomiske ressurser og 
personellmessige konsekvenser. Forsøkene med ”Ikt og nye læreprosesser” og 
”Praksisbarnehage/ praksis-skole” integreres og tilbys alle ordinære førsteårsstudenter 

                                                 
10Nettsted for ”IKT og nye læreprosesser”. Tilgjengelig fra http://moses2.hive.no/iktnlp/ 
 [lest2004-10-29] 
11 Jeg viser her til et upublisert dokument utarbeidet av Jorunn Ulvestad. 
12 Stortingsmeldinger fra UDF.  
Tilgjengelig fra http://odin.dep.no/ufd/norsk/publ/stmeld/index-b-n-a.html [lest 2004-10-24] 
13 Tilgjengelig fra lærerutdanningens passordbelagte nettsted for møtereferater <http://www-
lu.hive.no/motereferater.> [lest 2004-10-29] 
14 Tilgjengelig fra lærerutdanningens passordbelagte nettsted for møtereferater <http://www-
lu.hive.no/motereferater.> [lest 2004-10-29]  
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i førskole – og allmennlærer-utdanningen fra høsten 2001. Deltidsutdanningene på 
allmenn og førskole vurderes nærmere. 

 

Et innspill og forslag fra et avdelingsstyremedlem om at forsøksvirksomheten skulle utvides 

til kun halvparten av kullet ble nedstemt, og et gjennomgripende vedtak for avdelingen ble 

besluttet. Hvis vedtaket hadde tatt hensyn til oppropet om et års utsettelse eller til forslaget i 

avdelingsstyret om at forsøksvirksomheten skulle utvides til kun halvparten av kullet, kunne 

man sammenlignet ordinære klasser med forsøksklassene. Hvorfor ønsket man så sterkt at 

IKT&NLP skulle gjelde hele avdelingen? Hvilken pedagogisk, administrativ, organisatorisk 

eller økonomisk motivasjon lå til grunn? Det er vanskelig å forstå at sammenligning av 

læreprosesser, kunnskapstilegning og vurdering av studentene ikke ble regnet som et sentralt 

prinsipp av dem som stemte for vedtaket. Når rammefaktorer for IKT&NLP som god 

økonomi, tilrettelagte lokaler, tilfredsstillende utstyr, motiverte studenter og motiverte lærere 

mangler står man, til en relativt høy kostnad, uten klar kunnskap og reelle svar på hvilke 

læreprosesser som er vesentlige for hva slags lærere vi utdanner.  

 

3 Kvalitetsreformen på avdelingen 
 

Kvalitetsreformen har med gjennomføringen av IKT&NLP vært sentral for lærerutdanningen 

i Vestfold. Krav i reformen om at studentene skal lykkes bedre i studiene, at forskningen skal 

være av høyere kvalitet, forpliktende studieløp, studentaktiv undervisning, økt didaktisk 

kompetanse, bruk av ikt som forutsetning for undervisningen og større frihet for institusjonen, 

har preget endringene på avdelingen. Studentene skulle gjennom IKT&NLP tilegne seg 

grunnleggende prosessuelle erfaringer, dette gjennom nettbasert læringsfellesskap, 

mappevurdering og teamorganisert undervisning.  

Dette var relativt sett nytt, og som man leser i artikkelen av Kristin Læret15, en student 

i forsøksklassen, er satsingen opplevd som en fantastisk forberedelse til læreryrket. Et sterkt 

fokus på praksis, team, veiledning, bruk av digitale arbeidsmapper og mappevurdering for å 

komme stortingsmeldingenes nærhet til studenten i møte, har vært avdelingens satsing i 

forhold til kvalitetsreformen. Det er også lett å innrømme at kvalitetsreformen og ”Strategi 

2001/2002” gjennom en digitalisert endring av studiet matcher dagens informasjons- og 

                                                 
15 Se artikkel i denne antologi: ”Samarbeidslæring sett i lys av IKT- og nye læreprosesser - en students 
bekjennelser”. 
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kommunikasjonsstrukturer, som videre har medført pedagogisk refleksjon, nytenkning og 

handling.  

På den annen side vil jeg her anskueliggjøre hva jeg kaller en uformell historie om 

IKT&NLP. Det er her faren for unødig polarisering og forenkling kommer inn. 

Kvalitetsreformens krav om tette bånd og forpliktende studieløp har nemlig alltid vært 

opplevd blant mange fagtilsatte som naturlig i undervisningen, ikke bare i fag med vekt på 

praktisk og utøvende pedagogikk. Tidligere studenter har også sannsynligvis hatt en 

”fantastisk forberedelse til læreryrket”, for å bruke Lærets formulering.  

At kolleger fra de fleste seksjoner skrev under oppropet, tyder på et flerfoldig 

tankegods om dette. Jeg har selv tenkt at forutsetningene for prosjektet, påstanden om at 

studentene i for liten grad hadde erfaring med prosessuell undervisning i utdanningen, 

opplevdes som misvisende og usant av seksjoner og enkeltpersoner, som hadde praktisert i 

kvalitetsreformens ånd gjennom mange år. Bare i faget musikk alene, har man siden tidenes 

morgen vært først ute med å nytte ny teknologi for bedre å kunne kommunisere følelser og 

mening i et læringsfellesskap.  

På den annen side kan det hende at det var retorikken som skremte, mer enn selve 

innholdet. Dog tror jeg det er grunn til å gjenta at IKT&NLP ville hatt større oppslutning 

blant undervisningspersonalet om reformen hadde dreid seg om bare to forsøksklasser. 

Erfaringer med bruk av ikt som en del av læreprosessene kunne i større grad bli analysert, 

sammenlignet, veid og vurdert.  

 

4 Refleksjon fra kolleger 
 

Høsten 2003 stilte jeg kollegene fra oppropet tre spørsmål som skulle danne bakgrunn for 

refleksjon i denne artikkelen: Hvorfor satt du deg egentlig på lista? Hva mener du nå? Kan du 

med eksempler vise "hvor bra" eller "hvor ille" det er blitt - slik du oppfatter det? Ingen av 

dem svarer direkte på spørsmålene, men alle kommer med utfyllende personlige betraktninger 

som samlet sett gir et bilde av tro og tvil, litt opprør og noe resignasjon.   

Ti svarte på henvendelsen. Åtte av dem var fra teoretiske fagseksjoner, en fra et 

estetisk fag og en fra et praktisk fag. To var kvinner. Tre av de ti takket nei til å kommentere 

saken uten annen grunn enn opptatthet. Det er interessant at teorifaglærere dominerer, siden 
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jeg alltid har trodd at det er teoretiske fagdimensjoner i studiet som har hatt pedagogisk og 

økonomisk nytte av reformen. 

I det følgende har jeg brukt bokstavnavn på informantene, og alle omtales i hankjønn. 

A forteller oss noe om teknologisyn. A peker på dynamikken mellom innholdet som det 

overordnede i forhold til det instrumentelle. Jeg oppfatter det som om A særlig har ikt som 

kommunikasjonsmedium i tankene. Han liker ikke at grupperinger argumenterer på en slik 

måte at ”emballasjen” ikke bare fremstår som viktigere enn innholdet, men som et ”mål i seg 

selv”. A problematiserer teknologi og læringsideologisk makt, han bruker begrep som det 

”volder ham ubehag” at alle skal presses til å måtte løpe i samme retning og bekjenne seg til 

samme ideologi. Hvorvidt dette er et generelt utsagn eller om han mener ideologien bak 

IKT&NLP er uklart, men for A dreier IKT&NLP seg om hva han kaller en kontroversiell 

pedagogisk åndskamp.  

B er mest fåmælt. Han bekymrer seg for tempoet i reformene: ”Vi får ikke tid til å 

henge med i svingene”. Det er forberedelser til undervisning som er Bs anliggende, om han 

har mapper og team i tankene kommer ikke tydelig frem. Men tidsbruk til veiledning og 

møter er noe som personalet generelt klager over etter reformen.16 

C forteller som A, noe om synet på teknologi. C er drøftende i sin form og mener det 

er veldig bra med bruk av ikt i undervisningen. C er inne på læringsbegreper. Det er nye 

impulser som skaper fremgang. På den annen side tviler C på at studentene lærer mer av det 

nye, enn av den "gammeldagse" undervisningen. C antar også at "gjennomstrømmingen" av 

studenter i noen fag er blitt dårligere ved bruk av ovennevnte, og han liker ikke at ressurser er 

blitt forskjøvet fra undervisning til veiledning og mappeevaluering. C savner 

sosialiseringsdelen studentene trenger inn mot det å bli lærere, og det er interessant fordi 

læringsfellesskap er et grunnleggende begrep i IKT&NLP. Jeg antar han mener at veiledning 

og mappeevaluering fortrenger tid til praktisk pedagogikk i fag der det praktiske dominerer. C 

hevder at praktiske, utøvende, fag ikke kan belage seg på mappeevaluering siden praktiske 

øvinger er et hovedpoeng.  

D husket ikke at han sto på lista, men tok utgangspunkt i dilemmaet med å ha brems i 

all reformiver, mens det er viktig å ta grep for å prøve ut nye ting. D er positiv til læringssynet 

i ”ikt og nye prosesser” og slutter seg i dag til vedtaket i avdelingsstyret, på tross av at vi for 

                                                 
16 Dette fremkom i en intern redegjørelse for bruk av ressurser våren 2004. 
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tiden utdanner lærere som er ”Rolls Royces” til en virkelighet som preges av ”hest og kjerre”, 

noe som kan henspeile både på utstyr og studentenes holdninger.  

E skriver litt både om teknologi, mapper og team, og han tror at underskriverne hadde 

et stort spekter av motiver. Es hovedskepsis går mer på det organisatoriske omkring team enn 

selve ideen med mapper og bruk av dataverktøy. I hvilken grad dataverktøy egner seg, er 

fagavhengig. E har gode erfaringer med mappevurderinger, man hadde studiemapper i hans 

fag i årevis før IKT&NLP. Hva han legger i begrepet studiemapper er uklart, men noen fag 

har operert med ”porter” og/eller faste innleveringer for å kunne fremstille seg til eksamen. 

Teamarbeid oppfattes derimot av E som tungrodd og byråkratisk. Han viser til ressurser, og 

mener det er en umulighet å arbeide innenfor dagens nye rammer, med mindre man jobber 

mer enn man skal. E synes det er vanskelig å jobbe i tre atskilte team, det er "ensomt" å være 

sitt fags representant på teamet. Det er paradoksalt, men innenfor eget fag har E tidvis følt seg 

mer privatpraktiserende enn før IKT&NLP. Meningen var det motsatte. Samarbeidet med de 

andre på seksjonen har avtatt. 

F er mer trist/humoristisk. Han skrev under ”av respekt” for dem han er enig med. F 

satte seg ikke inn i saken, men virker automatisk uenig med andre. Han oppfattet vedtaket 

som et ledd i en evig ”dumbing down” prosess, jeg tror han mener at utviklingen preges av 

forenklinger. Han gir dermed uttrykk for et negativt syn på IKT&NLP, om det er der han 

mener forenklingene ligger. Han sier at faget hans er upåvirket av prosessen. F mener ikke så 

mye per i dag, han har ingen personlig erfaring med team. Men når han sier at utvidet 

mappevurdering er en dårlig ide, forstår jeg det som om han snakker ut i fra erfaring i eget 

fag.  

G sier intet om de pedagogiske grepene IKT&NLP har medført på avdelingen, men 

fortalte meg at ønsket om å beholde to parallelle løp i utdanningen var grunn til å skrive under 

listen. Han håpet på å kunne sammenligne resultater og å konkludere. Dette mener G ennå, 

etter at rapporten fra prosjektet er ferdig. Evalueringen av IKT&NLP har i Gs øyne åpenbare 

svakheter. 
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4.1 Teknologisyn  
Forsøksprosjektet IKT&NLP var godkjent som en del av Pluto-programmet for 

lærerutdanning, teknologi og omstilling. Oppdraget handlet om ”pedagogisk, teknologisk og 

organisasjonsmessig utvikling og omstilling av lærerutdanningen ved bruk av ikt”.17  

Utdanningsdepartementets videre plan for ikt i opplæring og utdanning er blant annet 

beskrevet i en artikkel i februar i år i Aftenposten.18 I artikkelen siteres statssekretær Bjørn 

Haugstad på at norske skoler skal være best i verden til å utnytte datateknologi i 

undervisningen innen 2008. Uttalelsene er gitt på bakgrunn av rapporten "Skolens digitale 

tilstand 2003 - Resultater fra den nasjonale kartleggingstudien ITU Monitor" som Forsknings- 

og kompetansenettverket for IT i utdanning la frem 12.februar 2004.19 Det rapporteres at 

halvparten av landets elever bruker pc i opplæringa mindre enn en time i uka og at 100.000 

elever ikke bruker datamaskin i det hele tatt i opplæringa. Da blir informant Ds beskrivelse av 

en virkelighet som preges av ”hest og kjerre” bekreftet.  

Når det gjelder teknologisyn kan man skille mellom å lære fra ikt, å lære i ikt-baserte 

læringsomgivelser eller å lære med ikt. I artikkelen ”Når teknologien sit i førarsete” sier Rune 

Krumsvik (2003) at disse tre læreprosessene representerer ulike verdisyn. Mye av IKT&NLP 

ved lærerutdanningen i Vestfold, har handlet om nettbasert kommunikasjon eller ikt-mediert 

læring, der læringsfellesskapet ikt åpner for, er sentralt.20 Den pedagogiske tenkningen 

baseres på problemløsning og prosjektarbeid og det at ikt skal hjelpe elevene å løse konkrete 

problemer innenfor en autentisk kontekst.21  

Høgskolelektor i norsk Hildegunn Otnes (2003) skriver i artikkelen ”Arkivskuff eller 

læringsarena?” at åpne digitale mapper i forsøksklassene ga muligheter for kollektive tekster 

som man samarbeidet om. Professor i pedagogikk Olga Dysthe (2003) konkluderer i den 

sammenlignende artikkelen ”Digitale mapper ved to lærarutdanningsinstitusjonar” at det ved 

vår avdelingen nettopp ble lagt vekt på det sosiale aspektet ved læring i IKT&NLP. Jeg vil 

selv gi uttrykk for at det datafaglige for oss lærerne i større grad har handlet om de tekniske 

                                                 
17 E-Norge. Tilstandsrapport juni 2003, s.22. Tilgjengelig fra 
<http://odin.dep.no/archive/nhdvedlegg/01/06/eNorg032.pdf> [lest 2004-10-24] 
18 ”Nå skal vi bli best i verden”. Tilgjengelig fra: <http://www.aftenposten.no/utdannelse/article729958.ece> 
[lest 2004-10-24] 
19 Tilgjengelig fra: <http://www.itu.no/> [lest 2004-10-24]  
20 Begrepet å mediere antyder at mennesket ikke står i direkte, umiddelbar og ufortolket kontakt med 
omverdenen. 
21 Se eksempelvis Biljana Fredriksens artikkel i denne antologi, om ikt som uttrykksmedium, læringsarena og 
mapperedskap i praktisk skapende arbeid i kunst og håndverk.  
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utfordringene ved ”Powerpoint”, ”Frontpage” og ”Classfronter”, mens fellesskap og læring 

var fokus i prosjektet.  

Informant A vil underordne teknologi, C er positiv og E synes det er greit med 

teknologi. F er redd forenklinger. Selv gleder jeg meg over den teknologiske utviklingen, det 

betyr nye instrumenter og nye musikalske muligheter for lyd, samspill, øving og konserter. 

Men jeg har en naturlig skeptisk til bruk av nettsteder som katalysator for læringsfellesskap i 

et variert fag som musikk. Og jeg synes det er betenkelig at arbeidsmetoder i IKT&NLP 

skulle gjelde all undervisning på avdelingen uten at man registrerte og respekterte ulike behov 

i fagseksjonene. Jeg synes datateknologi derfor ikke fortjener den status og det fokus den 

hadde i prosjektet. Forberedelsene til læreryrket som handler om estetiske, praktiske og 

utøvende dimensjoner er langt større enn hva man innrømmet i IKT&NLP, og tekst, bilder og 

lyd digitalt kommunisert, oppleves ikke som relevant for fagenes formål i skolen.  

Selv har jeg musikkfaglige erfaringer med et gratis nedlastbart program for 

noteskriving og melodiproduksjon med studentene, men kun som et praktisk verktøy for 

læring, ikke som objekt for fellesskap. E-post er det digitale mediet jeg som teamleder og 

faglærer fremdeles bruker mest angående veiledning. Studentene i min undervising bruker 

ikke åpne nettsteder for læring slik forsøksklassene gjorde, fordi anonymitet i 

læringsprosessen er viktig. Men ved siden av epost, har jeg i teamundervisning i 

førskoleklassen brukt classfronter, der innsyn i hverandres arbeid er mulig. I musikk spesielt, 

har to av mappene vært skriftlige gruppearbeid. Da har jeg kunnet legge ut arbeidene anonymt 

på klassens nettsted til glede for alles læring.   

Uten den hensikt å være ironisk, lurer jeg på hva departementet hadde funnet ut om 

utdanning av lærere, hvis man på den annen side hadde stigmatisert eksempelvis det 

powerpoint-frie foredrag som metode? Det ville med rette medført en bevisstgjøring mot 

estetisk didaktikk, der studentenes estetiske praksis ville blitt vurdert. Studentene ville måtte 

agere midt på gulvet med tekst og bli vurdert ut i fra elementer som rolle, rekvisitter, scene, 

stemmebruk, lesningens dynamikk, tekstens rytme, bevegelse i rommet, personlig karisma og 

lignende kriterier for vurdering. 

Et slikt arbeid bør utføres, veiledes og vurderes i ”ikke-digitale” rom og dokumenteres 

med logg og refleksjoner, konserter, utstillinger og teater. Ingen av informantene sier noe om 

dette, men min bekymring er at slike praktiske og estetiske kvaliteter ved læreryrket ikke 
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vektlegges i kjølvannet av IKT&NLP!22 Vi vet at de estetiske fagene var viktig i 

lærerutdanningen i alle år før siste reform, og jeg ville ikke nøle med å bejae kvalitetene 

studentene ville tilegnet seg som relevante for læreryrket.  

 

4.2 Læringsyn 
IKT&NLP er forankret i et sosiokulturelt perspektiv på læring. Man har i prosjektet generelt 

vært opptatt av læringsmiljøet og hvordan man lærer, og man var selvfølgelig også opptatt av 

hva studentene lærte og formålet med fagundervisningen.  

Dagens politiske ledelse ivrer med ulike tiltak for en styrket grunnskole ikke bare med 

tanke på ikt, men også på tall og bokstaver. Flere grunnskoletimer i norsk og matematikk er et 

tiltak, obligatorisk undervisning på lærerskolene kun i norsk, pedagogikk, krl og matematikk 

er et annet tiltak. Det er problematisk at det samme samfunnet ikke lenger gir obligatoriske 

tilbud i musikk og kunst og håndverk til lærerstudentene. Det er problematisk at det samme 

samfunnet organiserer undervisningen i grunnskolen i team så mange skolebiblioteker, 

musikkrom og formingssaler omgjøres til klasse- eller grupperom. Det er problematisk at det 

samme samfunnet ikke lenger øremerker midler til de kommunale kulturskolene, mens det 

pøser millionbeløp til Den kulturelle skolesekken som i sitt vesen ikke ansporer barna til selv 

å skape, men til å bli konsumenter av profesjonell kunst.  

Har man tro på en allsidig utvikling av barns evner, har man i dagens samfunn og 

skole et grunnleggende problem. Det er ikke vanskelig å se at de politiske beslutningene og 

tiltakene går på bekostning av studentenes praktiske og utøvende ferdigheter og i neste runde 

barns allsidige læring og utvikling. Kunnskap finnes i det digitale mediet, men kobles bare til 

virkelighet der blikk møtes. Læring finnes i bokstavene, men utfolder seg kun i følelsene og 

tankene teksten skaper. Livsglede finnes i notene, men åpenbarer seg ikke før barna synger!   

Det er unektelig et paradoks at lærere i min undersøkelse ikke knytter motivasjon til 

IKT&NLP. De er få, men det er relativt sikkert at det de sier er forankret i utallige diskusjoner 

om læring med studenter og kolleger. Tvilen preger mange. Jeg undres over hvorfor det de 

sier ikke harmonerer med den begeistring avdelingsledelsen og prosjektledelsen har hatt eller 

med statssekretær Haugstads visjoner. Det er stadig kronikker i pressen om pedagogiske 

grunnsyn og reformpedagogikk. Lærere, forskere, foreldre og også statsråden har utspill som 

                                                 
22 Forsøksklassenes satsning på ”How to write an opera” (jf. Lærets artikkel) er ikke fulgt opp med noe 
tilsvarende i dagens lærerutdanning. 
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maner til ettertanke. A opplevde i så måte at det totale og absolutte preget på prosjektet 

IKT&NLP var et ledd i en ”kontroversiell åndskamp”. Informanten kan tolkes som om at 

prosjektet perforerer en god lærerutdanning. C er på et vis enig i dette, mens D sammenligner 

prosjektets studenter med et anerkjent bilmerke.  

Professor i musikkvitenskap Jon-Roar Bjørkvold har siden boken ”Det musiske 

menneske” dominert pedagogisk tenkning med utgangspunkt i hva et barn er. Han tolker 

røverdatterens eksistensielle vårskrik med ”… canto, ergo sum!” (Bjørkvold 1989: 54) ”Jeg 

synger, altså er jeg”. Overskriftene i læreplanverket for grunnskolen (L97)23 er langt på vei 

basert på tilsvarende karakteristikker av hva et barn er. Mitt problem er at jeg tolker 

kvalitetsreformens digitale tyngdepunkt i læringsfellesskapet som truende for de praktiske og 

utøvende dimensjoner i utdanningen og urovekkende for helhetstenkningen i Læreplanverket. 

Kvalitetsreformen står i så måte utilsiktet i opposisjon til de siste tiårs variasjoner av det 

musiske menneske 24 og teorier om flerfoldig intelligens25, som frem til den nye 

utdanningsmodellen dominerte debatten om lærergjerningen. 

Utdanningsmodellen som nå gjelder for lærerutdanning26, er svakere på helhet, kun 

pedagogikk, norsk, matematikk og krl er obligatoriske fag. Til gjengjeld har utdanningen 

styrket studentenes valgmuligheter. Som musikklærer er jeg dypt bekymret. Man fokuserer på 

tall, bokstaver og data, ikke på det allsidige perspektivet på hva et barn er. Det er til tider 

korrigerende å lese hvordan L97 karakteriserer læringsmål og læringstradisjoner. L97 

beskriver læring som praktisk virke og læring gjennom erfaring, viten gjennom teoretisk 

utvikling og læring gjennom vår kulturelle tradisjon.27 Gjennom L97 forstår jeg ikke bare 

musikk som fag, men også som et menneskelig uttrykk. 

På den annen side er prosjektet IKT&NLP basert på læring gjennom fellesskap, i det 

sosiokulturelle læringsperspektiv. Mitt eget pedagogiske grunnsyn sorterer både under denne 

strømningen og aspekter ved andre læringsperspektiver som ikke er fullt så ”prosessuelle”, 

der kunnskapsbegrepet er like viktig som læringsbegrepet. I visjonen til IKT&NLP som er 

presentert på prosjektets nettsted, håper man på erfaringer som studentene konkret vil bruke ”i 

                                                 
23 Læreplaner. Tilgjengelig fra < http://odin.dep.no/ufd/norsk/utdanning/grunnopplaering/045051-990050/index-
dok000-b-n-a.html> [lest 2004-10-24] 
24 Se også Freidig Forlag. Tilgjengelig fra <http://www.freidig.no/musiske.html> [lest 2004-10-24] 
25 Jeg viser til Howard Gardners Theory of Multiple Intelligences. Tilgjengelig fra 
<http://www.pz.harvard.edu/PIs/HG.htm> [lest 2004-10-24] 
26 Rammeplan for lærerutdanningen. Tilgjengelig fra 
<http://odin.dep.no/archive/ufdvedlegg/01/04/2Ramm012.pdf> [lest 2004-10-24] 
27 KUF (1996) Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen. s.22. Oslo 
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sin organisering av prosessuell undervisning i sine fremtidige karrierer”.28 Betyr dette 

åndskamp slik A ser for seg? 

 

4.3 Syn på mapper   
Mappevurdering på avdelingen handler både om teknologi og læring. På nettstedet til 

IKT&NLP er mappevurdering beskrevet som at studentene skal vurderes på grunnlag av flere 

arbeider som er utført over en viss tidsperiode.29 Dette står i et motsetningsforhold til 

tradisjonell evaluering hvor vurderingsgrunnlaget ofte summativt er knyttet til 

enkeltprestasjoner.  

Dysthe (2003) sier at både mappeprosessen og vurderingen av mapper er redskap for 

læring. Oppbygning av mappene, lagring og rutiner er viktig. Gjennom bruk av ikt i 

mappevurdering ønsker man å trekke inn artefakter30 som digital lyd, video, grafikk og 

tekst/hypertekst, ikke bare verbaltekst. Men hva man legger i mappebegrepet, om det er et 

arkiv med arbeider eller en arbeids-, lærings - og vurderingsmåte er nok uklart for flere på vår 

avdeling. Tittelen til Otnes’ artikkel (2003) problematiserer dette tydelig: Arkivskuff eller 

læringsarena. 

C (som ikke er musikklærer) sier billedlig at om noen jobber med synth og 

rytmemaskiner, må det være plass til dem som vil spille akustisk. Informanten søker åpenhet 

for flere arbeidsmetoder. Jeg tror selv at veien videre er å la fagseksjonene som føler behov 

for det, utvikle nyanser i forhold til vurdering av studenter. De praktiske og utøvende fag og 

lignende elementer i alle fag, kan ikke belage seg på mappeevaluering siden estetisk praksis, 

praktiske øvinger og stadige muntlige korrigeringer er et hovedpoeng. Konserten og 

utstillingen, tilsvarende eksamen er sluttproduktet. Det kan hende at avdelingens behov for 

enhet innen oppbygning, lagring og rutiner for mapper skal løses opp.   

C beskriver også et eksempel med en lærer og spillet volleyball: ”Jeg vet alt om 

volleyball, men jeg har aldri spilt det. Hvordan skal jeg da lære unger å spille volleyball”? 

Selv forstår jeg etter beste evne ikke hvorfor man skal vurdere en students estetiske praksis 

gjennom verken digitale eller analoge mapper. Man må derimot vurdere studentens sang, 

tegning eller teater, kontinuerlig uke etter uke, direkte og personlig, i grupper og/eller 

                                                 
28 Tilgjengelig fra <http://moses2.hive.no/iktnlp/>. [lest 2004-10-29] 
29  Tilgjengelig fra <http://moses2.hive.no/iktnlp/>. [lest 2004-10-29] 
30 Begrepet artefakter viser i følge nettstedet til IKT&NLP, til praktiske redskaper som integreres med 
menneskelige funksjoner. Se også: (Dysthe 2003, s.48). 
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individuelt etter personlige vurderingskriterier som evne til å nyansere i rytme, dynamikk og 

frase, bruk av stemme, kroppsholdning, form, materiale også videre.  

Man erfarer generelt at mappevurderinger tar mer tid, og det kan være ensformig. B er 

sliten og henger ikke med i svingene, informanten har ikke tid til å forberede seg til 

undervisningen. C tror ikke det ikke er sikkert om studentene lærer mer etter reformen enn av 

"gammeldags" undervisning. Det er vanskelig å vite hvorfor informantene sier dette, om det 

er økt press på mappevurdering og veiledning og/eller motvilje som tar krefter. Det kan også 

forekomme et krysspress, som lærer står man midt imellom ledelsens valg og studentenes 

krav. Selv har jeg som teamleder og kollega i et par tilfeller opplevd at lærere sykemeldte seg 

i endringsprosessen. Merarbeidet endringene medførte, kan etter hva de selv har sagt31 synes 

som medvirkende årsak, men vi vet det selvfølgelig ikke helt sikkert. Hvilken betydning har 

det for utdanningen at vi forbruker overskuddet vårt, i lys av at studentene kanskje ikke lærer 

mer enn før? Har kvalitetsreformen ført oss inn på et hypet spor?32 

Man er i noen fag oppmerksom på overtidsproblematikk og evner å organisere tiden 

deretter. Men man har motvillig måttet redusere frontalundervisningen for å finansiere tiden 

som går til mappevurdering og veiledning. I mitt eget team hadde teorifag på 15 studiepoeng 

ikke flere undervisningsøkter enn estetiske fag som har 10 studiepoeng. Å redusere 

frontalundervisning ville neppe være en god løsning, og E sier noe om dette: ”Det er en 

umulighet med mappevurdering og veiledning innenfor dagens rammer”. Informanten tar 

utgangspunkt i sitt eget teoretiske fag, der han sier at man ikke kan gi mer veiledning som 

erstatning for redusert frontalundervisning.  Informanten mener videre at ”utvidet 

mappevurdering er en dårlig ide”.  

For meg som musikklærer medførte kravene om mappevurdering synlige endringer på 

andre studieår i førskolelærerutdanningen, før utdanningen ble tverrfaglig organisert. Den 

skriftlige teoretiske eksamenskomponenten ble sløyfet, men inngikk i en presentasjonsmappe 

knyttet til praksiserfaringer. Notelære i gammel eksamensordning ble sløyfet, ettersom 

dataprogrammet hjelper studentene til å lage gode barnesanger, og dette arbeidet inngår i en 

arbeidsmappe. Ved bruk av dataprogrammet kan det hende de ble motivert til å lære noter. 

Den muntlige komponenten ble beholdt som før, men inngikk i en temabasert 

”eksamensstafett” med drama og forming. Tidligere ”porter” og obligatoriske oppgaver som 

                                                 
31 Det er viktig å kursivere dette vitnesbyrdet, fordi det ikke er ønskelig med et udokumentert og usaklig angrep 
på prosjektledelsen og avdelingsledelsen. 
32 Med begrepet hypet mener jeg at noe er oppskrytt, oppblåst eller markedsført som viktigere enn det er. 
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avsluttende vurdering i spill og tverrfaglig prosjekt, ble nå kalt mapper, som et ledd i 

underveisvurderingen av studentene. Sannheten er kanskje at det faglige innholdet ikke var 

påvirket av prosessen, sett bort fra tapet av opplæringen i notelære som er førskolelærerens 

faglige utgangspunkt for å kunne synge fra en sangbok. Vurderingene bygger på de samme 

læringsmål, og jeg opplever at reformen i så måte var en skinnendring. Men det betyr kanskje 

også at mappemetodikk som jeg har erfaring med til nå, faktisk vektlegger det prosessuelle og 

studentsentrerte, slik det alltid har vært i musikkfaget, og det er bra. Slik sett er veiledning 

med studentene bedret i og med epost, classfronter og klassens nettsted.  

Epost er jeg som teamleder og privatperson en meget ivrig bruker av. Studentene får 

gjerne svar på veiledning kl.00.30 om kvelden. På den annen side tenker jeg at den virtuelle 

kommunikasjonen og den paradoksale nærheten kl.00.30 ikke gjør den samme nytten som 

prosessuelle tilstedenærværende læreprosesser der estetiske uttrykk, praktisk skapende arbeid, 

jevnlig instruksjon og øving er læreprosesser som duger. Går leirkaret i stykker, starter man 

møysommelig forfra igjen med leirkaret mellom hendene.33 Det er mulig jeg ikke har sett at 

det er plass til begge former for læring, men vektleggingen av de nye arbeidsformene har 

medført endringer jeg ikke finner forenlig med hensiktsmessig estetisk pedagogikk. 

 

4.4 Syn på tverrfaglige team  
I lærerutdanningen i Vestfold utgjør årstrinnets lærere et team. Man ønsker med team å 

organisere arbeidet bedre og mer effektivt. I et foredrag med Kari Zakariassen fra 

Utdannings- og forskningsdepartementet ble det fremhevet at enkeltmedarbeidernes 

kompetanse var organisasjonens kapital og teamorganisering ville fremme denne 

kompetansen.34 Jeg forstår dette som om man ønsker å utløse enkeltmedarbeiderens 

kreativitet og arbeidsevne som ellers hemmes i en hierarkisk struktur. Det er mitt inntrykk at 

lærerutdanningen i Tønsberg trolig ligger i front sammenlignet med tilsvarende institusjoner, 

både når det gjelder å tro på en slik ideologi og å gjennomføre den. 

På den annen side opplever jeg manglende engasjement for teamsamarbeid hos 

mange, og jeg savner en retning på utviklingen der man stimulerer til nyanser etter behov. Det 

                                                 
33 Les lignelse i Det gamle testamentet. 
34 Kari Zakariassen sa dette i et fordrag for personalet 23/2-04, på avdeling for lærerutdanning. 
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har også vært nevnt 35 at gode lærere forsvinner fra de tverrfaglige teamene til årsenhetene 

som ikke er organisert i team. 

Om teamorganiseringen forteller informant A at innhold alltid må være det 

overordnede i forhold til det instrumentelle. E sier det er en "ensom" tilværelse å være sitt 

fags representant på teamet. E forteller om flere spennende og interessante tverrfaglige 

arbeidsperioder på de ulike teamene, men hovedtyngden ligger tross alt i eget fag, og da blir 

en ganske alene. E stiller derfor et viktig spørsmål om team er byråkratiske. Utover det er 

informantene ikke opptatt av team, de ser kanskje på team som en grei måte å organisere 

undervisningen på. Det har jeg selv erfart på førskolelærerstudiet. At jeg dog ikke har så stor 

begeistring, er fordi jeg mener teamorganisering av undervisningen er mindre viktig for de 

faglige utfordringer enn hva satsningen på teamsamarbeid er tiltenkt. Det er ved siden av 

engasjement hos lærer, rammefaktorer som rom, utstyr og undervisningstid i utøvende 

musikalsk virksomhet som er viktig for i dette tilfellet god musikkundervisning. 

Teamarbeid kan være vanskelig i lys av at Zakariassen også pekte på teamenes flate 

struktur som et mål. Fagene som er representert i et team har ulike studiepoeng, ulike 

ressurser og faglærerne har ulikt temperament. Lærere innen samme fag opptrer selvfølgelig 

med faglige valører. Det samme faget har ulike mål på ulike årstrinn. Jeg tror ulikheter er bra. 

Uensartetheten ser jeg på som en styrke for studentene, vi er sterke i det som skiller, og jeg 

tror det byr på problemer med teamutvikling hvis likhet er mål. Hvis en utvikling mot 

likeverdighet og balanserte team styrer det faglige, kan man ha et problem. 

De organisatoriske endringene til team har i første rekke hatt som konsekvens en 

bevisstgjøring om tettere forhold til studentene i kvalitetsreformens ånd. Det var også 

teamsamarbeid med forpliktende møter mellom lærerne og studentene før reformen 

IKT&NLP ble aktualisert.36 Men det er et problem at teamene nå har fått en viktigere status 

enn fagseksjonene, med ny praksis der avdelingens ledelse i perioden etter reformen jevnlig 

har møter med teamledere fremfor seksjonsledere. Teamlederne er ikke representative, de har 

selv søkt seg til vervet, i førskolelærerutdanningen er et teamledermøte tilfeldigvis dominert 

av pedagogikklærere. I allmennlærerutdanningen har kun norsk-, matematikk-, krl - og 

pedagogikklærere tilgang til disse viktige dialogposisjonene med ledelsen. 

                                                 
35 Dette bærer preg av å være en spekulasjon, men fungerer dog som et reelt poeng i drøftningen. 
36 Jeg sikter til teamsamarbeid på andre trinnet i førskolelærerutdanningen. 
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Om tett teamsamarbeid før IKT&NLP viser jeg i så måte til prosjektet ”Å bygge 

kultur”.37 Rapporten beskriver et tverrfaglig teambasert prosjekt i førskolelærerutdanningens 

andre studieår og konstaterer et vellykket samarbeid. På den annen side besitter jeg 

dokumentasjon på at studentene før reformen gjennom flere år etterlyste bedre samarbeid 

mellom lærerne på trinnet.38 Det forekommer etter reformen ikke lenger i 

førskolelærerstudentenes evalueringer. Det regner jeg som en positiv konsekvens av 

teamorganiseringen. 

Jeg tror på å tilpasse endringer slik at de blir hensiktsmessige, med det mener jeg at 

teamorganisering skal tjene faglige mål. I studieårene 2002-04  videreførte jeg som teamleder 

for et tverrfaglig team på førskolelærerutdanningen erfaringer fra før reformen og erfaringer 

fra prosjektklassen der jeg var musikklærer. Førskolelærerstudentene hadde studieåret 03-04 

et prosjekt som het ”Barn og teknologi”.39 Teknologibegrepet i prosjektet henspeilte på barns 

evne til å konstruere, prosjektet la vekt på mekanisk teknologi. Prosjektet var en foredlet 

versjon av flere prosjekter, blant annet en tverrfaglig eksamen vi hadde i prosjektklassen i 

2002 og tverrfaglig eksamen i mitt eget team våren 2003.  

I forsøksklassen året før fikk alle bra karakterer i drama, men dårlig i musikk og 

forming. Den ene gruppen i forsøksklassen strøk i forming. Strykkarakteren hadde 

konsekvenser ikke bare for studentene, men for oss faglærerne. Situasjonen som oppstod 

skapte ”et lite rabalder” i prosjektledelsen, uten at to sensorer, formingslæreren og jeg noen 

gang forsto hvorfor. Jeg har av denne eksamenen lært at fag som forming, drama og musikk 

er svært ulike både som undervisningsfag, som kunstfag og som vitenskapelige fag. Det hele 

var så enkelt som at studentene ikke var dyktige nok i en tverrfaglig prosess der ikke det 

digitale var sentralt. Det var det uttøvende element de var dårlige i – et element de ironisk nok 

i et sosiokulturelt perspektiv og med et operaprosjekt40 i ryggen burde vært trent til å 

håndtere. Jeg viser til min egen sammenlignende musikkrapport om det aktuelle studieåret for 

forsøksklassen og den ordinære klassen.41 

En annen ting vi som lærere i det samme teamet erfarte, var å la et tverrfaglig prosjekt 

få et bedre feste hos studentene med innføring i fagene før en eventuell prosjektperiode. Fag 

                                                 
37 Se upubliserte rapport fra 1997 skrevet av Tollef Thorsnes. 
38 Vi gjorde evalueringer som stort sett var positive og nyanserte, men tverrfaglig samarbeid fikk stadig vekk 
dårlig uttelling. 
39 Tilgjengelig fra <http://www-lu.hive.no/team/t02fa/barn_og_teknologi_utkast_per_30.htm> {[lest 2004-10-
30] 
40 Metoden ”How to write an opera”  
41  Tilgjengelig fra <http://moses2.hive.no/iktnlp/>. [lest2004-10-30] 
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som drama, forming og musikk må ha et faglig grunnlag og substans. I ”Barn og teknologi” 

tok vi utgangspunkt i en slik innføringsperiode i fagene. Innføringsperioden ble etterfulgt av 

en prosjektperiode, der studentene selv valgte emne. Prosjektarbeidet endte opp i en 

forestilling. Praksislærere og barn kom til forestillingen. Dermed var grunnlaget for en 

videreføring i den etterfølgende praksisperioden med barn i fokus lagt. Avsluttende vurdering 

i fagene er omtalt over. Dermed står fagmålene og avsluttende vurdering i en meningsfull 

sammenheng gjennom hele studieåret. Teamet er redskapet for å organisere løpet.  

Jeg mener derfor at ”Barn og teknologi” har blitt et godt eksempel på et vellykket 

teamsamarbeid med faglige og tverrfaglige læringsmål. Men jeg vil gjerne uttrykke at 

prosjektet ikke er et barn av ”Ikt og nye læringsprosesser”, men et barn av årelange erfarte 

tradisjoner på førskolelærerutdanningen. For det andre var vi vært bevisste at teamet skulle 

være et verktøy og tjene en faglig substans, ikke sin egen berettigelse. 

 

5 Finansiering og nærhet til student 
 

Det er særlig i de økonomiske disposisjoner at mine motforestillinger til IKT&NLP har vakt 

størst bestyrtelse, jeg stiller spørsmål like mye til økonomiske disposisjoner som til 

pedagogiske endringer. For det første var det mye midler knyttet til reformen, men ingen 

ekstern evaluering av de organisatoriske endringene og pedagogiske gevinstene ble iverksatt 

før de ble styrende for avdelingens totale virksomhet. En ekstern evaluering underveis ville 

kostet noen kroner, men kunne vært objektiv og stilt spørsmål. Evalueringer har dog blitt 

holdt, og det foreligger interne rapporter.42For det andre er økonomi og finansiering en viktig 

del av pedagogisk refleksjon. Dette sier G indirekte noe om og E vurderer dette elementet. 

Nytenkning har medført tidkrevende veiledning i teoretiske fag og i teoretiske emner og 

dimensjoner i alle fag som ikke er aksepterbar uten nye midler. Teamene administrerer mer 

kostbare studenter. Den tidkrevende veiledningen har fått en pedagogisk og organisatorisk 

legitimitet. For det tredje er lærerutdanningen i en kategori for romsligere tildeling av 

ressurser enn andre utdanninger.43 Dette skyldes arbeidsformer i praktisk-estetiske fag i 

utdanningen. Utdanningen har frihet til bruk av midlene. Dette er en frihet man i forlengelsen 

av IKT&NLP har forløst med å bryte de tradisjonelle seksjonstildelinger. I stedet for å 

vurdere fordelingen tradisjonelt etter behovet for mindre grupper i særlig musikk og kunst og 
                                                 
42 Tilgjengelig fra <http://moses2.hive.no/iktnlp/>. [lest 2004-10-30] 
43 Se departementets egen informasjon  
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håndverk, har man vedtatt en ressurstildeling der man opererer med tre hovedkategorier for 

tildeling. Man har også i full seriøsitet diskutert en likedelt fordeling mellom fagene eller å gi 

ekstra ressurser kun til fag som kan dokumentere at de har behov for mindre arbeidsgrupper.44 

Det hele har endt opp med at musikk ligger i en begunstiget tildelingskategori på grunn av 

spillopplæringen. Man hadde dog en tredel mer midler før ressursendringen, som betyr at 

hvert fjerde årsverk med et pennestrøk har forsvunnet i faget. Fagplanens krav og 

undervisningsmål er uendret. Man kan vurdere om grunnlaget for en romsligere tildeling fra 

departementet ikke lenger har gyldighet. 

I lys av dette advarte jeg gjennom hele prosessen at IKT&NLP hadde finansiell likhet 

mellom fagseksjonenes ressurstildeling som hovedmål, uansett tradisjon og pedagogisk 

særpreg i fagene. Lærere i tradisjonelle teorifag som krl, pedagogikk, matematikk og norsk 

har alltid ønsket en større andel av avdelingens undervisningsressurser, men nå argumenterte 

man på bakgrunn av nye arbeidsmetoder. Dette er på ingen måte ikke et uvennlig synspunkt, 

spekulasjon eller insinuasjon, men en faktisk betenkning den generelle avstemmingen i 

avdelingsstyremøtet 19/4-2001 gjorde.45 Mappevurdering og veiledning tar mer tid og koster 

penger på samme måte som undervisning i praktiske og utøvende dimensjoner, og man 

kjemper for like vilkår mellom seksjonene. Siden IKT&NLP har endt opp med reduksjon i 

ressurser for de praktisk-estetiske fagene, kan man med rette lure på om de pedagogiske 

veivalgene i 2001 også var økonomisk motivert, og at prosessen likevel hadde elementer av 

åndskamp i seg, slik A påsto.  

 
6 Konklusjon 
 

Jeg konkluderer artikkelen med uro. Denne artikkelen er skrevet mens grunnskolen venter på 

et revidert læreplanverk med vekt på fire-fem grunnleggende ferdigheter og mens 

lærerutdanningen forbereder seg på karakterbaserte inntakskriterier i matematikk. I et 

nasjonalt perspektiv vil jeg med artikkelen uttrykke en frykt for at kvalitetsreformen har 

implisert dårligere læringsvilkår for studenter som velger praktisk-estetiske fag og derav 

redusert dyktighet hos disse.  

Hvilke pedagogiske og organisatoriske konsekvenser man ender opp med i felles 

streben etter kvalitetsreformens hovedmål om ”nærhet til studentene” og våre egne 

                                                 
44 Dette er synspunkter som ble hevdet i avdelingens ressursgjennomgang 2004. 
45 Se sitat tidligere i artikkelen 
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ambisjoner om å utdanne gode lærere, er derfor uklart. Jeg frykter videre en grunnskole som 

omdisponerer bruk av spesialrom som bibliotek, musikkrom og formingssaler til å bli brukt til 

gruppebaserte undervisningsformer i teoritunge fag og emner. Fra min drøfting av læringssyn, 

teknologisyn, mapper, team og økonomi, er det økonomiperspektivet som bekymrer mest. Når 

mulighetene for den kostbare gruppedelingen i de praktisk-estetiske fagene reduseres, betyr 

det i verste fall bortfall av tilbud og ferdigheter i heimkunnskap, kroppsøving, samt estetisk 

uttrykk i drama, musikk og forming. Fagene vil som valgfag i tredje og fjerde studieår og i 

bachelorutdanninger måtte styrke sin teoretiske (og rimeligere) dimensjon på bekostning av 

de praktiske og kunstneriske dimensjonene. Det er ikke bra, fordi fagene da vil være mindre 

interessante for studenter som har anlegg og interesse for praktiske læreprosesser og estetiske 

uttrykk, med ringvirkninger og betydning for norsk grunnskole og barns allsidige læring og 

utvikling, skolens fremste mål.  

Utfordringer i klasserommet i grunnskolen, særlig i fag som bedriver tall og bokstaver, 

har dog ofte didaktiske løsninger fra praktiske og estetiske fag, slik vil det alltid være. Men er 

det faglig forsvarlig at de høyst personlige uttrykkene sang og tegning brukes i grunnskolen i 

alle fag, i både norsk, matematikk, krl og naturfag uten fagopplæring av lærer? Disse 

uttrykksformene er uløselig knyttet til persepsjon og utvikling av barns identitet!  

Jeg opplever at de kostbare46 utøvende læreprosesser i utdanningen som instruksjon, 

estetisk uttrykk og praktiske skapende arbeid, står på spill, for å si det på musikkspråket. Et 

samstemt kor fra teorifag, samt erfaringer fra andre høgskoler tyder på reduksjon av estetiske 

fagdimensjoner i hele utdanningssystemet.47 Det er tidens ånd.   

På den annen side vil mange si det ikke er grunn til å frykte at vi utdanner lærere som 

behersker ikt-mediert læring og kommunikasjon på bekostning av lærere som kan kokekunst, 

sang, svømmetak, tegning og teater. Man vil begge deler. Som musikklærer er jeg derimot 

realist (!) og advarer mot en lærerutdanning som nøler med å uttrykke sin 

praktiskpedagogiske identitet basert på tradisjoner i disse fagene. Det har i mine øyne i 

perioden etter vedtaket i 2001 ikke vært en debatt der man reflekterer over og vurderer hva 

slags lærere vi utdanner.  

 

                                                 
46 Med kostbare mener jeg ikke bare i kroner og øre ... 
47 Jeg baserer påstanden på uformell kontakt med kolleger på andre høgskoler som opplever at det utøvende 
tilbudet for studentene i sang og spill skjæres ned. 
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Mappearbeid og IKT som hjelpemiddel i 
matematikkopplæringen 
 

 

 

Gjertrud Indresæter 
 

I denne artikkelen vil jeg gi noen eksempler på mappeoppgaver og drøfte erfaringer med 

mappearbeid og mappevurdering i matematikk både fra grunnutdanningen i 

førskolelærerutdanningen og fra grunnutdanningen i allmennlærerutdanningen. Selv om disse 

eksemplene og erfaringene kommer fra lærerutdanningen(e), skulle de kunne ha interesse for 

matematikklærere i andre skoleslag og for lærere som gir opplæring i matematikk på andre 

nivåer på høgskoler/ universitet. Kanskje kan artikkelen også være av interesse for lærere som 

underviser i andre fag i lærerutdanningen(e)? 

En mappe i matematikk inneholder en samling av fagdidaktisk og matematikkfaglig 

arbeid, fra skisser til utkast til ferdige produkter. Den kan være digital, men andre former kan 

også være aktuelle som for eksempel en arbeidsperm.  Mappen reflekterer og dokumenterer 

studentenes utvikling og arbeidsinnsats og kan samtidig være et bidrag til læringsfellesskapet 

i studieenheten.  Komponentene i en mappe kan defineres av faglærer underveis i studiet og 

av studentene selv gjennom egne valg av fordypningsarbeider. En mappe følger studentene 

gjennom hele fagstudiet, og den kan inngå i en vurderingsordning. De digitale mappene kan 

ligge på Classfronter, på studentenes nettsted eller i Word på studentenes private 

datamaskiner. Vi skiller mellom arbeidsmappe og presentasjonsmappe. En arbeidsmappe er 

en samling av faglig arbeid som studenten har arbeidet med gjennom studiet, mens 

presentasjonsmappen er utvalgte arbeider fra arbeidsmappen som kan være gjenstand for 

avsluttende vurdering.  

 

1 Hva er matematikk i grunnutdanningene? 
 
Målområdene for matematikk i grunnskolen er i L-97 (KUF 1996, s,156) gitt som Tall og 

algebra, Geometri, Matematikk i dagliglivet, Behandling av data og Grafer og funksjoner. 

Tallforståelse, behandling av tall og bruk av regneartene vektlegges og skal være fundament i 
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arbeidet med faget. Videre legges det vekt på å utvikle begreper i geometri. Geometrien har 

gjerne vært knyttet til måling og beregning, tegning og konstruksjon og til dels logikk og 

bevisføring. Elevene bør få oppleve sammenhengen mellom tallregning og algebra. Algebra 

blir et redskap til å løse problemer, et språk som kan lette tenkning og resonnement, og en 

kilde til å oppdage nye sammenhenger. Å behandle data er vesentlig med tanke på å skaffe 

oversikt over tallmateriale, å framstille dette på en klar og riktig måte, både i tabeller og i 

diagrammer, og å trekke fornuftige konklusjoner fra dataene.   

 

1.1 Matematikk som språkfag 
Matematikk er også et språkrelatert fag (Lyster, 1994). Matematikk er blant annet bygd opp 

av begreper og begrepssystemer.  L-97 vektlegger at språket skal brukes i 

matematikkopplæringen i grunnskolen. Elevene skal fortelle og samtale om matematikk, 

skrive om arbeidet og formulere resultater og løsninger. Matematikkopplæringen kan starte i 

barnehagen hvor man blant annet kan vektlegge noen matematiske begreper og hvor man skal 

prøve ivareta og videreutvikle barnas begrepsforståelse. Man kan for eksempel leke med 

konkreter, klassifisere dem og samtale om mengdene. Enkle terningspill gir for eksempel  

gode muligheter for å samtale om tallbegrep, for eksempel tallene 1-6 og høyere avhengig av 

hvor mange terninger man velger å bruke. Matematikk kommuniseres i grunnskolen til andre 

både via muntlig og skriftlig språk, og matematikkunnskapene evalueres ved hjelp av språk. 

Man må kunne kommunisere både i og med matematikken. Det vil derfor være viktig at vi 

bruker språket mye i matematikkopplæringen i lærerutdanningene, blant annet ved å legge til 

rette for samtaler om matematikk. Gruppearbeid vil kunne fremme denne læringsformen.  

Fra 1. klasse i grunnskolen innføres det skriftlige matematiske symbolspråket. 

Matematikk som symbolspråk er et logisk oppbygd språk hvor symboler og tegn beskriver 

matematiske begreper og sammenhenger. Språket er enkelt og kortfattet.  

 A = 
g h•

2
 kan for eksempel erstatte setningen ” Arealet av en trekant er lengden av 

grunnlinjen i trekanten multiplisert med høyden i trekanten dividert med to ”. 

I allmennlærerutdanningen er det rimelig å forvente at studentene behersker dette 

symbolspråket på de matematikkområdene som L-97 vektlegger for grunnskolen. De bør da 

kjenne symbolrepresentasjoner og kunne bruke symboler selv. 
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Matematikk blir dermed både et muntlig språkfag med et skriftlig symbolspråk og et 

vitenskaplig fag som blant annet består av begrepsstrukturer, logikk og praktiske ferdigheter. 

 

1.2 Læringssyn i matematikken 
Jeg støtter meg til følgende læringssyn som man finner i fagplanen for matematikk i L-97. 

 
Elevene konstruerer selv sine matematiske begreper. For denne begrepsdannelsen er 
det nødvendig å vektlegge samtale og ettertanke. Utgangspunktet bør være meningsfylte 
situasjoner, og oppgaver og problemer bør være realistiske slik at de virker 
motiverende på elevene. (L – 97:155) 

 

Dette læringssynet gjenspeiler både Vygotskys- og Piagets læringteorier.  

Vygotsky (1978, 1986) sammenligner læring av matematikk med å lære et fremmed språk. Et 

begrep forbindes med dets ide/ tanke gjennom tidligere etablerte begreper i morsmålet og tar 

samtidig plass i et system av begreper i morsmålet. Tenkningen er formet som et språk, og 

man kan ikke skille tanke og språk, hevder Vygotsky. Læringen av matematikk blir da en 

sosial aktivitet hvor man ved hjelp av andre, lærer det nye ”språket” matematikk. Piaget på 

den andre siden (von Glaserfeld 1995) ser på språket som et hjelpemiddel for den individuelle 

læringen og for utviklingen av den individuelle forståelsen for et fag. En viktig forutsetning 

for læring er refleksjon over erfaringer og handlinger med matematiske begreper.  

 

1.3 Vurdering i matematikken 
Opplæring i matematikk og vurdering av opplæringen kan ikke løsrives fra hverandre. Webb  

(1992) kategoriserer formålet med vurdering på følgende måte.  

 
The purpose of assessment 

1. is to be used as a tool by teachers to provide evidence and feedback on what students 
know and are able to do. 

2. is to express what is valued regarding what students are to know, do or believe…In 
this way assessment becomes a form of communication that sends a message from the 
teacher or others to the student about what is important to know. 

3. is to provide information to decisionmakers, including those within the educational 
system, governmental policymakers, and others.  

4. to provide information on the effectiveness of the educational system as a whole. 
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I denne artikkelen vil jeg blant annet ta for meg punkt 1 og 2. Jeg vil diskutere hvordan 

mapper og mappevurdering kan være et redskap for å få vite noe om hva studentene kan i 

faget, og om hvordan jeg som faglærer kan gi tilbakemelding på mappearbeid. Jeg vil også 

diskutere hvordan avsluttende vurdering kan være en del av læringsprosessen og et verktøy 

for å måle om målene i fagplanen(e) er nådd. Noen erfaringer med forskjellige former for 

tilbakemeldinger blir også diskutert. Dessuten vil jeg problematisere bruken av digitale 

mapper i allmennlærerutdanningen.  

 

2 Erfaring med bruk av digitale mapper i matematikkopplæringen i 
førskolelærerutdanningen 
 

2.1 Mapper i forsøksklassen ”IKT og nye læreprosesser”  
Matematikk har fra høsten 1995 vært et relativt lite fag i førskolelærerutdanningen.  Faget 

hadde bare 2 vekttall (6 studiepoeng) inntil den nye rammeplanen kom i 2004.  Høsten 2000 

startet tre klasser med matematikk i førskolelærerutdanningen, en av dem var forsøksklassen 

”IKT og nye læreprosesser”. Denne klassen bestod av 20 motiverte førsteårsstudenter. De 

hadde selv søkt om å få være med på forsøket. Hver student hadde en stasjonær PC knyttet til 

internett, og de hadde et eget klasserom som kunne brukes hele dagen. Classfronter skulle 

også brukes i vår kommunikasjon med studentene. Dette ble en spennende utfordring både for 

studentene og for meg som matematikklærer. Ledelsen av prosjektet viste respekt for 

matematikkens egenart, og jeg fikk derfor mulighet til å prøve ut arbeidsmetoder og 

vurderingsformer som jeg selv trodde på og som vanskelig lot seg gjøre under normale 

omstendigheter. Jeg vil i det følgende presentere noen av de prosjektene og arbeidskravene 

(mappekravene) studentene hadde i løpet av året.  

Siden studentene hadde hver sin PC knyttet til internett, kunne jeg kreve at studentene 

hentet informasjon fra nettet. Vi som var teamlærere ønsket også at studentene skulle lære å 

bruke E-post slik at vi raskere kunne komme i kontakt med hverandre. For å sikre at 

opplæringen i bruk av internett og E-post ble meningsfull for studentene, fikk de 

mappeoppgaver i tilknytning til denne opplæringen. I forbindelse med denne opplæringen 

sendte jeg for eksempel en E-post hvor studentgruppene ble bedt om å komme med forslag til 

innkjøp av pedagogiske leker til en barnehage, gi prisoverslag, begrunne valget sitt og sende 

svar via E-post.  
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Diskusjonsforum i Classfronter ble også prøvd. I vårsemesteret ble det lagt ut en 

relativt provoserende påstand om lek og læring av matematikk. Før dette hadde studentene 

hatt et tema om lek og læring. Alle måtte være med i diskusjonen. De tok utskrift av det de 

skrev og la det i papirmapper. Dette følte jeg ble et pliktløp for studentene. Kanskje 

diskusjonen hadde gått bedre på et høyere klassetrinn? Dette var tross alt førsteårsstudenter. 

Studentene hadde heller ikke mye erfaring med å arbeide på denne måten. Kanskje de burde 

fått opplæring i å problematisere teorier om lek og læring i forhold til praksis i barnehage/ 1. 

klasse? Det kan tyde på at de hadde problemer både med selve problematiseringen og med 

den elektroniske diskusjonsformen. 

Målet for en annen mappeoppgave var å bevisstgjøre pedagogrollen når barn/ elever 

skal lære om matematiske begreper. Læring av begreper og begrepsstrukturer er sentralt i 

matematikkfaget. Grupper på 2 og 2 fikk hvert sitt begrep; begrepene tall, vekt, areal, volum, 

addisjon osv. Oppgaven gikk ut på å gi eksempler på aktiviteter som kunne fremme læring av 

disse begrepene hos 5-6 åringer og skrive ned refleksjoner om oppgaven. Bilder av konkreter, 

bilder fra lærebøker og bilder av barn i arbeid med matematikken ble skannet inn i 

PowerPoint. Resultatet ble presentert i klassen ved bruk av Power Point og lagt inn i 

arbeidsmappen. I forbindelse med denne oppgaven fikk også studentene opplæring i bruk av 

dataprogrammet Power Point. Det vil si at opplæringen av IKT som redskap i 

matematikkopplæringen foregikk parallelt med det faglige arbeidet. Studentene jobbet godt 

med opplegget, og under presentasjonen i klassen kunne de lære mye av hverandre om 

hvordan man kan gi opplæring i forskjellige matematikkbegreper. De kunne med fordel ha 

fått mer tid på denne oppgaven. Dette er også, etter min mening, en arbeidsmåte som kan 

videreføres og videreutvikles til bruk i allmennlærerutdanningen. Ved for eksempel å legge 

disse oppgavene ut på studentenes hjemmesider, vil studentene kunne informere andre om 

hvordan de har tenkt. I refleksjonsdelen av oppgaven kan de linke egen tekst til andre 

studenters tekster om begrepslæring eller til tekster på nettet. Styrken i denne oppgaven ligger 

i at studentene får forskjellige begreper  som de skulle arbeide med, og at matematiske 

begreper er knyttet sammen i begrepsstrukturer. Det vil dermed ha mening å lese andres 

tekster på nettet og å dra nytte av andres kunnskaper om beslektede matematiske begreper.   

Klassen skulle også analysere pedagogisk programvare med matematikk, programvare 

som kunne egne seg til bruk i barnehagen og/ eller 1. klasse i grunnskolen. De vurderte ”Lek 

og lær”, ”Mons og Marte” og noen private programmer.  Senere skulle de observere barn som 

fikk prøve ut disse programmene. Bak i klassen var det satt ut en kasse med klosser og en 
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kasse med Multi-Link (små klosser som kan festes til hverandre) slik at de barna som kanskje 

ikke syntes at de pedagogiske programmene var så spennende, kunne finne andre ting å gjøre. 

Til tross for engasjerte studenter og en ny, spennende situasjon for barna, var det noen av de 

yngste som oppdaget kassene og begynte å leke med dem. De laget lange lenker av klossene 

som gikk tvers over golvet i klasserommet, bøyde av i døra og fortsatte langt inn i gangen 

utenfor klasserommet. Det ble mange lærerike observasjoner og diskusjoner ut fra denne 

studentaktiviteten, observasjoner og diskusjoner som ble beskrevet i arbeidsmappen. Hvorfor 

valgte for eksempel de yngste barna å leke med konkreter? Hvorfor ble de eldste barna 

engasjerte i de pedagogiske programmene? Hvilke pedagogiske programmer engasjerte barna 

mest? Hvorfor ble dette en spennende utfordring for mange?  

På slutten av studieåret vurderte studentene læringsutbyttet av 

matematikkopplæringen.  Den aktiviteten som syntes å ha gitt dem mest lærdom om 

matematikk i barnehagen/ 1. klasse var et spillprosjekt. Dette var et prosjekt som jeg hadde 

prøvd ut før, og som ble videreutviklet for denne klassen. IKT fikk bare en liten del i dette 

prosjektet. Studentene arbeidet i grupper på 4. Oppgaven var laget slik at det skulle være en 

fordel å jobbe i grupper. Rammene for prosjektet var gitt, men studentene hadde stor 

valgfrihet i utformingen av innholdet av prosjektet. De skulle skrive et eventyr, lage et 

terningspill for 5/6-åringer basert på dette eventyret og prøve det ut i barnehagen. 

Problemstillingen alle gruppene fikk var: Kan barn lære matematikk når de spiller 

terningspill? Prosjektrapporten ble lagt inn i den digitale arbeidsmappen, mens spillet med 

brikker, terninger og andre løse gjenstander ble levert direkte til meg. Dette prosjektet ble 

kanskje det mest vellykkete fordi studentene fikk være kreative og eksperimenterende både da 

de skrev eventyret og laget spillet. De samarbeidet om faglige aktiviteter som var 

meningsfulle for dem. Noen tok også bilder av spillet og/ eller barn som spilte, og la bildene 

inn i arbeidsmappen. De observerte og opplevde barnas innlevelse i deres eget eventyr og 

spill, og de observerte at barna likte matematikk på dette nivået. Dessuten kunne de observere 

noe om barnas kunnskapsnivå i matematikk mens de spilte spillet, og de kunne bruke teorier 

fra pensum. De fikk også bekreftet at teorier stemte med virkeligheten og erfarte at det var en 

fordel å samarbeide i grupper.  

For å få til mer variasjon i oppgavene i arbeidsmappen i matematikk, var noen 

oppgaver individuelle, mens andre var utarbeidet i større eller mindre grupper. 

Oppgavetypene og sjangrene i oppgavene var også forskjellige; prosjektrapport, beskrive en 

case, dokumentasjon på at man hadde deltatt i diskusjonen i diskusjonsforumet, observasjon, 
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beskrive en samtale med et barn på 5 år, refleksjons over egen læring osv.  Studentene ga 

positive tilbakemeldinger på denne variasjonen. De ønsket både å arbeide i grupper og 

individuelt. De satte også pris på at de ikke var nødt til å arbeide i de samme gruppene hele 

studieåret. Arbeidet med mappeoppgavene bidro derfor til en viss balanse mellom individuell 

læring og læring i fellesskap.  

Når det gjelder læringsprosessen til studentene hadde vi som lærere mulighet til å 

følge og veilede dem fordi vi hadde tilgang til mappene. Mappene lå i Word og en kopi med 

vedlegg ble levert til meg. Ved å gi veiledende tilbakemeldinger om hvor langt studentene var 

kommet i forhold til mål gitt i læreplanen og råd om hvordan mappedokumentet kunne 

forbedres, fikk studentene mulighet til forbedre sine dokumenter og dermed oppnå mer 

refleksjon og læring om temaer underveis i løpet av studieåret. Dette opplevde jeg som 

positivt, og studentene viste tydelig at de satte pris på denne veiledningen underveis i studiet. 

Noen av studentene  fikk også veiledning på arbeidet sitt på slutten av studieåret.  

 

2.2 IKT som verktøy 
Classfronter og E-post var hovedarena for vår kommunikasjon med studentene. Vi ga 

beskjeder på Classfronter, og studentene leverte oppgaver enten i Classfronter, via E-post 

eller direkte til meg. Siden matematikk i førskolelærerutdanningen er et språkrelatert fag og 

bygger på språket vårt, var det ikke vanskelig å finne mappeoppgaver hvor studentene kunne 

bruke IKT og som også kunne egne seg til samarbeidslæring. Digitale arbeidsmapper ga 

studentene mulighet til å kopiere tekster/ bilder fra internett og legge det inn i  

mappeproduktene sine. Denne søken etter kunnskap og de valg de gjorde, kunne gi læring og 

medføre at kvaliteten på mappeproduktene ble hevet. Det kan tyde på at flere studenter fikk et 

bedre forhold til faget matematikk på grunn av at de opplevde å beherske disse 

mappeoppgavene. Noe som også kunne heve deres selvbilde mht faget? De kunne skrive om 

observasjoner, sine refleksjoner, referere fra barnas utvidete språk (tegninger, tegn, symboler 

og kroppsspråk), gruppearbeid osv. Mappeproduktene viste til enhver tid noe om hva den 

enkelte kunne om det temaet mappeoppgaven var gitt fra. Man kunne sikkert gjort mye mer ut 

av disse mappeoppgavene, men tiden var begrenset siden faget bare hadde 2 vekttall (6 

studiepoeng).   

IKT ble et godt supplerende redskap/hjelpemiddel i matematikkopplæringen i denne 

forsøksklassen blant annet fordi IKT ga mere variasjon i mappeoppgavene enn i 
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normalklassene. I tillegg til å jobbe med konkreter, drive med matematikkaktiviteter ute i 

barnehagene, ha matematikk ute i skogen, analysere lærebøker, lese pensum, arbeide med 

konkreter, brukte jeg også noe IKT i opplæringen. Studentene prøvde diskusjonsforum, 

vurderte pedagogiske programmer, brukte Power Point som presentasjonsverktøy, søkte og 

hentet noe informasjon og bilder fra nettet, og der det var naturlig skannet studentene bilder 

inn i mappearbeidet sitt. Datamaskinene ble mye brukt som skriveverktøy. Det var ikke krav 

om at studentene skulle legge mappeoppgavene sine på det åpne nettet (hjemmesiden sin). 

Mappeoppgavene lå  i Word og en papirkopi ble levert til meg. Både studentene og jeg sparte 

mye tid ved å bruke E-post og Classfronter. Studentene kunne sende spørsmål via E-post, og 

veiledning kunne foregå via Classfronter eller E-post. Denne veiledningen ble dermed et 

supplement til muntlig veiledning i klasserommet.  

 

2.3 Sammenligning mellom forsøksklassen og normalklassene 
Samtidig med forsøksklassen, hadde jeg en klasse på ca 55 studenter og en deltidsklasse på ca 

25 studenter som tok matematikk i førskoleskolelærerutdanningen. Disse studentene var ikke 

med i forsøket ”IKT og nye læreprosesser”. 

Den synlige forskjellen mellom klassene lå i tilstedeværelse på skolen. Siden 

forsøksklassen hadde stasjonære datamaskiner og fagene krevde mye gruppearbeid, var 

studentene i forsøksklassen på skolen stort sett hele dagen. Vi hadde fått heltidsstudenter!? På 

grunn av at de var så mye sammen i klasserommet, opparbeidet de også et godt og 

aksepterende arbeidsmiljø. De ble godt kjent med hverandre. De hjalp hverandre og hadde 

både faglige, formelle og uformelle diskusjoner i løpet av dagen. Dette førte imidlertid ikke til 

bedre resultater til eksamen i matematikk enn hos normalklassene.  

Det var 17 studenter fra forsøksklassen som tok eksamen i matematikk. 

Forsøksklassen hadde muntlig eksamen med utgangspunkt i arbeidsmappene, mens de andre 

(cirka 80 studenter) hadde en tre timer skriftlig eksamen med utgangspunkt i sine 

arbeidsmapper. Mappeproduktene i de to klassene var selvfølgelig noe forskjellige, men ut fra 

samme fagplan. Begge klassene hadde digitale mapper kombinert med papirmapper, og de 

hadde samme sensor. Karakterfordelingene i de tre klassene var ikke vesentlig forskjellige. 

Kvaliteten på arbeidet i arbeidsmappene i de tre klassene var heller ikke vesentlig forskjellig. 

Hva kunne årsaken til dette være? Man kunne ha forventet en forskjell fordi vi brukte relativt 

mye tid på studentene i forsøksklassen, og fordi studentene i forsøksklassen jobbet på skolen 
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hele dagen. Jeg har ikke grunnlag for å forklare dette. Men, noe av forklaringen kan være at i 

forsøksklassen var tiden til studentene bundet opp i mange aktiviteter som var styrt av 

faglærerne. Mye tid ble for eksempel brukt til å samarbeide, til å gjøre obligatoriske 

mappeoppgaver i alle fag og til å lære å bruke forskjellige programmer i datamaskinene. 

Studentene i de ”vanlige” klassene fikk  større mulighet til å disponere sin egen tid og til å 

fordype seg i fagområder på den måten som passet dem best. De fikk kanskje mer tid og ro 

for seg selv for å kunne reflektere over fagene, tid til å la teorier synke og bearbeides i 

bevisstheten?  På den andre siden, studentene i forsøksklassen lærte mer om IKT enn de andre 

studentene.  

 

2.4 Matematikkopplæringen etter forsøksklassen 
Jeg hadde brukt mapper før i førskolelærerutdanningen, men nå ble det større variasjon i 

arbeidsoppgavene til arbeidsmappene. Holdningen til mappevurdering som verktøy i 

matematikkopplæringen i førskolelærerutdanningen, er fremdeles positiv, men er kanskje blitt 

mer nyansert. Jeg har kanskje også fått en større bevissthet om hvilke studentaktiviteter og 

mappearbeid som kan bidra til at studentene kan bli bedre førskolelærere når det gjelder 

matematikk i barnehagene.  Konteksten til mappeoppgavene vil måtte variere fra klasse til 

klasse fordi lærerteamene er forskjellige og fordi klassenes tverrfaglige temaer varierer. 

Uansett klasse, matematikkstudentene i førskolelærerutdanningen får nå minst en 

prosjektoppgave utført i gruppe, to refleksjonsoppgaver og en case. Alle mappeproduktene 

skrives selvfølgelig på data. 

Min erfaring er at mappevurdering i førskolelærerutdanningen er et godt egnet 

hjelpemiddel for å støtte studentene i deres læringsprosess, og at arbeidsmapper kan være et 

godt utgangspunkt for avsluttende vurdering i matematikk i førskolelærerutdanningen. 

 

2.5 Avsluttende vurdering (eksamen) 
Ut fra tidligere erfaring med mappevurdering i matematikk i grunnutdanningen på 

allmennlærerutdanningen og i førskolelærerutdanningen, ble karakteren ”godkjent” eller 

”ikke godkjent” gitt på arbeidsmappene i forsøksklassen. Siden matematikk kun var 2 

vekttall, var arbeidsmappen relativt liten. Arbeidsmappen i matematikk ble derfor også en 

presentasjonsmappe. Det var krav om at arbeidsmappen skulle være godkjent for å få gå opp 

til muntlig eksamen hvor de skulle gjøre rede for deler av arbeidsmappen sin. Sensor hadde 
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fått arbeidsmappene på forhånd, men satte ikke karakter på dem. Kvaliteten på arbeidsmappen 

kunne vippe endelig karakter opp eller ned. Dette fungerte godt. 

Studentene i normalklassene har derimot, av flere grunner, fått en 3-timers skriftlig 

individuell avsluttende vurdering med utgangspunkt i arbeidsmappene. Avsluttende vurdering 

med utgangspunkt i mappearbeid synes å gi studentene større trygghet enn en avsluttende 

vurdering ut fra pensumlitteratur. Selv om formuleringene på avsluttende vurdering er 

forskjellig fra formuleringene i mappeoppgavene, synes mange å få en ekstra trygghet i å vite 

at spørsmålene på avsluttende vurdering kommer fra et område fra pensum som de har 

arbeidet mye med. Det tyder også på at studenter som har fulgt opp tilbakemeldingene fra 

faglærer og bearbeidet de første utkastene til mappeproduktene sine, viser bedre resultater på 

den avsluttende vurderingen enn de som ikke har bearbeidet utkastene sine. Ved å arbeide på 

denne måten oppnår vi også at studentene gjennom hele studieåret leser om, diskuterer, 

arbeider med og får bearbeidet sentrale områder i faget, mer enn de gjorde da de bare hadde 

en tradisjonell avsluttende vurdering (eksamen) ut fra pensumlitteratur,  forelesningsnotater 

og arbeid i klassen. 

 

3 Erfaring med bruk av mapper i matematikkopplæringen i 
grunnutdanningen i allmennlærerutdanningen 
 

Matematikken i førskolelærerutdanningen er vesentlig forskjellig fra matematikken i 

allmennlærerutdanningen. Matematikken i grunnutdanningen i allmennlærerutdanningen har 

vært 10 vekttall (30 studiepoeng) siden 1998, mens matematikken i førskolelærerutdanningen 

har vært 2 vekttall (6 studiepoeng) fra 1995 fram til 2004.  Mens matematikken i 

førskolelærerutdanningen hovedsaklig er språkrelatert, må man i allmennlærerutdanningen i 

tillegg vektlegge det matematiske symbolspråket. For å bli en god matematikklærer i 

grunnskolen må man selv beherske og forstå faget på en mer dyptpløyende måte enn i 

førskolelærerutdanningen. Studentene bør også ha bedre kunnskaper og ferdigheter i faget enn 

de elevene de selv skal undervise når de blir lærere. 

I  L-97 (KUF,1997) er læringssynet i matematikk tydelig. Mennesker konstruerer selv 

sine kunnskaper ut fra erfaring, handling og refleksjon over disse erfaringene (konstruktivt 

læringssyn). Læring skjer i samhandling med andre. Kunnskap kan ikke overføres, men må 

skapes av den enkelte. I matematikken er det også viktig å repetere og konsolidere 

kunnskaper. Man må øve på ferdigheter man forstår, slik at de sitter og huskes. Noen vil kalle 
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det siste praktiske kunnskaper i faget. Et eksempel her kan være å konstruere en vinkel på 30 

grader. Vi som er faglærere bør ta hensyn til dette og prøve å gi studentene gode erfaringer 

slik at de selv følger dette læringssynet når de blir lærere i grunnskolen.  

Matematikk kan kategoriseres i kategoriene definisjoner og notasjoner, ferdigheter, 

forståelse av begreper og begrepsstrukturer, problemløsing og holdninger (Brekke, 1995). 

Matematikk er å få riktig svar på matematikkoppgaver, men minst like viktig er prosessen 

fram til svaret. I denne prosessen blir det viktig å forstå begrepene, symbolene og strategiene 

som man anvender. Matematikkbegrepene man bruker, bør man forstå. Ikke bare for å danne 

et grunnlag for videre læring, men også for å kunne kommunisere matematikkunnskaper og 

ferdigheter. Studentene bør også få erfaring med å se sammenhengen mellom begrepene. Når 

de for eksempel skal lære om sammenhengen mellom algebraiske uttrykk og ligninger, kan 

det være en stor fordel å ha noen å snakke med og diskutere denne sammenhengen med. 

Refleksjon blir sentralt i læringsprosessen.  Her er vi igjen inne på matematikk som språk og 

dessuten på samarbeidslæring.  I denne læringsprosessen kan mappearbeid være et godt 

redskap. 

Kunnskap om symbolspråket i matematikken kan deles opp i to typer, nemlig 

kunnskap om regler og kunnskap om hvordan regelen er knyttet til sin struktur. Stieg Mellin-

Olsen (1984) har en forklaring som i dag er akseptert av mange:  

Regeloppfatning eller regelforståelse:  Dette er kunnskapen om hvordan  
matematikken brukes i praksis, som regler og prinsipper. 
Strukturoppfatning:  Dette er forståelsen av hvordan regelene er knyttet til sin struktur, 
det vil si, hvordan regelen er blitt slik den har blitt. 
 

Dette ser vi mange eksempler på ute i samfunnet. Det er ikke nok for en leder å kunne reglene 

for regnskapsføring, han bør også forstå hva tallene i regnskapet representerer og 

konsekvensen av å endre tall i regnskapet sitt. 

 

3.1 Generelt om mapper som hjelpemiddel i matematikken (M1) 
Ut fra det som er skrevet ovenfor er ikke kunnskap om og forståelse av matematikk det 

samme. Man kan ha kunnskap om noe i matematikken uten å forstå. I følge L-97 er det viktig 

at elever lærer matematikk med forståelse, og at man kan vise matematisk resonnement og 

tankegang. Dette må også gjelde våre studenter. 
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Det er en tradisjon at man løser problemer i matematikk, og problemløsing har alltid 

vært sentralt i faget. Problemløsing kan skje i et sosialt læringsmiljø. Studentene kan utnytte 

hverandres ressurser. De kan forklare sine ideer med egne ord og ved  å bruke det 

matematiske symbolspråket. De kan lytte til hverandre. Dette gir mulighet til å oppdage og 

lære matematikk og mulighet til å reflektere over læringsprosessen. Man kan reflektere over 

tanker som kommer, ideer og forestillinger man har og holdninger. Man kan med fordel 

skrive om selve prosessen og om resultater man kom fram til og legge dette i en 

arbeidsmappe. Selve skrivingen vil også kunne medføre mer refleksjon, repetisjon og dermed 

mer læring. Hvis dette ligger i en arbeidsmappe, får læreren en mulighet til å gi hver gruppe 

eller enkeltstudent tilbakemelding på strategier brukt i læringsprosessen, stille spørsmål og 

eventuelt motivere for mer effektive metoder. Eksempel på oppgave man da kan gi: 

 En mann har til sammen 18 sauer og høner. De har til sammen 54 ben. Hvor mange 
måter kan man forvente at elever på mellomtrinnet, eventuelt ungdomstrinnet løser 
denne oppgaven? Beskriv metodene og løs oppgaven for hver metode. Hvorfor er det 
viktig at lærere kjenner til strategier som elevene kan bruke? ( Svar: Noen mulige 
elevstrategier her er at elevene bruker tegninger, streker og prikker, bruker konkreter, 
gjetter og sjekker eller bruker ligninger)  

 
Arbeid med mappearbeid kan varieres i det uendelige (Taube, 1998). Jeg har positiv erfaring 

med blant annet følgende mappearbeid: 

• arbeid knyttet til tanker og refleksjon omkring egen læring, faglig utvikling og 
holdninger til faget. Metakognisjon. 

• arbeid knyttet til refleksjon omkring barns læring av matematikk og kommunikasjon 
om matematikk mellom barn/ungdom 

• arbeid knyttet til refleksjon omkring hva som er god matematikkundervisning  
• arbeid knyttet til utvalgte matematikkoppgaver og refleksjon omkring dette arbeidet  
• arbeid for å repetere og konsolidere utvalgte matematikkunnskaper og ferdigheter som 

de har arbeidet med i klassen 
• arbeid utført individuelt eller i gruppe. Gruppen kan være selvvalgt eller 

praksisgruppen. Variasjon i størrelsen på gruppene synes å være viktig. 
• arbeid hvor studentene skal gjøre rede for planlegging, gjennomføring og vurdering av 

undervisningsopplegg fra praksis i grunnskolen. De matematikkfaglige utfordringene i 
opplegget skal også kommenteres.  

• arbeid knyttet til litteratur. Studentene vurderer og skriver om eget utbytte av å lese en 
gitt bok som omhandler matematikk og matematikkdidaktikk. 

• studentene lager selv matematikkoppgaver til en prøve og vurderer medstudenters 
besvarelser ved å gi både skriftlig tilbakemelding om arbeidet og karakter. 

• arbeid knyttet til bruk av pedagogisk programvare i matematikkopplæringen i 
grunnskolen 

 
 



 

 179 

Oppgavene ovenfor kan legges i digitale eller fysiske mapper, eller ved å bruke en 

kombinasjon av digitale og fysiske mapper. Det er selvfølgelig en stor fordel for de fleste 

studentene å bruke et tekstbehandlingsverktøy på tekstoppgaver og matematikkoppgaver med 

et enkelt symbolspråk. Diskusjonen om noe av dette arbeidet burde ligge åpent på nettet 

kommer i et senere avsnitt. 

I en lærerutdanning er det gunstig at studentene i dag blir kjent med og får erfaring 

med ulike vurderingsformer, deriblant mappevurdering. KUF oppfordret allerede i 1999 til at 

man skulle bruke mappevurdering i grunnskolen (KUF 1999). Mappevurdering med sitt 

iboende krav til ettertanke og refleksjon omkring egne tankeprosesser, er godt egnet i 

matematikkundervisningen (Taube 1998). Spørsmålet blir da hvordan vi som faglærere i 

matematikk i lærerutdanningen kan bruke mappevurdering for å nå mål gitt i fagplanen og 

dermed fremme læring som kan gi dyktigere matematikklærere. 

Vi har brukt mapper og mappevurdering i matematikken i grunnutdanningen på 

allmennlærerutdanningen siden 1998, så dette er ikke en ”ny læreprosess” i 

matematikkopplæringen hos oss. Derimot har kanskje ny fokus fra høgskolen på denne 

metoden inspirert oss til å prøve å finne bedre mappeoppgaver til studentene og til å stille nye 

spørsmål mht bruken av dette verktøyet. Det kom også nye utfordringer da høgskolen ville 

innføre digitale mapper og mappevurdering for alle fag, og da høgskolen ville at 

mappearbeidet skulle ligge åpent på studentenes hjemmesider.  

Jeg har både positive og negative erfaringer i forhold til opplæring av matematikk ved 

å bruke mappearbeid og mappevurdering i allmennlærerutdanningen. Jeg har positive 

erfaringer med at mappearbeid vurderes gjennom hele studiet. Da kan vi bedre støtte 

studentene i deres læringsprosess, gi tilbakemeldinger om hvor langt studenten er kommet i 

forhold til mål, motivere og veilede videre arbeid. Meningsfulle mappeoppgaver som egner 

seg for gruppearbeid, synes også å gi mange studenter god læring.  Av negative erfaringer vil 

jeg nevne studenter som kopier deler av andres arbeid og legger det inn i sin egen 

arbeidsmappe. Dette kan sjelden bevises fordi det er naturlig at regneprosedyrer og svar kan 

bli de samme hos flere studenter. Studenter som kopier lærer ikke noe annet enn å trykke på 

kopitasten, mens vi lærerne må bruke tid på å vurdere deler av samme mappeprodukt flere 

ganger. Det er også lite gunstig for studentene at de kan møte store praktiske problemer når de 

skal skrive matematisk symbolspråk på data. 
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Faglærers tidsbruk må også nevnes i denne sammenhengen. Det er ønskelig at 

studentene får tilbakemelding og helst en rask tilbakemelding på oppgaver de har gjort. I 

praksis kan dette by på store utfordringer fordi man har flere klasser og andre 

arbeidsoppgaver som også skal gjøres. Løsningen på det problemet kan være en grundig 

vurdering av omfang og antall mappeoppgaver som skal få veiledning i hver klasse, spredning 

av tidsfrister for mappeinnlevering i de forskjellige klassene og at tilbudet om veiledning på 

mappeoppgaver generelt kun gis til de studentene som holder tidsfristene.   

 

3.2 IKT i opplæringen 
I matematikk skal elever i grunnskolen lære å bruke hjelpemidler i matematikk, hjelpemidler 

som for eksempel blyant, viskelær, linjal, passer, kalkulator og IKT. IKT er kommet for å bli, 

og kommende lærere må derfor ha kjennskap til noen av fordelene og ulempene ved å bruke 

IKT som redskap og/eller læremiddel i matematikk (KUF 1997). Man kan for eksempel ved 

hjelp av IKT informere, presentere, kommunisere og dokumentere matematikk. Noen 

pedagogiske programmer egner seg best til repetisjon, programmer hvor svarer på spørsmål 

og umiddelbart får vite om svaret er riktig. Det finnes også pedagogiske programmer hvor 

man gjennom ekperimentering og utforsking både kan repetere kunnskaper og oppdage nye 

sider av faget. Eksempel her er programmet Cabri. Spørsmålet for oss i lærerutdanningen blir 

hvor mye av tiden som faget har til rådighet, kan prioriteres til å lære selve redskapet og 

læremidlet IKT, og hvordan IKT kan være et godt hjelpemiddel for studentene i deres 

læringsprosess.  

Vi har i dag to dataprogrammer som studentene skal bli kjent med i grunnutdanningen 

i matematikk i allmennlærerutdanningen. For det første skal studentene bli kjent med 

regneark (Excel) fordi dette er et dataprogram de vil møte i skolen som lærere. I tillegg bruker 

vi Cabri, et geometriprogram hvor studentene kan konstruere egne kunnskaper om geometri. I 

Cabri kan man blant annet eksperimentere med geometriske figurer og former og utforske 

sammenhenger mellom figurenes egenskaper og formler knyttet til figurene. 

Oppgavebesvarelser både fra Excel og Cabri kan legges i arbeidsmappene. Dette er to 

spennende programmer. Men siden vi ikke kan prioritere å bruke mye tid på disse to 

programmene i grunnutdanningen, vil jeg heller ikke gå mer inn på dem her. 
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3.3 Bruk av digitale mapper 
I noen av fagene på allmennlærerutdanningen legger studentene i dag alle mappeproduktene 

sine i Classfronter eller på sin hjemmeside. Etter innføring av kvalitetsreformen forventer 

noen lærerteam at studentene i alle fag skal legge alt mappearbeid åpent på studentenes 

hjemmesider, mens andre lærerteam lar fagene selv avgjøre hvordan mappearbeid skal lagres, 

presenteres for faglærer og eventuelt vises for andre studenter. For å unngå unødvendige 

frustrasjoner, tror jeg det er viktig at fagene selv får avgjøre hva som skal legges i digitale 

mapper, hva som skal legges åpent på studentenes hjemmesider og hva som skal legges i 

fysiske mapper. Man kan ikke uten videre generalisere erfaringer fra et fag til et annet fag. 

Man bør også vise respekt for fagenes egenart, faglærernes fagdidaktiske kunnskaper og 

autonomi.  

Studentene har sine frustrasjoner mht læring og utvikling av forståelse for matematikk. 

Faglærer kan her oppleve kryssende forventinger og ønsker mellom teamets lærere/ ledelsen, 

studentenes behov og fagets egenart. Jeg vil her gi noen eksempler: 

Et av argumentene for at mappeproduktene skal ligge åpent på studentenes 

hjemmesider, er at studentene skal kunne lære av å se på andres arbeid. Dette argumentet er 

ikke godt med hensyn til læring og forståelse av det matematiske symbolspråket. Studenten 

lærer lite av bare å se på andres mer eller mindre ferdig løste oppgaver. De må selv bruke tid 

på å gruble og forsøke å løse matematikkoppgaver, diskutere og forklare hverandre hvordan 

de tenker. Studentene må selv konstruere sine kunnskaper i matematikk og utvikle sine 

strategier ut fra sitt eget ståsted (konstruktivistisk læringssyn). Ved å ”se” på andres ferdige 

eller delvis ferdige produkter på nettet, vil også tolkingen og fokus ligge på produktet og på 

den instrumentelle forståelsen av reglene fram til produktet. En besvarelse på nett vil ikke 

kunne fortelle mye om prosessen fram mot svaret. Hvis man ønsker å vite hvorfor andre har 

valgt en framgangsmåte framfor en annen og/eller ønsker å forstå hvordan en annen løste en 

matematikkoppgave, er andre former for kommunikasjon trolig mer effektiv. Nettstedene kan 

dermed bli en snever arena for læring. Hvis nettstedet skal være en supplerende læringsarena, 

blir det enda en gang snakk om prioritering tid. Slik det nå er, trenger matematikkstudentene 

mye av den tiden som er til rådighet til å arbeide praktisk med matematikkoppgaver. 

Et annet argument for å legge alle mappeoppgavene åpent på studentenes 

hjemmesider er at det vil kunne øke kommunikasjonen mellom studentene slik at de lærer av 

hverandre.  Studenter må først opparbeide tilstrekkelig basiskunnskaper i faget slik at alle får  

noe å kommunisere om. Kunnskapene i for eksempel bruk av symboler, regning med 
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symboler, konstruksjoner og tegning av funksjoner synes å være noen av de store 

utfordringene for våre studenter. Hvis dette skal ligge på nettet, kreves det at studentene må 

skrive symboler og formler i Word og skanne konstruksjoner og tegninger inn på data. Fokus 

i matematikkoppgavene kan da lett gå fra å prøve å forstå av denne matematikken til 

utfordringene med å presentere disse oppgavene på data.  Kommunikasjonen mellom 

studentene når de skal lære om disse og lignende områder av matematikken, kan med fordel 

være muntlig og ved å vise hverandre hvordan man jobber. Dialogen i klasserommet kan her 

vanskelig erstattes av kommunikasjon på eller via nettet.  Men, kommunikasjon på nettet, kan 

innenfor noen områder av matematikken være et viktig supplement som kan gi variasjon i 

opplæringsmetodene.  

Å legge besvarelser på mappeoppgaver åpent på studentenes hjemmesider har også en 

etisk side. Noen studenter bør kanskje beskyttes slik at de slipper å bli konfrontert med at 

dårlig arbeid vises åpent for alle. Dette gjelder spesielt studentenes førsteutkast til tekst, utkast 

som ennå ikke har fått veiledning og blitt bearbeidet.    

Skal studentene legge ut løsninger av matematikkoppgaver på nettet må man i dag 

bruke FrontPage eller Word. Ingen av disse programmene er gode programmer for å vise 

utregninger og hvilke ferdigheter man har i matematikk. Noen av de ferdighetene som man 

har i faget, lar seg heller ikke vise uten eventuelt å skanne det som man først har gjort på 

papiret. Eksempel her kan være geometriske konstruksjoner og låning av tall i 

subtraksjonsoppgaver i andre tallsystemer. Er dette en meningsfull bruk av tiden man har til 

rådighet? Hvordan påvirker slike praktiske problemer motivasjonen for faget? Kan fokuset bli 

på det tekniske i stedet for på matematikkoppgavene man jobber med? Er det nødvendig at 

noen studenter skal oppleve stor frustrasjon over datamaskinen i et fag som de kanskje fra før 

opplever som problematisk? Skal digital kommunikasjon være en viktig del av 

læringsprosessen i matematikk, er ikke dagens programvare god nok for faget. Etter min 

mening er ikke Word og Frontpage gode nok verktøy for presentasjon av de 

matematikkoppgavene som våre studenter hjelp skal jobbe med. 

En student sa det slik: 

Jeg brukte 3 timer på å gjøre matematikkoppgavene i dette mappekravet og 10 timer på 
å legge besvarelsen på nett. Denne tiden kunne jeg heller ha brukt på å lære og repetere 
matematikk fra ungdomsskolen.  
 

Dette er en samvittighetsfull og ”flink” student. Hun hadde før fått kurs i Word og kurs om 

hvordan man skulle kunne legge tekst på nett. Mens de arbeidet med denne mappeoppgaven 
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fikk de også et nytt kurs i Word med fokus på matematikkrepresentasjoner i Word. Kanskje 

hun overdrev tidsbruken noe her, men budskapet hennes er tydelig, og jeg er enig med henne. 

Dette er et dilemma. IKT er heller ikke et målområde i fagplanen i matematikk. 

Denne studenten synes også å uttale et behov for å lære og repetere matematikk fra 

grunnskolen. Det er grunn til å tro at dette er et reelt behov hos henne og mange andre av 

lærerstudentene. Norsk matematikkråd (Halvorsen og Johnsbråten 2004) foretok høsten 2003 

en matematikkundersøkelse på nesten alle høgskolene og universitetene i Norge. Den viser at 

mange av de nye lærerstudentene i Norge har vansker med matematikk fra grunnskolen. De 

siste årene har nye lærerstudenter løst ca 35 prosent av oppgavene på en prøve gitt av Norsk 

matematikkråd. Denne prøven er stort sett fra grunnskolepensumet. Det er heller ingen grunn 

til å tro at våre studenter har et bedre grunnlag i matematikk enn nye lærerstudenter ved andre 

høgskoler.  

Hvis studentene blir pålagt å skrive alle mappeproduktene sine i matematikk i digitale  

mapper, kan det også medføre at vi lærere av praktiske grunner, bevisst eller ubevisst, velger 

bort arbeid fra sentrale områder av matematikken. Dette kan for eksempel være oppgaver med 

bruk av passer og linjal, modelleringsoppgaver, praktisk problemløsing, kommunikasjon ved 

av figurer og tegninger, eksperimentering og utforskning. Utfordringen blir å finne en god bal 

anse mellom antall fagdidaktiske mappeoppgaver og antall rene matematikkoppgaver. Dyste 

hevder at  

for sterk fokus på fagdidaktiske problemstillinger kan føre til at det matematikkfaglige 
kan bli skadelidende. (Dysthe 2003:221) 

 

 Kanskje bør de digitale mappeoppgavene i matematikk først å fremst være tekstoppgaver 

som logger, refleksjonsoppgaver og rapporter?  

 

3.4 Avsluttende vurdering (eksamen) med utgangspunkt i mapper 
I 1998 startet vi på M1 (Matematikk 1) i allmennlærerutdanningen med å bruke mapper hvor 

noen oppgaver skulle være skrevet med tekstbehandler, andre kunne gjøres for hånd. Vi 

oppdaget fort at besvarelsene på de rene matematikkoppgavene kunne komme fra mange 

kilder. Det kunne for eksempel være ren avskrift/ kopi eller gjort av en annen. Derfor valgte 

vi å ha en muntlig avsluttende vurdering hvor studentene skulle forsvare utvalgte 

mappeprodukter.  Arbeidsmappene ble ikke vurderte med tall- eller bokstavkarakterer, men 
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med ”godkjent”/ ”ikke godkjent”. I tillegg hadde vi en skriftlig, individuell eksamen med 

matematikkoppgaver som i det vesentlige dekket målområder fra fagplanen i matematikk for 

grunnskolen.    

Vi har positive erfaringer med individuell, muntlig avsluttende vurdering som tar 

utgangspunkt i noen av mappearbeidene fra arbeidsmappen. Noen uker før avsluttende 

vurdering får studentene beskjed om hvilke mappearbeid de spesielt kan bli spurt fra. 

Studentene kan da bli prøvd både i matematiske og matematikkdidaktiske emner. Vi kan for 

eksempel be studentene gjøre rede for et mappearbeid utført i tilknytning til en praksisperiode 

i skolen, eller gjøre rede for en mappeoppgave hvor studentene har analysert elevtenking i 

matematikk.   

Vi har funnet det formålstjenlig at faglærer vurderer mappene og har den muntlige 

vurderingen (eksamen ) fordi vi kjenner konteksten mappene er laget i. Olga Dyste hevder 

noe av det samme:  

Siden mappene primært er et læringsredskap, sier det seg selv at det er læreren, som 
følger hele prosessen, som vurderer. Det er også en god vurdering når studentene selv 
presenterer mappene sine til muntlig eksamen, fordi da får de sjansen til å vise litt mer 
av  den konteksten de ble laget i. (Dyste og Engelsen 2003:48) 

 

Når det gjelder matematikk som symbolspråk, matematikk som produkt og ferdigheter i faget, 

kan mappevurdering være egnet som vurderingsredskap. Det er da ønskelig at kravene til 

mappeoppgavene og mappeformen (fysisk og/ eller digital mappe) tilpasses og tar 

utgangspunkt i fagets egenart og mål gitt i fagplanen. Arbeidsmappen kan med fordel 

inneholde både skriftlig og praktisk studentarbeid. Jeg ser ingen god grunn til at alle 

mappeproduktene skal være digitale. Arbeidsmappen bør kunne inneholde en kombinasjon av 

papirbaserte og digitale mappeprodukter. Avsluttende vurdering for disse områdene av 

matematikkfaget i allmennlærerutdanningen kan da være en individuell, skriftlig eksamen. 

Denne vurderingen kan avspeile noe av det skriftlige mappearbeidet som er gjort gjennom 

studiet. 

I løpet av studietiden kan vi bli godt kjent med enkelte av studentene. Vi kan ikke 

unngå å like noen av dem bedre enn andre. For å få en mest mulig objektiv vurdering og for 

bedre å kunne sikre kvaliteten på den avsluttende vurderingen, har vi derfor i tillegg til 

faglærer foretrukket å ha en ekstern sensor både på den skriftlige og den muntlige 

vurderingen.   
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Ved å ha både en individuell, muntlig avsluttende vurdering med utgangspunkt i 

arbeids- eller presentasjonsmapper og en individuell, skriftlig vurdering ut fra arbeid som 

ligger i en kombinasjon av papirmapper og digitale mapper, vil vi kunne gi avsluttende 

karakter(er) i faget som viser noe av bredden av studentenes kunnskaper og ferdigheter i 

faget.  Avsluttende karakter(er) vil da kunne vise noe om deres evne til muntlig å kunne gjøre 

rede for målområder i faget og kunne vise noe om deres kunnskaper, forståelse og ferdigheter 

når de skal anvende matematikkunnskaper. Vurderingsformene vil da ligne det 

læringsarbeidet som foregikk under studiet. Wittek (2003:71) hevder for eksempel at når 

vurderingsformene ligner det læringsarbeidet som foregår under studiet, blir de bli en 

integrert del av læringsarbeidet.  

 

4 Oppsummering 
 

Min konklusjon er at mapper (fysiske og/ eller digitale) er et egnet redskap i 

matematikkopplæringen i grunnutdanningene både i førskole- og lærerutdanningen. 

Studentene kommer fort i gang med å lese fra pensumlitteraturen, diskutere hva matematikk 

er i barnehagen/ grunnskolen og de må bearbeide tankene sine ved at de skal levere skriftlige 

mappeprodukter. De får dermed tidlig i studiet erfaring med å kommunisere matematikk og 

bruke matematikkbegreper i både muntlig og skriftlig kommunikasjon.  

Mappene gir både lærere og studenter en oversikt over arbeid som den enkelte student 

har gjort i faget, og studentene får etter hvert en oversikt over hvilke områder som er mest 

sentrale i faget. Ved å bruke mapper må også studentene regelmessig gjennom hele fagstudiet 

arbeide med matematikken. Studentene kommer derfor fra første dag inn i en aktiv 

læringsprosess som varer fram til dagene med muntlig og/ eller skriftlig avsluttende 

vurdering. 

Siden matematikk i førskolelærerutdanningen er et rent språkfag er det en fordel at de 

fleste mappeproduktene er digitale. Ved å bruke tekstbehandling som verktøy blir 

skrivearbeidet enklere. Ved å ha mulighet til å legge inn bilder av for eksempel aktiviteter i 

barnehagen/ grunnskolen eller tegninger vil også utformingen av mappeproduktene kunne bli 

bedre. Ved å hente informasjon fra internett eller ”linke” til andre dokumenter, vil teksten i 

mappeproduktet kunne få høyere kvalitet. 
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På allmennlærerutdanningen vektlegger man både det matematiske symbolspråket og 

matematikkommunikasjon ved hjelp av både muntlig og skriftlig norsk. Mappearbeid i 

matematikk i allmennlærerutdanningen synes egne seg best for de mest språkrelaterte 

målområdene av faget. Disse mappearbeidene kan med fordel være digitale. Min mening er 

også at noen av mappeproduktene av praktiske grunner ikke bør ligge i digitale  mapper. 

Konstruksjonsoppgaver og andre matematikkoppgaver hvor dagens dataprogrammer ikke er 

et godt hjelpemiddel, bør kunne legges i fysiske mapper. Den fysiske mappen kan da være en 

papirbasert perm og en boks eller lignende som inneholder ting studentene har laget. 

Eksempel på vedlegg kan være et terningspill med terninger, brikker og eventuelle kort.   

Mappevurdering er et av flere gode hjelpemidler i matematikkopplæringen. 

Mappevurdering kan være meningsfullt for både studenter og faglærere.  Veiledning kan skje 

via E-post, Classfronter eller skriftlig for hånd, avhengig av hvordan mappearbeidet blir 

levert. Ved mappevurdering kan faglærer underveis i studiet gi studentene råd mht å forbedre 

sine mappearbeider og dermed forsterke deres forståelse av hva som er sentralt i studiet. 

Tilbakemeldinger på mappearbeid gir også faglærer mulighet til å forbedre studentenes 

holdning til faget. Ved å fokusere på hva studentene mestrer, kan man noen ganger ved enkle 

positive kommentarer kunne øke studentenes selvbilde i forhold til matematikk. 

På allmennlærerutdanningen vektlegger fagplanen og dermed opplæringen både 

matematikk som språkrelatert fag og matematikk som et skriftlig symbolspråk. Jeg mener 

derfor at avsluttende vurdering bør omfatte både en muntlig og en skriftlig avsluttende 

vurdering. Siden matematikkstudiet på allmennlærerutdanningen går over flere semestre, kan 

man avslutte hvert semester ved å ha forskjellig vurderingsformer. Muntlig avsluttende 

vurdering med hovedvekt på didaktiske komponenter kan ta utgangspunkt i utvalgte 

mappeprodukter. På den skriftlige avsluttende vurderingen bør studentene få mulighet til å 

vise faglig kompetanse i det matematiske symbolspråket. Begrunnelsen for å ha to forskjellige 

former for avsluttende vurdering i matematikk på allmennlærerutdanningen, gjelder 

selvfølgelig også andre studieenheter i matematikk og kanskje andre skoleslag, men den 

diskusjonen tas ikke her. 

 

4.1 IKT i opplæringen i matematikk 
Målet for IKT i matematikkopplæringen kan ikke være at man skal bruke IKT, men å finne 

områder hvor IKT kan være et nyttig og naturlig redskap for opplæringen. Datamaskiner kan 
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brukes i ulike læringssituasjoner i klasserommet. Man kan bruke IKT som skriveverktøy når 

man for eksempel skal skrive om prosjektarbeid eller annet mappearbeid. IKT kan være nyttig 

når man ønsker ideer til undervisningsopplegg. Da kan man for eksempel gå til nettsteder som 

er laget til det formålet. Som kommende lærere bør studentene også kjenne til pedagogiske 

programmer og spill som kan brukes i matematikkopplæringen i grunnskolen.   

 

4.2 Veien videre 
Noen av mappearbeidene er utført i gruppe og studentene oppfordres generelt til å samarbeide 

når de arbeider med matematikkoppgaver. Studentene opparbeider dermed en kompetanse i å 

samarbeide i matematikk, en kompetanse som er viktig også når de skal arbeide som 

pedagoger i matematikk. Siden grunnopplæringen i allmennlærerutdanningen nå går over tre 

semestre, har vi nå større mulighet til å vurdere denne siden av faget. Utfordringen kan bli å 

finne en naturlig og meningsfull vurderingsform som på en eller annen måte kan knyttes til 

mappearbeid. Kanskje vil vi prøve hjemmeeksamen, gjort i gruppe, en hjemmeeksamen hvor 

innholdet er en videreføring av tidligere mappeoppgaver? Kanskje vil vi avslutte hvert 

semester med forskjellige vurderingsformer? 
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Digitale tegneprogrammer som uttrykksmedium og 
læringsarena  
 

 
 
Biljana C. Fredriksen 
 

Informasjons- og kommunikasjonsteknologien har funnet sitt innpass i alle livsområder, også 

i faget kunst og håndverk. I de fleste fagområdene kan man bruke IKT til å informere, 

kommunisere, presentere og dokumentere. I tillegg til dette kan i kunst og håndverk IKT 

brukes til å produsere – som et uttrykksmedium 

I mitt arbeid som lærer i forming og kunst og håndverk er det mitt ansvar å legge til 

rette for bruk av IKT i faget på relevante og varierte måter. Mine studenter har for eksempel 

arbeidet med å finne informasjon om ulike kunstepoker, kunstnere eller kunstbilder på 

Internett. Til dette formålet er datateknologien en nyttig informasjons- og inspirasjonskilde. I 

kommunikasjons-sammenheng har studentene for eksempel brukt Microsoft Chat i form av 

bildeserier. Når det gjelder arbeid med dokumentasjon og presentasjon av egne arbeider, 

omfatter dette digitale tekster, digitale fotografier, selvproduserte digitale bilder, animasjoner 

og film. Når IKT brukes til å produsere, benyttes dataskjerm som ”materiale”, og 

tegneprogram som ”teknikk” og ”redskap”, fordi bildeuttrykkene blir skapt i form av piksler 

på en skjerm.  

Som en del av prosjektet IKT og nye læreprosesser har jeg gjort varierte erfaringer 

med studentaktive undervisningsformer og bruk av IKT i faget. Mine studenter har blant 

annet fått mulighet til å tilegne seg fagkunnskaper og dataferdigheter gjennom 

eksperimenterende arbeid i et tegneprogram. I denne artikkelen ønsker jeg å presentere noen 

av mine erfaringer fra prosjektet IKT og nye læreprosesser, som gjelder relevant bruk av IKT 

(og da særlig tegneprogram) som et uttrykksmedium og en læringsarena i kunst- og 

håndverksfaget.  
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 1 Uttrykksmedier i praktisk skapende arbeid 
 

I praktisk skapende arbeid i kunst og håndverk arbeider man med ulike materialer. Selv om 

digitale bilder1 ikke er laget av konkrete materialer, hører de til de todimensjonale 

uttrykkssjangere. Et utvidet bildebegrep vil omfatte både skjermbilder og bilder i bevegelse. 

Digitale bildebehandlingsprogrammer er derfor et supplement til de mer eller mindre 

tradisjonelle teknikkene og materialene man har arbeidet med i kunst- og håndverksfaget.  

Ønsker man å skape egne bilder, uttrykke seg todimensjonalt, kan man velge teknikker 

og materialer innenfor et stort spekter av ulike uttrykkssjangere. Videre i teksten vil jeg bruke 

begrepene ”uttrykksmedium” eller ”uttrykkssjanger” om et sett av uttrykksmaterialer med 

tilhørende teknikker, verktøy og redskaper. Faller valget for eksempel på tresnitt, må man 

arbeide med tre, hammer og hoggjern. Faller valget på digitale bilder, må man slå på en 

datamaskin og åpne et bildebehandlingsprogram. Uansett hvilket uttrykksmedium man velger, 

vil man gjennom arbeid i det valgte mediet tilegne seg nye kunnskaper om teknikkene, 

materialene, arbeidsmåtene osv. Maler man, lærer man å kjenne pensler av ulik kvalitet, ark 

med ulik tekstur, ulike malemåter osv. Skaper man kunst på datamaskin, må man bli kjent 

med dataprogrammet for å kunne bruke den bevisst som redskap til sine uttrykk. For å kunne 

arbeide bevisst rundt et innhold man ønsker å uttrykke, trenger man altså grunnleggende 

kunnskaper om uttrykksmediet, men også fagkunnskaper om farge, komposisjon osv. Dette 

gjelder uansett hvilket uttrykksmedium man har valgt. 

Møter barn, elever og studenter varierte uttrykkmedier innenfor de estetiske 

fagområdene, vil de få mulighet til å utvide sitt språkrepertoar2. I prosjektet IKT og nye 

læreprosesser har mine studenter blant annet blitt introdusert for keramikk, akvarell, digital 

bildebehandling og tekstilapplikasjon. Deres språkrepertoar ble utvidet, men det er kanskje 

kun ett av uttrykksmediene, "språkene",  som vekket en spesiell interesse hos hver av dem. 

Grunnen til at akkurat dette uttrykksspråket føltes riktig, kan være både ubevisst og bevisst. 

Uansett grunn har studenten fått mulighet for å berike sin kommunikasjon med omverdenen.  

Er man mer bevisst på valg av et uttrykksmedium, vurderer man fordeler og ulemper 

ved bruk av mediet i forhold til arbeidet man ønsker å gjennomføre. I noen tilfeller vil 

egenskaper ved digitale bilder være sammenfallende med presentasjonsmediet, eller med 

                                                 
1  Kai Thons definisjon av digitalt fotografi: "stillbilder som beskrives med digitale verdier… og hvert punkt blir 
definert med binære tallkoder"(Thon 2001).  
2 I barnehagepedagogikken i Reggio Emilia i Italia, sier man at barnet har hundre språk, når man omtaler ulike 
uttrykksmedium innenfor estetiske fagområder. 
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uttrykket man ønsker å skape. Valget bør da falle på digitalt arbeid gjennom hele prosessen. I 

andre tilfeller kan man velge å arbeide med digital bildebehandling underveis i en skapende 

prosess, selv om det endelige produktet skal skapes i et fysisk uttrykksmedium.   

 

1.1 Produksjon av digitale uttrykk 
Mange av bildene vi møter, daglig blir presentert til oss via skjerm: TV-skjerm, dataskjerm 

Gameboy-skjerm, kinolerret osv. Mesteparten av disse bildene er laget ved bruk av digital 

teknologi. Lager man bilder som skal presenteres via skjerm, gjennom digitale 

presentasjonsmedier, kan det være en fordel å produsere dem digitalt. Det samme gjelder 

bilder som i løpet av prosessen frem til det ferdige produktet kommer i kontakt med digital 

teknologi, som for eksempel trykksaker eller bilder som skal være i bevegelse (for eksempel 

animasjon). Med ”produksjon av digitale uttrykk” mener jeg bildeproduksjon i et digitalt 

tegneprogram som et uttrykksmedium, ikke et redigeringsredskap.  

Det finnes en mengde ulike tegneprogrammer på markedet. Jeg har mest erfaring med 

programmet PaintShopPro som på høgskolen ble valgt som et fellesprogram studentene skulle 

ha på sine maskiner. Grunnskolene i regionen brukte det samme programmet fordi det var 

enkelt å bruke og hadde en overkommelig pris. I versjon 7.0 har programmet blitt utvidet med 

en del funksjoner som kan sammenlignes med mer profesjonelle programmer, som for 

eksempel PhotoShop.    

Arbeider man digitalt i PaintShopPro har man tilgang til en mengde virtuelle 

malingstuber og spraybokser, papir og tekstiler med ulike visuelle kvaliteter, stempler, 

sjablonger og ikke minst seksten millioner farger å velge mellom. I programmet kan man for 

eksempel skape illusjon av tekstiler som kan trykkes på med virtuelle stofftrykkfarger. Driver 

man med stofftrykk på skjermen, kan resultatene bli like bra visuelt, og man kan unngå mye 

søl. Men en går glipp av opplevelsen av det taktile, kroppslige, av bevegelsene, luktene osv.  

 Muligens har digitale tegneverktøy ikke så stor verdi når de brukes til etterligning av 

andre todimensjonale teknikker. Større verdi har de når de unike estetiske og 

håndverksmessige kvalitetene ved tegneprogrammet utnyttes på en relevant måte, her er noen 

eksempler: 
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• Noen ganger må en bevegelse til for å oppnå det ønskede uttrykket. 

• Arbeider man med komposisjon i flere lag (”layers” – kan forklares som transparenter 
man kan tegne/male på, som ligger i lag over hverandre, kan bytte plass, tas vekk eller 
forandres uavhengig av hverandre) kan man utnytte de spesielle mulighetene ved et 
tegneprogram. 

• Arbeider man kreativt, kan man kreere sine egne virtuelle malepensler 

• Ønsker man å skape assosiasjoner eller direkte referanser til et annet bilde, har man 
mulighet til å kopiere en del av referansebildet til sin digitale collage 

• Tegneprogrammer egner seg utmerket til å lage mønster og arbeide med 
flateoppbygging 

 

 
Ved siden av det å skape selvstendige uttrykk, kan et tegneprogram brukes til ”bruksbilder”, 

som for eksempel bakgrunn til nettside.  

 

1.2 Dokumentasjonsmappe i digital bildeproduksjon 
Arbeider man med produksjon av digitale bilder, har man en unik mulighet til å dokumentere 

prosessen ved å lagre det uferdige produktet underveis3. På denne måten vil man i en 

læringssituasjon kunne organisere sin læring og dokumentere den i en evalueringssituasjon. 

 I kunst og håndverksfaget har man lang erfaring med å samle alle skissene, 

tegningene, prøvene osv, fra en arbeidsperiode i en mappe. I prosjektet ”IKT og nye 

læreprosesser” var en slik fysisk mappe en analog mappe4. De digitale mappene inneholdt på 

den annen side det man samlet av digitale skisser og digitale tegninger fra arbeidsprosessen i 

tegneprogrammer. De analoge og de digitale mappene ble i løpet av et studieår samlet i en 

arbeidsmappe. I slutten av studiet valgte læreren i samarbeid med studentene hvilke av 

oppgavene fra arbeidsmappen som skulle presenteres i en presentasjonsmappe. 

Presentasjonsmappen ble fremstilt til evaluering i form av en analog/digital kombinasjon.  

Noe av det mest viktige med prosessdokumentasjon er at en har mulighet å se tilbake 

på prosessen og reflektere over estetiske valg en har tatt underveis. Gjennom bevisstgjøring 

                                                 
3 Se Hildegunn Otnes' artikkel. 
4 Øhra beskriver analoge mapper slikt: ”En systematisk samling med elevarbeider som viser innsats, prosess, 
progresjon, refleksjon innenfor et fagområde." 
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rundt sin egen praktisk skapende prosess, kan studenten lære å kjenne sitt formspråk og å 

være fortrolig med sine uttrykk. Hun/han vil også lære mer om formalestetiske virkemidler og 

hvordan disse kan brukes bevisst i ulike typer av visuell kommunikasjon. At studenten har 

reflektert over ulike dimensjoner i prosessen, er vesentlig for hennes/hans egen utvikling og 

profesjonalitet i læreryrket - å kunne legge til rette for at også barn skal arbeide prosessuelt.   

Digitale bilder vil kunne dokumentere visuelle endringer av produktet for ettertid. 

Lager man for eksempel utkast til en bruksgjenstand (en prototyp) vil man senere kunne 

påminnes hvordan arbeidet har foregått, hvis man ønsker å reprodusere (selv om det er i 

sjeldne tilfeller arbeides med reproduksjon i undervisningen i kunst og håndverk). En måte å 

dokumentere prosessen på er å lage en animasjon av bildene – da vil man kunne se hvordan 

produktet, bokstavelig talt, vokser frem. 

 

2 Tegneprogram som støtte underveis i en skapende prosess 
 

Det er flere grunner til å bruke et tegneprogram som et hjelpemiddel i en prosess hvor man 

arbeider skapende i todimensjonale materialer "utenfor skjermen". Det kan være 

hensiktmessig å benytte seg av de spesielle datatekniske egenskapene i et tegneprogram for å 

gjøre arbeidet lettere, raskere eller få ny inspirasjon. Hvor som helst i prosessen kan man 

skanne eller fotografere arbeidene, jobbe videre med dem på skjermen, og så gå tilbake til 

papiret, tekstilene e.l. Fordelene med å bruke tegneprogrammet underveis i det praktisk 

skapende arbeidet i ulike todimensjonale media kan være: 

 

• Er man usikker på for eksempel hvilke farger man vil bruke, kan man eksperimentere 
med å bytte ut fargene digitalt og vurdere de ulike utkastene mot hverandre. Her er det 
lett å ombestemme seg/”angre”  

• Man kan eksperimentere med bildeutsnittet ved å beskjære bilder i ulike varianter - 
komposisjon vil også endres med forandring av utsnittet. 
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• Det er enkelt å flytte elementer, endre størrelse, rotere dem, speilvende osv. Her er det 
praktisk å arbeide i ulike lag (layers) – hvor man kan endre enkelte detaljer uavhengig 
av hverandre 

• Man kan få et innblikk i hvordan bildet ville sett ut om det var laget på en annen type 
papir eller i en annen fargeskala  

 
Det er viktig å være klar over at eksperimentene man gjør i tegneprogrammet, ikke vil kunne 

gi identiske resultater som hvis man bearbeidet bildet fysisk. Grunnen til dette kan for 

eksempel være at vårt øye reagerer ulikt på subtraktive 5og additive farger. De additive 

fargene vi ser på skjermen "blir ikke blandet vad overlapping, det skjer i vårt syn" (Evrin m.fl. 

1999). De er produsert ved hjelp av lys og kan ikke eksistere uten strøm – derfor har de en 

annen effekt på øyet. Selv om overføringsteknologien er godt utviklet på dette området, vil 

fargetonene på skjermen ikke oppleves nøyaktig like de på papirutskriften. Skriver- og 

papirkvaliteten kan også være av betydning her.  

Så lenge man fortsetter å arbeide med sitt bilde malt på papir eller lerret, vil de 

ovennevnte problemene ikke ha så stor betydning for arbeidet. Ønsker man derimot å fullføre 

                                                 
5 Subtraktive farger, eller pigmentfarger, dannes på papiret, når lyset treffer pigmentene på for eksempel en 
fargeutskrift. Derfor vil skjermfarger, som dannes additivt, og farger på en fargeskriver, som dannes subtraktivt, 
aldri framstå som helt like. 
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sitt bilde i et tegneprogram, må man forsikre seg om at bildet er skannet i passende 

oppløsning, lagret i riktig filformat og skrevet ut med skriver som holder mål i forhold til 

ønsket størrelse, utskrifts- og papirkvalitet.  

Et tegneprogram kan brukes til å behandle ulike typer bilder. Derfor brukes begrepene 

”bildebehandlingprogram” og ”tegneprogram” ofte synonymt med hverandre. Å behandle 

bilder kan bety å redigere digitale fotografier, bilder som er skannet eller bilder som er 

produsert digitalt. Ved siden av det å manipulere fotografier (som trekker med seg etiske 

spørsmål), kan man gjennomføre små justeringer på dem, beskjære dem, ramme inn eller 

forberede til bruk på Internett, i Word-dokumenter eller lignende. Man kan også sette flere 

bilder sammen til en helhet, i form av en collage for eksempel. Til slike formål vil et 

bildebehandlingsprogram være et nødvendig redskap til enhver databruker.  

 

3 Tegneprogram som læringsarena 
 

I Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen fremheves verdien av læring gjennom lek og 

eksperimentering. Prosjektarbeid er en av metodene ofte brukt til dette formålet. Praktisk 

skapende arbeid ligner på mange måter prosjektarbeid, hvor man arbeider utforskende og 

eksperimenterende over tid med å løse et konkret problem. Arbeider man skapende fra 

idéstadiet til det ferdige produktet, vil man måtte løse mange delproblemer underveis, prøve 

seg frem, hente informasjon, få veiledning, undersøke hvordan redskapet virker osv. Arbeider 

man skapende med digitale bilder, vil et tegneprogram kunne være en arena for 

eksperimentering og utforsking. Sett ut i fra et individual-konstruktivistisk ståsted, vil 

læringen her finne sted i et møte mellom utfordringene teknikken og oppgavenes innhold byr 

på, og studenten/eleven med sine tidligere erfaringer (Dysthe 2003). Studenten/eleven vil få 

nye erfaringer med det tekniske, men ikke minst med det faglige som for eksempel 

komposisjon eller fargelære - alt etter hvilke mål læreren hadde med oppgaven. Et 

tegneprogram kan være et verdifullt redskap til læring om for eksempel visuell 

kommunikasjon og formalestetske virkemidler, materialer, teknikker, arbeidsmåter osv. 

gjennom eksperimentering og problemløsning. 

Jeg mener at man kan bruke et tegneprogram som læringsarena i faget, samtidig som 

studenter/elever lærer å bruke programmet. Mine erfaringer har imidlertid vist at det kan være 

vanskeligere å flytte fokuset fra det tekniske til det innholdsmessige når man arbeider i et 
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program man ikke kjenner godt. Tankene rundt hva man skal trykke på, stjeler ofte 

oppmerksomheten. For å unngå dette må arbeidet i programmet fylles med relevant faglig 

innhold og IKT-opplæringen må knyttes til fag på en relevant måte. Jeg ønsker å vise til 

eksempler hvor jeg har lykkes med en undervisningsmetode som kombinerer fagrelatert 

opplæring med opplæring i bruk av programmet. Denne metoden har jeg kalt parallellmetode. 

For at parallellmetoden skal være fruktbar, må fokuset ligge på innholdet i 

aktivitetene, ikke på verktøyet! Verktøyet/teknologien må være transparent. "Med transparent 

teknologi ligger det et mål om at teknologien, i vårt tilfelle datateknologien, skal bli like 

usynlig som blyant og papir." (jf Øhras artikkel) "Når et verktøy er transparent, tenker vi ikke 

lenger over at det er der." (jf Karlsens artikkel). Jeg ønsker at studenter skal lære å bruke et 

tegneprogram på en lignende måte som man lærer å bruke en malepensel eller en spikkekniv - 

mens man konsentrerer seg om det man skaper. For å kunne arbeide skapende må man kunne 

bruke verktøyet kreativt og variert. Og for å kunne arbeide kreativt må man kunne 

eksperimentere med mulighetene i programmet, variere og kombinere dem med hverandre. 

Jeg har mest erfaring med studenter tidlig i deres studieforløp. For de fleste av dem 

var undervisningen i kunst og håndverk (forming) på høgskolen det første møtet med faget 

siden de selv gikk på ungdomsskolen. De færreste av dem hadde erfaring med et 

tegneprogram. Mine erfaringer med studentene viste at de først måtte bli trygge på de 

grunnleggende funksjonene i programmet, før de kunne eksperimentere. Jeg mener at det er 

hensiktsmessig med relativt smale oppgaver til å begynne med. Ett eller få verktøy fra 

verktøylinjen kan introduseres om gangen. Oppgavene bør innebære repeterende øvelser, slik 

at man husker dem til senere bruk. Lærerens instruksjoner må følges for å unngå at studenten 

kommer bort i problemer han/hun må ha hjelp for å løse. Mine erfaringer viser at slike 

oppgaver, selv om de ikke virker særlig kreativitetsutviklende, var nødvendige til å begynne 

med. Det var lett å se når studentene ble tryggere, når de følte de kunne det grunnleggende om 

programmet og om formal-estetiske virkemidler: De begynte de å eksperimentere friere, alt 

etter som deres behov for utfordringer vokste. I tråd med tilpasset opplæring, er det viktig at 

læreren etter hvert gir oppgaver med rom for varierte utfordringer. 

 

3.1 Et eksempel på parallellmetode 
I et undervisningsopplegg om forholdet mellom form og innhold i visuell kommunikasjon tok 

jeg utgangspunkt i følgende sitat fra Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen: "I et 
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medie- og forbrukersamfunn som søker å påvirke og innvirke på våre liv og våre verdivalg, er 

det viktig at elevene utvikler en kritisk bevissthet om visuelle virkemidler og 

kommunikasjon." 

Målene med opplegget var følgende: 

• bevisstgjøring av sammenhengen mellom form og innhold i mediebilder, hvordan vi 
leser bilder og hvordan vår forforståelse er med på å skape mening/innhold 

• innføring i bildekomposisjon (geometriske/organiske former), formspråk 
(figurativt/nonfigurativt), fargelære, flateoppbygging  

• grunnopplæring i bildebehandling i PaintShopPro 

• bli bevisst på muligheter i å skape egne uttrykk i et tegneprogram som 
uttrykksmedium 

 
I dette undervisningsopplegget ble ulike arbeidsmetoder benyttet: korte forelesninger, 

diskusjonsgrupper ansikt til ansikt eller digitalt, men mest individuelt arbeid ved maskinene 

under veiledning. Det individuelle arbeidet gikk ut på manipulering av kunst- og mediebilder i 

den hensikt å lære om avhengighetsforholdet mellom form og innhold, og på produksjon av 

egne digitale bilder. Jeg vil her presentere noen av oppgavene. Rekkefølgen på oppgavene er 

meget viktig i forhold til progresjonen, både datateknisk og faglig. Det er også viktig at 

studentene følger instruksjonene nøye og ikke prøver med eksperimentering med andre 

verktøy enn det oppgaven krever. 

 

Oppgave 1: Reklamebilde  

I denne oppgaven skulle studentene lage en reklame ved kun å skrive en tekst til et bilde. 

Bildene de skulle bruke var utvalgte fotografier, lånt fra reklamebilder hvor teksten var 

fjernet. Studentene skulle hente ett av bildene jeg på forhånd gjorda klart i en mappe i 

ClassFronter6. De skulle først tenke ut en kort tekst som henvendte seg til mottakeren med 

hensikt å få ham/henne til å kjøpe en være eller en tjeneste. Teksten skulle plasseres på selve 

fotografiet. De tekniske utfordringene her var å plassere teksten slik at den var leselig, dvs i 

med passende størrelse og farge. Kun skriveverktøyet skulle brukes, eventuelt også verktøyet 

”pipette”, for å velge en av fargene på fotografiet. 

 

 

                                                 
6 ClassFronter er et intranett-verktøy, med lukkede, virtuelle klasserom, som også kan brukes som mappe.  
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Oppgave 2: Endring av bildeinnholdet ved endring av bildekomposisjon 

Studentene skulle finne et bilde på nettet eller skanne eget fotografi som inneholdt flere 

bildeelementer, for eksempel flere mennesker. Bildet skulle beskjæres med 

beskjæringsverktøyet ”crop”. På denne måten skulle man lage en serie av bildeutsnitt hvor 

innholdet i de nye bildene (bildeutsnittene) ble forandret i forhold til det opprinnelige bildet. 

Ingen detaljer ved bildene skulle forandres. Det var kun beskjæringen som skulle føre til at 

innholdet ble endret ved endring av antall bildeelementer, etter forholdet mellom dem. Ved 

endring av bildets proporsjoner (forhold mellom høyde og bredde) ble også 

bildekomposisjonen forandret. Ved gjentatt bruk av verktøyet ”crop” fikk man en god øvelse i 

å bruke det. I og med at dette var en enkel operasjon, kunne man konsentrere seg om 

oppgavens hovedmål – å lære om forholdet mellom bildekomposisjon og bildets innhold. 

 

Oppgave 3: Bord eller mønster  

Studentene skulle ta utgangspunkt i et selvvalgt 

bilde og velge et lite bildeutsnitt. Utsnittet skulle 

først kopieres, limes på et nytt ark, speilvendes, 

roteres og limes gjentatte ganger i en flate 

(mønster) eller lineært (bord). I arbeid med 

oppgaven skulle studentene eksperimentere med 

mellomrom og rytme. Gjennom en rekke 

repeterende øvelser lærte man å bruke 

markerings-verktøyet ”selection”, speilvending, 

rotasjon, liming, åpning av nye ark.  
 

 

Oppgave 4: Bildemanipulering  

Studentene skulle hente et bilde (reklame- eller nyhetsbilde) fra Internett. Dette skulle være et 

bilde som inneholdt symboler eller andre betydningsbærende bildeelementer (Nordstrøm 

1983). De betydningsbærende elementene skulle byttes ut med symboler/detaljer fra andre 

bilder, slik at det nye bildet vesentlig forandret sitt opprinnelige innhold. Poenget med denne 

oppgaven var på den ene siden at studentene skulle ”reflektere over symbolbruk og 

massemedienes visuelle budskap."  (L-97, 8-10 klasse), og bli bevisst på mulighetene i 

symbolbruken ved produksjon av egne bilder. Når det gjelder det datatekniske lærte 
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studentene seleksjons-verktøyene:7  geometrisk seleksjon, den ”magiske staven” og frihånds 

seleksjon, og kloningsverktøyet. 

 

Oppgave 5: Nonfigurativ komposisjon 

Studentene skulle skape en nonfigurativ 

komposisjon av geometriske eller organiske 

former. Ønsket man å lage en komposisjon 

av geometriske former, skulle bildet uttrykke 

spenning og dynamikk. Lagde man en 

komposisjon av organiske former, skulle 

bildet uttrykke ro og harmoni. I begge 

tilfellene måtte man ta en del valg i forhold 

til: former (like/ulike, størrelse, proporsjoner 

…), farger (harmoni/kontraster, lyse/mørke, 

rene/pastell osv.), linjer/retninger i forhold til 

bildeflaten, teksturer (forgrunn/bakgrunn) 

osv. 

 

 

De programtekniske utfordringene i denne oppgaven var frihåndstegning - i oppgaven med 

organiske former, og tegning av geometriske former - i oppgaven med geometriske former. 

Til begge oppgavene lærte man å bruke fargepaletten, endre teksturer og fylle formene med 

farger. 

De ovennevnte oppgavene har jeg brukt i undervisning av studenter og lærere på 

etterutdanningskurs. Gjennom opplegget har studentene blitt kjent med grunnleggende 

funksjoner i tegneprogrammet. Korte kunst- og håndverksfaglige forelesninger ble gitt 

mellom oppgavene. Instruksjoner til bruk av relevante verktøy ble gitt på storskjerm i forkant 

av selvstendig arbeid med oppgaven. Studentene fikk også utdelt skriftlig materiell som 

inneholdt skjermkutt fra PaintShopPro, slik at det var enkelt å se hva man skulle trykke på.  

Det var viktig med god tid til selvstendig arbeid ved maskinene. Det var også meget 

viktig at veiledning ble gitt mens studentene arbeidet selvstendig – helst to lærere på en 

gruppe på tjue, hvis mulig. Gjennom den individuelle veiledningen kunne man gi en mer 

                                                 
7 Seleksjons-verktøy er verktøy som på ulike måter merker et avgrenset område av et bilde, slik at man kan 
behandle det merkede området videre 



 

 

 

200 

differensiert undervisning. Det ble satt av tid mellom oppgavene til å vise studentenes 

oppgaveløsninger via videokanon. 

  

4 Oppsummering 
 

I denne artikkelen viser jeg til noen eksempler på mine erfaringer med bruk av IKT på nye 

måter (nye læreprosesser) i faget kunst og håndverk. Artikkelen viser til høgskolens prosjekt 

med tittel "IKT og nye læreprosesser", uten at den grundig viser til sammenheng mellom mine 

forsøk og prosjektet. Dette var en bevisst avgrensning jeg har tatt, i og med at jeg ønsket å 

konsentrere meg om det unike ved faget kunst og håndverk, de spesielle IKT-baserte 

læreprosessene og bruken av IKT som verktøy i individuelt praktisk skapende arbeid. 

Jeg har vist at digitale tegneprogram egner seg som uttrykksmedium og læringsarena i 

kunst- og håndverksfaget. For å kunne bruke et tegneprogram som en fullverdig læringsarena, 

må man forholde seg både til det faglige og det datatekniske. Til dette formålet har jeg 

utviklet parallellmetoden. For å lykkes med parallellmetoden må en lærer både finne relevante 

krysningspunkter mellom fagstoff og tegneprogram, og mellom studentenes kunnskaper om 

fagstoffet og ferdigheter i programmet. Videre må lærestoffet serveres i små porsjoner med 

passe store smakebiter av faget og av tegneprogrammet. Skal parallellmetoden være relevant i 

kunst- og håndverksundervisningen, må studentenes/elevenes oppmerksomhet rettes mot de 

faglige dimensjonene, innholdet i det man holder på med. 
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Digital dannelse i lærerutdanningen – også et 
praktisk-estetisk prosjekt 
 

 

 

Fride Lindstøl 
 
Populærkulturen er en måde at skabe mening af verden og seg selv på. Vi tænker og 
taler om verden gennem den. Det afgørende i pædagogisk sammenhæng er, at 
mennesker i nød eller i tvivl kan styrke deres eget liv og deres kompetence til at tolke, 
leve og handle. Er det tårepersende soapeller bloddryppende action, at denne proces 
kan startes, så er det bare med at bruge netop det. (Klaus Thestrup1999:118) 

 
Ett av skolens hovedmål er å utvikle elever som kan avlese og forstå tidsaktuelle 

uttrykksformer som kombinerer musikk, film, data, lyd og tekst.  Dette betyr at 

allmennlæreren må forholde seg til en verden som stadig skifter fokus gjennom å ta i bruk 

ulike typer formspråk. Skolen må derfor ta ansvar for å utvikle samfunnsborgere som kan 

avlese og kommunisere via multimediale uttrykksformer og symboler. Råstoffet for dannelsen 

er dermed ulike digitale uttrykksformer– både som tekniske, estetiske og sosiale uttrykk. 

Hvordan skal vi utruste studentene med multimediale kunnskaper og erfaringer slik at skolen 

fortsatt kan innehold arbeidsformer og fagområder som speiler en samtid? Dette er en 

problemstilling som har vært et sentralt utgangpunkt for meg som førskole- og 

allmennlærerutdanner. Jeg vil i denne artikkelen presentere tre praktiske prosjekter som har 

vært et bidrag til å utvikle aktuell didaktiske og teoretiske perspektiver i 

allmennlærerutdanningen. Prosjektene er knyttet til satsingen på ikt- og nye læreprosesser ved 

Høgskolen i Vestfold. 

Hvilke perspektiver kan belyse forholdet mellom digital dannelse og dramafaglige 

uttrykks- og arbeidsformer? Hvordan kan den digitale dannelsen utvikles gjennom praktiske 

undervisningsforløp? Dette er problemstillinger som jeg som drama- og teaterpedagog synes 

sentrale og som jeg ønsker å belyse i første delen av artikkelen gjennom en presentasjon av 

aktuelle kilder. I andre del av artikkelen vil jeg presentere konkrete læreprosesser som er 

gjennomført i skolen. Undervisningsforløpene eksemplifiserer hvordan allmennlæreren kan ta 

i bruk og oversette et digitalt og multimedialt formspråk i sin undervisning knyttet til tema og 
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fagområder i L-97.  Forløpene er gjennomført av dramastudenter ved Høgskolen i Vestfold på 

flere grunnskoler i distriktet.  

Alle som arbeider med forskning og undervisning innenfor lærerutdanninga har både 

et krav og et ønske om å være aktuelle og moderne innenfor sitt fagområde.  Konsekvensene 

av et slikt krav er at en som arbeider innenfor lærerutdanninga alltid må være i utvikling både 

når det gjelder hvert enkelt fag og ikke minst i forhold til flerfaglige tema. Fokuset på digitale 

medier har igjen skapt behov for nytenkning innenfor estetiske arbeids- og uttrykksformer når 

det gjelder konkret bruk og kjennskap til teknologi, multimedia og digitale mapper.  

Et av målområdene innenfor estetiske fag har vært å vise hvordan drama, kunst- og 

håndverk og musikk kan bidra til å utvikle såkalte kultursterke 1allmenn- og førskolelærere. 

For å utdanne kultursterke pedagoger er det nødvendig å fokusere på nye perspektiver og 

prioriteringer både i forhold til flerfaglige krysningspunkter og praktisk-estetiske 

arbeidsformer. Gjennom prosjektet IKT - og nye læreprosesser har jeg forsøkt å skape et 

estetisk og kulturelt prøverom2. I det kulturelle prøverommet har studenter i samarbeid med 

praksisfeltet hatt mulighet til å utvikle teaterpedagogiske arbeidsformer som også inkludere 

formspråk og dramaturgiske prinsipper som finnes innenfor barn og unges estetiske 

referanserammer - her konkretisert gjennom bl.a. dataspill, Web-design, film/tegnefilm og 

musikkvideo. Intensjonen har vært å demonstrere og utforske disse uttrykksformene både som 

utgangspunkt, arbeidsmetode og dokumentasjonsform i form av digitale mapper. 

 Et viktig didaktisk prinsipp for dette arbeidet har vært å analysere og oversette 

(adaptere) multimediale uttrykk til kollektive kroppslige møter mellom deltagerne i et 

praktisk-estetisk læringsforløp. Det er i de praktisk-estetiske prosjektene lagt vekt på å 

oversette strukturelle og estetiske elementer fra film, dataspill og rollespill uten at vi har brukt 

mye tid på den konkrete teknologien i gjennomføringen (Thestrup 1998). For å ivareta både 

individuelle og prosessuelle refleksjoner har de dramapedagogiske forløpene og 

teaterproduksjonen blitt dokumentert i enten digitale eller analoge mapper3.  

 

                                                 
1 Kirsten Drotner bruker dette begrepet i ”Medier for fremtiden: børn, unge og det nye medielandskap” (Drotner 
2001).  
2 Klaus Thestrup  bruker begrepet ”estetisk prøverom” i sin artikkel ”Den pædagogiske smeltedigel – 
 multi-mediale læreprocesser i pædagoguddannelsen” ( Thestrup 2000) som igjen er inspirert av Drotners 
artikkel som bruker betegnelsen for å forklare viktigheten av at unge får tid og mulighet til å utvikle egne 
estetiske uttrykk. (Drotner 1996). 
3 Alle studentene har blitt oppfordret til å bruke digitale mappe, men enkelte har av praktiske og økonomiske 
grunner ikke deltatt i den opplæringen som digital mappevurdering krever. Disse studentene har konsentrert seg 
om andre multimediale uttrykksformer som f .eks et moderne filmspråk. 
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1 Digital dannelse 
 

Multimediesamfunnet er som tidligere nevnt et samfunn der multimedia er et viktig symbolsk 

miljø for menneskets mulighet til utvikling, forståelse og kommunikasjon (Quortrup 2003). 

Multimedia forstås her som et møte mellom ulike typer medier som tar i bruk ulike former for 

teknologi for å formidle ulike typer mening. Et slikt samfunn etterspør samfunnsborgere som 

kan avlese og kommunisere via multimediale uttrykksformer og symboler. Det betyr at skolen 

har en multimedial kontekst å forholde seg til for å utvikle elever som kan avlese og forstå 

den verden de lever i – en verden som stadig skifter fokus gjennom ulike typer formspråk. 

Dette krever at skolen forholder seg til et dynamisk dannelsesbegrep som aldri er ”ferdig” 

utviklet etter faste normen, men alltid er utvikling (Thestrup 2001:98).  

Den digitale dannelsen oversetter et samfunns etablerte konvensjoner til et språk som 

passer tidens problemer, uttrykksformer og kommunikasjonsformer. Digitale 

dannelsesprosesser finnes i de møtestedene der folk møter ulike typer medier som forteller en 

bit av verden gjennom lyd, bilde og fortelling (Øhra 2004) Råstoffet for dannelsen er dermed 

ulike digitale formspråk – både som teknisk, estetisk og sosialt uttrykk. Den digitale 

dannelsen har som mål å synliggjør refleksjon mellom det fremmede og det kjente og mellom 

nytenkning og tradisjon (Quortrup 2002). Dette krever at allmennlæreren både kjenner til 

etablerte konvensjoner og fortellermåter og kan forstå og analysere nye komposisjoner og 

symboler – nye måter å formidle et budskap. Kravet om en kontinuerlig oppdatering av 

kunnskap og evne til kommunikasjon vil kunne skape kultursvake og passive deltagere i et 

samfunn. De kultursvake blir da enda mindre operative i forhold til de kultursterke (Drotner 

2001) som bruker flere typer medier, kjenner mange forskjellige uttrykksformer og er i stand 

til å omsette kunnskap til samhandling med andre. 

 Den digitale dannelsen fordrer en leder og læreren som deltar aktivt i undervisningen. 

Læreren må våge å eksperimentere med pedagogiske strukturer, teknologiske muligheter og 

ikke minst sin egen lærerrolle sammen med elevene. Pedagogens ansvar er å utvikle 

situasjoner i praksis som får en samfunnsmessig betydning for deltagerne. I følge Thestrup 

(Thestrup 1998:98) er det i denne prosessen viktig å vite noe om brukernes lyst til å lære nye 

ferdigheter og kommunikasjonsformer. I noen prosjekter er det viktig å gi plass til at den 
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egenkultur som allerede er svært levende får utfolde seg. I andre prosjekter handler den 

digitale dannelsen å bli kjent med helt nye formspråk og teknologi. Pedagogens viktigste 

oppgave i et digitalt dannelsesprosjekt er å ta hensyn til og ha omsorg for både de kultursterke 

og de kultursvake.  Omsorgen består i å sette hver enkelt elev i stand til å bruke og 

kommunisere gjennom ulike former for digitale formspråk - nettopp for å bli handledyktig i 

en multimedial hverdag (Thestrup 1998). Som en del av dette dannelsesprosjektet vil jeg nå 

komme inn på bruken av digitale og analoge mapper. Jeg vil deretter presentere de praktiske 

forløpene som ble gjennomført av studentene på praksisskolene. 

 

2 Digitale og analoge mapper 
 

En del av den digitale dannelsen handler helt konkret om å kjenne til ulike typer dataspill, 

kunne designe et nettsted og kunne avlese et moderne filmspråk4. Dette er blant annet for å 

kjenne til sjangere som er populære innenfor vår tids barne- og ungdomskultur. Ved  å 

dokumentere disse prosessene i digitale mapper blir det tvingende nødvendig å lære seg et 

digitalt verktøy, og forholde seg til et multimedialt billedspråk og hypertekstuelle sjangere. 

Dette blir en del av ”oppdragelse” inn i en multimedial verden. For noen studenter har denne 

prosessen skapt frustrasjon og motstand. Enkelte har derfor måtte begrense utvalget på grunn 

av mangel på multimedial erfaring og kunnskap og derfor konsentrert seg om et utvalg av 

uttrykksformer. 

Et stort fremskritt med prosessuell mappemetodikk er at prosjekter som er 

gjennomført i løpet av studieåret teller til eksamen gjennom presentasjonsmappe som blir 

sensurert av ekstern sensor. Dette har ført til mer fokuserte og omfangsrike studentarbeider 

som både ivaretar individuell bakgrunn og refleksjon og samtidig fungerer utvekslende når 

mappene er åpne for innsyn (Øhra 2004). 

De praktiske forløpene og refleksjonen rundt disse har blitt dokumentert  gjennom 

digitale og analoge mapper. Digitale mapper viser seg å på mange måter fungere godt for å 

dokumentere praktisk-estetiske forløp. En av utfordringene har vært å ta i bruk multimediale 

dokumentasjonsformer i mappevurderingen for å i større grad få et inntrykk av det praktiske 

og prosessuell arbeidet f. eks foto, intervju, video og ulike Web-produksjoner. Gjennom dette 

                                                 
4Vi har tatt i bruk Janek Szatkowskis dramaturgiske modeller for å utvikle at analyseredskap knyttet  til moderne 
dramaturgi og komposisjon som  fungerer i forhold tilenkel film- og teaterproduksjon og analyse (Szatkowski 
1993).   
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arbeidet oppsto et adaptasjonsproblem på grunn av teaterkunstens og dramapedagogikkens 

egenart som ”øyeblikkets kunst”. Ved å filme/fotografere vil denne kvaliteten forringes – noe 

som er en problemstilling som jeg fortsatt arbeider med ved å utvikle filmatiske grep som i 

større grad kan yte drama- og teaterforløpet rettferdighet. 

Jeg vil nå presentere bakgrunn og prinsipper for utformingen av 

undervisningsforløpene som studentene har gjennomført på praksisskolene nettopp for å ta 

den digitale dannelsen på alvor. 

 

3 Prinsipper for planlegging av estetiske læreprosesser knyttet til et tema 
 

Allmennlærerstudentene i de teaterpedagogiske prosjektet i praksis har konsentrert seg om to 

perspektiver: 

 

1.  Undersøke estetiske og kommunikative kjennetegn ved noen utvalgte multimediale 

uttrykksformer. Dette er for å bli bedre til å strukturere læreprosesser som ivaretar 

disse uttrykksformene på en inkluderende og utfordrende måte. 

2. Analysere og undersøke ulike uttrykksformes dramaturgiske og formalestetiske 

kjennetegn for å kunne utnytte struktureringsprinsipper, sjangere og fortellerprinsipper 

til å utforske, konkretisere og iscenesette tema i L-97.  

 

I forkant av den praktiske gjennomføringen på praksisskolene har vi på høgskolen undersøkt 

et utvalg av filmer, dataspill og Web-steder gjennom praktiske og teoretiske workshop. Et 

fokus har vært å finne ut hva en sjanger eller et bestemt verk handler om både for oss som 

lærere/førskolelærere eller for barn og unge som målgruppe. Gjennom praktisk skapende 

arbeid har vi lett etter og utforsket sentrale figurer, situasjoner, fortellermåter som for den 

spesifikke uttrykksformen synes sentral, interessant eller ”mystisk” (Thestrup1998). Sentrale 

spørsmål kan da være: 

 Hva handler det estetiske uttrykket om? 

Hvordan fortelles historien? 

Hva bruker barn og unge disse uttrykk til? 

Hvordan kan bruken av et uttrykk oversettes til et dramaforløp eller teaterproduksjon? 



 

 

 

206 

 

Gjennom et estetisk og kulturelt prøverom fikk studentene mulighet til å formgi historiske og 

aktuelle spørsmål. Dette var for å tilnærme seg en barne- og ungdomskultur som for mange 

studenter synes fremmed. Prøverommet handlet dermed om å ta aktivt del i både egen og 

andres digitale dannelse. Etter en startfase på høgskolen utformet og gjennomførte studentene 

to undervisningsforløp ute på praksisskolene der målene har vært å demonstrere og utforske 

disse multimediale uttrykksformer både som utgangspunkt, arbeidsmetode og 

dokumentasjonsform. Jeg vil nå presentere to undervisningsforløp som er gjennomført i 

praksis. 

 

3.1 Eksempel 1: Fra Web-design via tegneserier til kortfilm 
Temaet er nazisme. De kulturelle sporene kan føres tilbake til digital teknologi i form av  

Web-design, tegneserie og et moderne filmspråk Første oppgave går ut på å designe web 

siden til en autentisk historisk skikkelse. Internett brukes for å samle faktaopplysninger, finne 

historiske kilder og samle relevante linker. Fargevalg, symbolbruk og språk skal gjenspeile 

den figuren som studenten fremstiller. Autensitet sikres ved å bruke historiske kilder. Neste 

trinn i prosessen er å skape en tegneserie som senere skal fungere som en filmatisk dreiebok. 

Tegneseriens hovedperson er tidligere utforsket og portrettert gjennom konstruksjon av web-

siden (eventuelt lydfiler/animasjoner som illustrasjoner/akkompagnement). Det handler om å 

gjenskape en autentisk skikkelse i en todimensjonal stilisert form. Målet er å lage en 

tegneseriestripe som belyser et problem/en konflikt i selve hovedpersonen også i forhold til 

samfunnet. Tegneseriestripen fungerer dermed som en dreiebok/manus for en 

kortfilm/forestilling som har som intensjon å tegne personliggjøre ulike perspektiver knyttet 

til nazisme. Fordi historien og personkarakteristikken er lagt, er det overkommelig å 

filme/iscenesette aktuelle scener i gruppen. 

Dette prosjektet fungerte både som et individuelt arbeid over en lang periode og et 

kortere gruppearbeid i forhold til både autentiske skikkelser og fiktive figurer. Denne 

arbeidsmåten krever at deltagerne enten har eller kan tilegne seg noe teknisk kompetanse 

innenfor Web-design og redigering av filmopptak. Lærerens oppgave er først å fremst å skape 

refleksjon i forhold til estetiske valg og hjelpe til å spisse konfliktene slik at de er mulig å 

iscenesette i praksis. Prosessen handler om å synliggjøre mediets dramaturgiske potensial slik 

at et mediums estetikk kan overføres til andre fortellerformer/teaterformer. Den digitale 
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dannelsen handler her om analyse, adapsjon og produksjon av dramatiske uttrykksformer 

inspirert av digitale medier. 

 

3.2 Eksempel 2: Samlekort, dataspillets dramaturg, levende rollespill (laiv) 
I dette prosjektet ønsket studentene å arbeide med ” invasjon av Finnmark under  

2. verdenskrig med fokus på problemstillingen ”fremmed eget land”.5 Studentene fikk i 

oppgave å ta utgangpunkt i kulturelle spor i form av dataspillets oppbygging og struktur. Ett 

av kjennetegnene ved digitale univers er at hvert fiktive nivå er ordnet i et klart hierarki. Hvert 

hierarki har sine egne rollefigurer, etiske regler og menneskelige egenskaper. Rollekortet kan 

utformes som spørsmål, spørreskjema inspirert av livsstils-tester eller rene beskrivelser.6 

Deltagerne må gjennom å delta i fiksjon gjennomføre oppdrag og kjempe mot motstandere av 

ulik art for å komme videre til neste nivå. Hver deltager får opplysninger om sin figur på et 

rollekort. Hvert enkelt kort beskriver figurens navn, status og funksjon i hierarkiet samt 

opplysninger om personlige egenskaper og relasjoner. Deltageren kan også selv velge 

ønskelige menneskelige egenskaper, evner og hjelpemidler ut ifra et visst antall poengverdier. 

Deltagerne skal deretter gjøre seg klar til reisen fra Finnmark over grensa til Sverige. 

På et hemmeligholdt fellesmøte i bygda skal deltagerne ved hjelp av autentiske kart7 

planlegge alternative fluktruter, skrive lister over bagasje, proviant og medisinsk utstyr. På 

møtet introduserer lederen et etisk dilemma som handler om å ivareta av barn/eldre. Gruppa 

må bestemme felles kjøreregler før de kan fortsette sin fiktive reise.  

Etter møte entrer en student rommet med en liste over nye navn og fødselsnummer. 

Hver elev mottar hver sin falske identitet med beskjed om å huske både navn, fødselsdato og i 

tillegg finne på en dekkhistorie. Reisebrosjyre og landskapskart deles ut. Dekkhistorien må 

være troverdig, blir du tatt får det svært alvorlige konsekvenser. Deltagerne har 50 minutter til 

å bevege seg gjennom uteområdet for å forberede seg til passkontrollen.  

                                                 
5 Deler av dette prosjektet er inspirert av et teater-i-undervisning prosjekt ”Fanget i frihet” som var et 
samarbeidprosjekt mellom Events tiu og Vestlandske Teatersenter 1998. 
6 Både data-spill og samlekort som f.eks Pokemon bygges opp av symboler, tallverdier og titler som viser til et 
klart hierarki og en funksjon i en helhet (Thestrup 2000). 
7 Jonothan Neelands (Neelands 1995) bruker kart som en måte å skape, undersøke eller kartlegge et fiktivt sted 
eller en kontekst på . Utformingen av kartene kan skje ved ulike typer materiale – både to og tredimensjonalt. En 
måte å lage kart på er via et tegneprogram eller ved å hente ut ”virkelige” kart via internett. I vårt prosjekt tok vi 
i bruk både virkelige kart og symbolske kart der landskapet var forenklet og designet for å skape spenning i 
forløpet.  
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Dette gjøres ved at deltagerne bruker et kart som viser hvor aktuelle hjelpemiddel og 

rekvisitter (identitetspapirer, dekkhistorier, brev som dokumenterer reise) finnes. 

Hjelpemidlene som skal hjelpe dem over grensa. Løypa er merket av på kartet og studentene 

arrangert hindringer i form av ”væpnet” vakt og tyskervennlige tystere. Neste nivå er selve 

styrkeprøve der grensen skal krysses enten via passkontrollen eller på mer risikabelt vis. 

Passkontrollørene venter, elevene velger gruppestørrelser i forhold til fiktiv dekkhistorie. 

Vaktene er myndige, rommet er mørkt og spørsmål stilles for å avsløre eventuelle falske 

besøkende. Arne Olsen, født 14.03.85, skal besøke sin mors brors fetter for å ordne et 

arveoppgjør. Signatur sjekkes mot originalbilag og stemmer ikke. Arne Olsen føres inn i 

avhørsrommet for nærmere avklaring. Flukten fra hjemlandet er over. Deltagerne er nå 

plassert i landsbyens hybelhus sammen med asylsøkere fra Norge (et klasserom). Leder for 

asylmottaket kaller inn til allmøte. Det informeres om regler og strafferammer ved eventuelle 

lovbrudd. Mistanke om butikktyveri har allerede spredd seg. En søster har mottatt skjult 

informasjon fra en beboer - det er hennes bror som er hovedmistenkt – han skal møte i retten 

samme dag. Rettsaken gjennomføres i klasserommet med autentiske men noe forenklede 

prosedyrer. 

 Neste fase handler om å utarbeide poetiske, reflektive scener og symboler som kan 

fungere som en teaterforestilling (Neelands1995:5-9). Klassen ble delt i smågrupper. Hver av 

gruppene får utdelt hver sin scene fra det gjennomførte forløpet fra hjemlandet til hybelhuset. 

Tematikk for hver enkelt scene klargjøres for å spisse framstillingen. Hva er din tolkning? 

Hva handler dette om? Scenen skal formidles gjennom uttrykksformer og sjangere som er 

kjente for deltagerne; grøsser, filmsoundtrack, dokumentar, vitneutsagn, såpeopera, musikal, 

barne-tv, rap eller psykologisk drama (Neelands:1995). Hver gruppe velger sin uttrykksform 

ut ifra interesser og erfaring. 

Forestillingen vises i skolens gymsal. Scenografien er designet ved bruk av fotografier 

på store lerreter på den ene langveggen. Filmklipp fra flukten gjennom skogen (filmet med 

håndholdt kamera) vises på to tv skjermer. Forestillingen starter med at retten settes og 

forsamlingen bes om å reise seg når dommeren entrer rommet. Skyld i forhold til innbrudd 

skal avklares, juryen består av skolens 10.klassinger. Rettsaken brytes og scener fra flukten 

uttrykkes gjennom dans og rap. Scenene foregår simultant tre steder i rommet. Scenen brytes 

igjen og en scene fra kjøkkenet i hybelhuset vises på en av tv skjermene. Vi møter familien 

Hansen dagen etter rettsaken. Sønnen i huset har blitt pålagt å reise hjem. Han er 16 år og skal 

forlate familien sin. Forestillingen er komponert av uttrykksformer og virkemidler inspirert av 
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populærkulturelle uttrykksformer og fortellerprinsipper hentet fra et moderne filmspråk, bilde, 

dataspill, teater og lydkulisser/musikk. 

Eksemplene skisserer en estetisk læreprosess der alle deltar i fiksjon gjennom å bruke 

egen kropp og stemme og egne kognitive, emosjonelle, etiske, kulturelle og estetiske 

referanser/spor sammen med andre. Det er hele tiden helt klart hva som forventes av 

deltagerne og fiksjonskontrakten utformes ved hjelp av klare regler og mål for ulike oppgaver 

og konflikter. Felles opplevelser fra deltagelsen i spillet skaper en skisse til et manus. For å 

iscenesette manuset tar vi utgangspunkt i uttrykksformer og virkemidler som er kjent fra barn 

og unges multimediale referanser.  

 

4 Læreren som kulturarbeider  
 

Det er ikke i skolen eller i institusjonen at barn og unge lærer de kompetencer, der skal 
til for at klare sig i et metdiesamfunn. Det er i selskab med hinanden og skærmen på 
værelset, i kælderen eller bag opdragerens ryg at det sker. Hvis opdragerne vil have 
ofgørende betydning for de nye generationer, må de rykke ind, hvor det er vigtigt for de 
nye generatuioner at befinde sig. (Thestrup2001:78) 

 

L-97 pålegger læreren en rolle som kulturarbeider, formidler og leder av estetiske 

læreprosesser i klasserommet. Gjennom strukturerte undervisningsforløp skal eleven kjenne 

til et vidt spekter av historiske kunstidealer, samtidsuttrykk og lokale kulturformer. 

Multimediale sjangere er både en del av samtidens kunst- og kulturuttrykk og en del av barne- 

og ungdomskulturelle referanser i hverdagen.  Det å måtte forholde seg til fremmede 

formspråk har for studentene og meg selv ført til både ubehag og motvillige møter. Vi har 

opplevd oss selv som betraktere av kulturuttrykk som for oss fremstår som nærmest 

uforståelige, voldelig og vulgære. Deformerte Pokemonfigurer8, flakkende musikkvideoer og 

for oss stereotype og voldelige dataspill har provosert og  gjort studenter og faglærere 

”urolige”.  

Medieverdens fantasifigurer og fortellinger forsvinner ikke selv om pedagoger, lærere 

og foreldre som oppdragere ikke bryr seg om eller forstår den verden som barn og unge 

beveger seg i. Dette betyr at allmenn- og førskolelæreren blir tvunget til å bli fortrolig med 

ulike kulturelle redskaper og sjangere for å opprettholde en kvalifiserende og 

utviklingsorientert utdanning for barn og unge.  

                                                 
8 Klaus Thestrup skriver om Pokemons pedagogiske potensiale i DRAMA 1/2001. 
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Som tidligere nevnt deler Kirsten Drotner de unge opp i to grupper: De kultursterke og 

De kultursvake (Drotner2001). De kultursterke anvender i følge Drotner flere typer medier, 

kjenner mange forskjellige estetiske uttrykk og er i stand til å omsette kunnskaper til handling 

sammen med andre. De kultursvake kjennetegnes med at de utøver ensidige kulturelle 

kompetanser og har en smal aktivitetsprofil. Den estetiske dimensjons ytterste konsekvens er 

etter min mening å legge til rette for at flest mulig allmennlærerstudenter skal kunne utforme 

en praksis som skaper flest mulig kultursterke elever. Tilretteleggingen handler både om å 

legge til rette for opplevelser av ulike kunstuttrykk, men også om en estetisk praksis der 

elevene får muligheter til å ta i bruk og bli bevisst på den kulturelle kapital som hver enkelt 

innehar (Bourdieu 1995). Jeg har beskrevet et eksempel på undervisningforløp der 

teaterproduksjonens fiktive univers bygges fra en uttrykksform og et medium til flere medier 

som er satt sammen ved hjelp av dramaturgiske prinsipper og dramatiske virkemidler.  

Manuell Castell skiller mellom The interacting, de som makter å operere aktivt 

innenfor informasjonssamfunnet og The interacted, de som passivt lar andre sette premissene 

(Castell 1998)9. Castell skiller mellom de som handler aktivt og de som mediene handler i 

forhold til. Et viktig didaktisk prinsipp for dette arbeidet har vært å starte med å analysere og 

prøve ut mediet via datamaskinen for så å oversette (adaptere) mediet til kroppslige møter 

mellom deltagerne i læringsforløpet. Ved å i tillegg bruke digitale mapper som 

dokumentasjonsform får individets refleksjon plass i det kollektive læringsforløp og de 

transparente mappene fremstår som et differensiert estetisk kritikk av læringsforløpet og 

teaterproduksjonen.10 

Å trekke populærkulturen inn i det pedagogiske arbeidet er en forutsetning for 

senmoderne tidsånd basert på et differensiert landskap av konvensjoner og uttrykksidealer. 

Det å presse alle inn i de samme etablerte kunst- og kulturformene er et uttrykk for 

kulturimperialisme der læreren fremstår som den allmektige som svarer på tidsaktuelle 

strømninger ved å late som de ikke finnes. Arbeidet med å gi rom for barn- og 

ungdomskulturelle uttrykksformer krever at allmennlærerutdanningen prioriterer praktisk-

estetiske fag i både prosjektarbeid og som valgfri fordypningsenhet. Det tar tid å fri seg fra 

sine egne konvensjoner og smaksdommer for å kunne fremstå som en lærer som inkluderer 

barn og ungdoms kulturuttrykk i den estetiske dimensjon. Med The interacting som 

                                                 
9 Mattias Øhra refererer til Castell i evalueringen av prosjektet IKT- og nye læreprosesser:  
http://www-lu.hive.no/pedagogikk/IKT. 
 
10 Beskrivelse og drøfting av transparente mapper i bl.a. Geir Winjes artikkel i denne antologien. 
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målsetting blir studentenes arbeid synliggjort både som praktisk estetisk utforskning av 

digitale medier og dokumentasjon i en digital og hypertekstuell form. Arbeidsformene i de 

estetiske prosjektene inviterer dermed til både prosjektarbeid, selvstendig fordypning og et 

aktivt operativt samhandling med multimediale medier. 

 

5 Den estetiske dimensjonen i endring  
 

Det nytter ikke at tilrettlægge sin undervisning efter at få børn og unge til at slukke for 
fjernsynet eller computeren. Videomaskinen, computeren og farvetv`et står allerede i 
hjemmene. Det populærkulturelle univers er blevet en væsentlig del af børn og unges 
potentiale i forhold til billedstrømmen består i og hvordan det udfordrer og kan 
forandre den dramapædagogiske praksis. (Thestrup1997:177) 

 
Hvordan den estetiske dimensjon ivaretas i skolen er avhengig av allmennlærerens kjennskap 

til å strukturere og lede estetiske læreprosesser i klasserommet.  Dette handler igjen om en 

grunnleggende innstilling til populærkulturen og hvordan kulturen inkluderes i det 

pedagogiske arbeidet. 

Ikt- og nye læreprosesser har ført til et behov for nok en drøfting av en moderne 

tenkning rundt en estetisk pedagogikk, som tar avstand fra et tradisjonelt kunstbegrep som 

fortsatt opphøyer ”det skjønne” som en allmenn målestokk for kvalitet.  For å utforske et 

digitalt dannelsesbegrep har jeg vært nødt til å operasjonalisere et estetikkbegrep som 

inkluderer både kunstens vesen og dens funksjon i menneskets verden (Langeholm 1977). For 

at kunsten skal integreres i barn/unges liv må den fremstå som en viktig måte å forstå verden 

på – en verden som for mottakeren synes meningsfull i forhold til egne interesseområder og 

formspråk. Barn og unge er opptatt av populærkulturelle uttrykksformer fordi de forteller dem 

noe viktig og gjenkjennelig om det å være ung i en kulturell og historisk prosess. 

Estetisk praksis er her en samlebetegnelse for de prosesser og erkjennelser som er 

knyttet til både produksjon og mottagelse av kunst og formkultur. En estetisk praksis gjøres i 

forholdet mellom eleven og lærestoffet, og mellom eleven og andre elever som mottagere. En 

estetisk praksis benytter seg av kulturelle og estetiske symboler, bilder, assosiasjoner og 

konnotasjoner – det som ikke kan sies direkte med begreper. I denne helheten skapes den 

estetiske erfaringen som en syntese av produktive, reseptive og kommunikative handlinger. 

Ofte kan man se en dreining mot profesjonell institusjonell kunst som målestokk og 

referansepunkt både innenfor dagens skole og vår tids lærerutdanning. Dette kan føre til at 
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kunst- og kulturuttrykk som tilhører en mer uformell arena og populærkulturell sfære ikke blir 

akseptert som ekte kunst. Det blir derfor et viktig didaktisk prinsipp å lete etter og utforske 

tidsaktuelle kunst- og kulturuttrykk fordi det fremstår som et artikulert uttrykk for vår tids 

barne- og ungdomskultur og dermed allmennlærerens kulturelle kontekst.  Dette er også for å 

imøtekomme de innholdsendringene som en multimedial samtid legger til grunn for 

kunstpedagogikken og didaktikken. 

En inkludering av barne- og ungdomskulturen krever at både lærer og elev er villig til 

å analysere og eksperimentere med etablerte konvensjoner og selv la seg utstille i samarbeid 

med andre.  Kunst og kultur er ikke bare en privat affære der individets rett til å uttrykke seg 

beskytter mot enhver form for analyse og kritikk. Populærkulturelle uttrykksformer, som  

f. eks dataspill, musikkvideo og tegnefilm skal ikke beskyttes mot innsyn fordi det er de 

unges eget språk og dermed skal få ”være i fred.” Et borgelig dannelsesideal har som mål å få 

hver enkelt individ til å gjenkjenne og opphøye den offentlig institusjonaliserte kunst- og 

formkulturen til den eneste ”riktige”. Dette uten å fokusere på estetiske valg som en del av 

både sosiale, historiske og kulturelle hierarki. 

 Estetiske valg handler om å kommunisere best mulig med sin mottaker ut ifra den 

stemningen, historien, budskapet man ønsker å formidle. Et ønske om formidling beveger seg 

fra det personlige til det kollektive og kulturelle. I forhold til dette er det lærerens jobb å tilby 

fortokningsmuligheter og bevisstgjøre i forhold til virkemidler, dramaturgiske valg og 

kommunikativt potensial. For å kunne integreres i et multimedial samfunn må de estetiske 

valgene og virkemidlene skilles fra et borgelig dannelsesideal (Øhra 2000). Ellers vil den 

digitale dannelsen forbli en flytende øy i etablerte og aksepterte konvensjoner – dermed en 

annenrangs og uviktig steg i en utvikling mot ”voksenlivet” og en del av barn og unges 

fritidssysler. For å gjennomføre et digitalt dannelsesprosjekt må førskole- og allmennlæreren 

fri seg fra sin egne smaksdommer eller indoktrinerte kvalitetskriterier for hva som er 

interessant å bruke skoletiden på. 

 

6 Kulturelle spor – drama som uttrykksform og metode 
 

Populærkulturen er en måde at skabe mening af verden og seg selv på. Vi tænker og 
taler om verden gennem den. Det afgørende i pædagogisk sammenhæng er, at 
mennesker i nød eller i tvivl kan styrke deres eget liv og deres kompetence til at tolke, 
leve og handle. Er det tårepersende soapeller bloddryppende action, at denne proces 
kan startes, så er det bare med at bruge netop det. (Thestrup 2001:118) 
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Kulturelle spor handler om de estetiske uttrykksformene som barn og unge frivillig bruker 

store deler av tiden sin på utenfor skolehverdagen. Jonothan Neelands bruker kulturelle spor 

som et kvalitetskriterium ved sine teaterpedagogiske metoder/konvensjoner3. Kulturelle spor 

viser her til det som skaper gjenkjennelse og idégrunnlag for deltagerne i den dramatiske 

fiksjon/teaterproduksjon. De kulturelle sporene er hentet fra både hverdagskultur og fra de 

institusjonelle kunst- og kulturuttrykk som barn/unge møter i sin fritid. Kulturelle spor kan 

avleses som f. eks sjangerkunnskap, kunnskap om komposisjon og fortellertekniske størrelser. 

Sporene kan også vise til ulike teknikker for å skape fiktive univers, enten mentalt eller 

gjennom kropp og stemme. Et eksempel her kan være arbeid med lydspor(soundtrack), 

kostymering, interiør, spill, dagbøker, radiokonversasjoner, tv-intervju, dokumentar, 

telefonsamtaler, rettssaker – tema, problemstillinger eller formspråk som for barn og unge 

synes gjenkjennelig innenfor et multimedialt samfunn.  Teaterpedagogen Jonothan Neelands 

(Neelands1995) knytter kulturelle spor til teaterpedagogiske arbeids- og uttrykksformer og 

argumenterer med dette for at skolen er tvunget til å forholde seg aktivt til en multimedial 

samtid for å skape meningsfulle undervisningsforløp i klasserommet.  

  

The purpose of this section is to recognize and raise the status of theatre as a cultural 
resource that taps young people’s shared understanding og media/story conventions as 
well as conventions associated with their own immediate culture - which in turn reflects 
specific class, gender and racial variations and qualities. There is an emphasis on 
conventions that are borrowed from, or closely connect with, popular culture. 
(Neelands 1995: 7) 

 

Et sentralt ”spor” er også i følge Neelands et populærkulturelle univers som er en vesentlig 

del av barn, og unges fritid og identitetsdannelse. Som Klaus Thestrup påpeker krever 

populærkulturene innenfor film, tv, data og tegneserie ny sjangerkunnskap og nye kriterier for 

kommunikasjon (Thestrup 2000). Det er barn og unges selvdefinerte sjangerkunnskap og 

symbolverden som dramafaget ønsker å fange opp og ivareta gjennom strukturerte praktiske 

prosjekter ledet av voksne. 

Dramafaget forutsetter kollektive læreprosesser både når intensjonen er å fokusere på 

et problem, en ide eller et konkret tema eller målet er å  utvikle deltagernes uttrykksrepertoar i 

                                                 
3 Jonothan Neelands systematiserer sine konvensjoner/metoder i kategorier som viser til ulike fokus i en 
teaterproduksjonsprosess. 
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forhold til dramatiske uttrykksformer, dramaturgiske valg og virkemidler.11På grunn av at 

deltagerne i et dramafaglig forløp alltid velger og skaper form for å konkretisere tematiske, 

tekstlige eller visuelle utgangspunkt i øyeblikket,  kan ikke de konkrete formmessige valgene 

løses uten samarbeid (Szatkowski 1985).  Drama som arbeidsform og teater som kunsttart og 

prosjektform har en tverrfaglig natur fordi utgangspunkt for dramafaglig arbeid hentes fra 

andre fagområder og transformeres til symbolsk handling.  

Både dramapedagogikken og teaterproduksjonen inneholder kollektive 

forhandlingssituasjoner der deltagerne sammen må bestemme hvordan figurer skal fremstilles 

og historier skal fortelles. I forhandlingssituasjonen er det argumenter i form av egne 

opplevelser, erfaringer og holdninger i tillegg til deltagerens estetisk profil12 som synliggjøres 

enten verbalt eller kroppslig ved hjelp av et medium eller en uttrykksform. 

Både konkret teknologi, dramaturgisk struktur og de forskjellige mediers estetikk kan 

inspirere til oversettelsesstrategier i dramapedagogikken. 

 

7 Integrering av populærkulturen i skolens arbeid med den estetiske  
dimensjon  
 

Hvordan skal vi velge og strukturere når vår sjangerkompetanse ikke strekker til? 
Hvordan skal vi inkludere alt dette ”nye”? Hvor er den klassisk komponerte 
fortellingen og den tradisjonelle hovedpersonen? Hvordan skal jeg som lærer forstå 
populærkulturelle uttrykksformer? Hva betyr dette for mitt pedagogiske grunnsyn? Hva 
betyr dette for min hverdag i klasserommet? Får jeg ikke bare enda mer å gjøre? 
(Student, 4. trinn allmennlærerutdanning) 

 
Gjennom prosjektet IKT og nye læreprosesser har jeg i samarbeid med studentene blitt kjent 

med og transformert ulike multimediale uttrykksformer. Prosessene har beveget seg fra 

individuell utforskning og refleksjon mot kollektive teatrale prosesser der fremmede sjangere 

og uttrykksformer blir oversatt til fortellerstruktur og kroppslige møter. Denne 

adapsjonsprosessen handler om å avlese et symbolsystem og noen dramaturgiske prinsipper 

for å oversette den til fysisk kollektiv interaksjon som uttrykkes som et samspill i en 

teaterproduksjon. Dette for å skape gjenkjennelse, motivasjon og et ønske om å forstå, 

                                                 
11 Dramapedagogikk er en kollektiv undersøkelsesprosess, der som dominant aktivitet har bruken av en 
improvisert fiksjon, som oppstår når to eller flere deltagere – i et felles rom fremstiller ”som om” handlinger, i 
det de bruker kropp og stemme (Szatkowski 1985.) 
 
12 Elevenes estetiske profil beskriver summen av individuelle eller kollektive erfaringer og kunnskaper knyttet til 
et praktisk estetisk formspråk – både knyttet til utøvende/skapende prosesser og som konsument/bruker av ulike 
estetiske uttrykksformer/multimediale formspråk.  
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produsere og videreutvikle et estetisk formspråk. Gjenkjennelse og interesse skaper 

engasjement og motivasjon – noe som er grunnleggende for både estetisk opplevelse og en 

meningsfull estetisk praksis. Fortellertekniske størrelser og virkemidler undersøkes og 

analyseres både for å skape interesse for ulike konkrete tema, og for at deltagerne skal bli 

bevisst sitt eget uttrykkspotensial.  

I forhold til høgkoledidaktikken kan studentarbeidene kobles til et igangværende 

paradigmeskifte (Thestrup 2000:97) innenfor en pedagogikk som speiler en multimedial 

samtid. Fokuset har flyttet seg fra et utviklings- og omsorgsparadigme til et kultur- og 

kunstparadigme. Pedagogene kan ikke lenger være rollemodeller for hvilke kompetanser som 

kreves i fremtidens viten- og mediesamfunn, men må legge til rette for at brukerne har 

mulighet til å selv lære seg de kompetanser som skal til. Den digitale dannelsen handler om 

både om å integreres i et multimedialt samfunn, men også om å dekonstruere etablerte 

konvensjoner. Dannelsen involverer deltagerne og pedagogiske lederen i et utvekslende 

samarbeid som utfordrer den autonome lærerollen. Allmenn- og førskolelæreren står konstant 

i den situasjon å måtte utvikle sin praksis og sin teoretiske forståelse av seg selv og sin 

samfunnsmessige betydning for å kunne være med på å utvikle kultursterke og handledyktige 

elever (Drotner 2001).  

Symbolverdien i å forholde seg til tidsaktuelle kunst- og kulturuttrykk frigjør energi 

og motivasjon i en målgruppe som ellers ikke er vant til å kunne ta i bruk egne estetiske 

referanserammer til å undersøke/formidle tradisjonelt fagstoff.  Selv om læreren ikke har et 

integrert og nært forhold til uttrykksformene handler det om å legge til rette for å delta i et 

prosjekt der elevene ofte er eksperter på design, estetiske kriterier og kulturelle koder. 

Det blir her viktig å skille mellom eget dannelsesprosjekt og elevenes egne estetiske 

referanser. Det og åpne opp for den digitale dannelsen går ut på å akseptere at elevene alltid 

vil ligge i forkant. Oppgaven som leder handler om å legge til rette for, inkludere og 

akseptere, ikke kontrollere og bestemme ut ifra egen smak og erfaring. Det å legge til rette for 

ulike oversettelsesstrategier mellom et multimedialt samfunn, L-97 og en aktuell estetisk 

praksis er både et digitalt, organisatorisk og kulturteoretisk dannelsesprosjekt. 
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Lekende lett eller faretruende stille? – Fysisk 
fostring, IKT og nye læreprosesser 
 

 

 

Kari-Anne Jørgensen 
 

Dette er historien om et møte mellom ulike fagtradisjoner. Den bygger på erfaringer med 

fysisk fostring i forsøksprosjektet ”IKT og Nye Læreprosesser”, førskolen 2000-2001. 

  Studieåret 2000-2001 var det året fysisk fostring, eller bevegelsesfaget som det mer 

betegnende heter i våre naboland, skulle digitaliseres. Og dette hadde ikke noe med digitalis å 

gjøre, revebjellen, planten som får hjertet til å slå fortere, til dels å løpe løpsk, ved ukontrollert 

inntak. Nei, faget skulle inn i et prosjekt som hadde digitale hjelpemiddel som en vesentlig 

del av sin pedagogiske ide. Hjertet slo imidlertid fortere på mange innen fagfeltet som så med 

skepsis på faget fysisk fostrings mulighet til å overleve som fag innenfor rammene av dette 

prosjektet.  

 Den umiddelbare assosiasjonen mange får i forhold til IKT, er stillesitting og 

passivitet foran en dataskjerm. Farene i forhold til denne typen livsstil møter vi ofte i 

overskrifter med fete typer i dagspressen. Oppslagene har sin bakgrunn i forskning foretatt i 

forhold til barn unge og livsstil.(Mjaavatn 1999, Breivik 2001, Bahr 1999, Flemmen 1999) 

Bevegelse er faget fysisk fostrings kjerneinnhold, og hvor skulle vi finne plass til dette i et 

prosjekt som gikk på nye læreprosesser basert på å ta i bruk datateknologi?  

I fysisk fostring skilte ikke hovedmålene for faget seg ut fra de som fantes i tidligere 
fagplaner. Det var nok hovedsakelig som kommunikasjonsverktøy via e-post, og som et 
hjelpemiddel til å dokumentere læring, vi så mulige gevinster ved bruk av datateknologi. Her 
så vi for oss ikke bare tekst, men i stor grad også bilder og video. Ved bruk av bilder og video 
kan vi visualisere læringsprosesser, og anskueliggjøre teori.  
En uttalt forutsetning i pilotprosjektet IKT&NLP  var at det ikke kun skulle dreie seg om den 

tekniske siden av IKT. Visjonene var å kunne anvende den nye teknologien som et middel i 

forhold til nye læreprosesser. Dette går frem av grunnlagsdokumentet Overordnede mål og 

teoretiske rammeverk (2000). Der fremheves det situerte, relasjonelle læringssynet. Læringen 

skulle forankres i situasjonen, og læring var ikke lenger kun en individuell, men en sosial 

prosess. I stedet for å sette faget utenfor mente vi i kroppsøvingsseksjonen dette var et 
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grunnlag som gjorde det mulig for oss å gå inn i prosjektet. Uten å være med på utviklingen 

mot en ny læringsmodell i førskolelærerutdanningen ville vi dessuten som fag stille oss 

utenfor i en helhetlig profesjonsutdanning.  

Hovedmålene for faget fysisk fostring i den nye læreplanen for forsøksprosjektet IKT&NLP 
hadde ikke med noe om IKT. Det var ikke noe som skilte dem fra fagmål i den tidligere 
fagplanen vår. Når det gjaldt arbeidsmåter var IKT nevnt, og det var også vektlagt i 
fagplanens generelle del. At IKT ikke var med i hovedmålene, var vel allikevel et signal om 
den skepsis som lå i var fagtradisjon i forhold til å la IKT få en for dominerende plass i 
studiet.  
Det ble høsten 2000 opprettet en forsøksklasse i førskolelærerutdanningen med i 
utgangspunktet 20 studenter. Dette var studenter som hadde søkt ordinær 
førskolelærerutdanning, men som ved studiestart fikk tilbud om å melde seg på dette nye 
tilbudet. Lærerteamet var etablert allerede i vårsemesteret, også dette sammensatt av 
medlemmer som spesielt ønsket å delta. Entusiasmen var derfor stor blant både lærere og 
studenter ved oppstart. I løpet av oktober meldte det seg allikevel en erkjennelse av at 
studentene i fysisk fostring kunne komme til å få et studium der de satt faretruende stille. Slik 
forble det ikke. Gjennom denne artikkelen ønsker jeg å analysere og drøfte noen av de 
erfaringene jeg mener var essensielle i forhold til at prosjektet rullet videre. Tidvis lekende 
lett. 
 

1 Sosial kontekstuell læring – kompleksitet og helhet 
 

Begrepet sosial kontekstuell læring er knyttet til innføring av IKT i undervisning. Læring 

forståes som en sosial prosess og læring skjer i en kulturell sammenheng som hele tiden er i 

endring. Ved å innføre IKT i undervisningen påvirkes denne prosessen. Jeg ønsker å gå inn i 

en analyse som kan bidra til å trekke noen hovedlinjer i forhold til de erfaringene vi gjorde 

med bevegelsesfaget i IKT&NLP. Selv om vi gjennom hele studieåret førte logg, og det er 

laget ekstern evalueringsrapport på prosjektet, mener jeg det er viktig at jeg som fagperson 

kan formidle erfaringene knyttet spesifikt til faget fysisk fostring.  

 Ofte er det den fagdidaktiske refleksjonen som aldri blir satt på papiret og delt med 

andre. Det er alltid en fare for at analyse av erfaringer gjennom et studieår blir fragmentarisk 

fordi inntrykkene er mange, og dokumentasjonen ikke så dekkende at det er lett å trekke 

linjene. Det dokumentasjonsmaterialet vi hadde, ligger i logger, studentmapper og læreplaner 

på ulike nivå. For å kunne vurdere hvilke faktorer som var avgjørende for om fysisk fostring 

kom styrket ut av prosjektet har det vært viktig å finne en struktur som presenterer ulike trinn, 

eller nivåer i de prosessene vi gikk gjennom.   

 Som grunnlag for struktur i artikkelen bruker jeg Montovanis 3-nivå modell for sosial 

kontekst, som omfatter et kontekstnivå, et tolkningsnivå og et interaksjonsnivå. Denne 
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modellen er valgt både fordi den forenkler ved å dele opp sammensatte handlingsrekker, og 

fordi den samtidig tydeliggjør sammenhenger, både innen hvert nivå, og mellom 

nivåene.(Østerud & Wiig 2000) Modellen gir ikke bare en strukturell ramme, men viser 

dynamikken i de sosiale endringsprosessene som skjer på de ulike nivåene ved innføring av 

IKT.  Det skapes nye sosiale praksiser og nye former for arbeidsdeling, som igjen utfordrer 

grenser mellom læringskontekster, kunnskapsområder og institusjoner. 

Nivå 1: Kontekstuell konstruksjon 

  

 

 

 

 

 

Nivå 2: Tolkning av situasjon 

 

 

 

 

 

 

Nivå 3: Lokalt: Interaksjon med miljøet 

 

 

 

Fig.1 Etter Montovanis 3-trinnsmodell for sosial læring i Østerud & Wiig (2000) (Min oversettelse) 

 

Fig.1 Etter Montovanis 3-trinnsmodell for sosial læring i Østerud & Wiig (2000) (Min oversettelse) 

 

Som det går frem av modellen er det en sammenheng mellom de ulike nivåene. Over tid 

mener jeg også modellen bør kunne leses fra bunnen og opp, idet de ulike nivåene står i et 

dynamisk forhold til hverandre. Selv om det overordende nivå legger føringer, vil det som 

skjer i praktisk handling og utvikling av nye artefakter igjen påvirke utforming av sentrale 

føringer, som lovverk og læreplaner. 
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På et overordnet kontekstuelt plan, nivå 1, sees faget ut fra sin historiske sammenheng 

og sitt samfunnsmessige mandat. Strukturelt er mandatet manifestert gjennom offentlige 

føringer gitt i ”Rammeplan for Barnehagen” og ”Rammeplaner for faget fysisk fostring i 

førskolelærerutdanningen” og lokale fagplaner. Handlingen, fagpraksisen, er preget både av 

de overordnede føringer og av den sosial konteksten i samfunnet. Selv om faget fysisk 

fostring i barnehagen har en forholdsvis kort historie, har idrett og bevegelsesfag en lang 

tradisjon som kroppsøving, idrett og bevegelsesfag. Praksisen har variert i innhold, 

eksempelvis i forhold til kjønn, vektlegging av helseaspektet, valg av bevegelsesarenaer; ute – 

inne; tilrettelagte miljøer - naturmiljøer. Innvendingene fra fagkolleger mot å gå inn i et ikt-

prosjekt med faget fysisk fostring kan forsåes ut fra dette nivået, fordi her ligger fagets 

tradisjons forankret.  

Mellomnivået viser tolkningen av planer og faglige føringer. I forsøksprosjektet 

IKT&NLP var alle deltakere involvert på dette nivået. Intensjonen om tverrfaglighet som lå i 

de generelle føringer i prosjektets grunnlagsdokument, impliserte at tolkninger på dette nivået 

i stor grad ble foretatt i team. Teamene bestod av alle faglærerne samt studentrepresentanter. 

Teamorganiseringen gav utfordringer i forhold til faglig frihet og faglig substans. Ville man 

på dette nivået komme frem til enighet som ivaretok fagenes ulikeheter?  

Nivå 3 viser samspillet, det konkrete som skjer i læringsprosessen. I et dynamisk 

samspill mellom bruker, verktøy og oppgave skulle det nye læringsparadigmet settes ut i 

praktisk handling. De artefakter; begreper, ideer og metoder som ble utviklet skulle skape nye 

kulturer for læring og samhandling. Artefaktbegrepet viser til de kulturelle elementene som 

medierer all menneskelig aktivitet. Det nye verktøyet , datamaskinen, ble mer enn ett redskap. 

I samspillet mellom brukere og oppgaver ble ny sosial praksis og nye læringskulturer skapt. 

Ny teknologi i førskolelærerutdanningen initierte nye og dynamiske læringsprosesser. 

I utgangspunktet er det tenkt at modellen skalillustrere hvordan innføring av IKT vil 

påvirke den sosiale kontekstuelle læresituasjonen. I den grad bruken av datateknikken ikke 

kom til å frigi tid til mer bevegelse, ville det være legitimt å sette spørsmålstegn ved om det 

har noen verdi for et bevegelsesfag å være med.    

 
2 Nivå 1. Kontekstuell konstruksjon: Sammenhengen mellom struktur, 
handling og historie.  
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På dette nivået ligger føringene for de strukturene som skal møtes og tolkes på lavere nivå. 

Når jeg har valgt i størst grad å fokusere faget fysisk fostring er det ut fra den historien jeg 

ønsker å formidle, nemlig den om fysisk fostring i prosjektet IKT & NLP. 

 Strukturelt har fysisk fostring plass i ”Rammeplanen for barnehager” (BFD 1996). 

Gjennom praktisk handling er faget knyttet til bevegelse. I ”Rammeplanen for barnehager” 

finner vi faget fysisk fostring under hovedkapittelet, ”Fysisk aktivitet og helse.” Her er både 

bevegelsesaspektet, det estetiske aspektet og helseaspektet vektlagt. I tillegg fokuseres det på 

betydning av kropp og bevegelse for barns utvikling under flere andre avsnitt; ”Sosialt 

samspill lek og hverdagsaktiviteter”, ”Kultur og natur”,” Miljø og teknikk”, ”Musikk, 

dans/bevegelse”, ”Språk, tekst og kommunikasjon”. Fagområdet er altså nevnt spesielt 

sammen med helse, men går også inn i flere hovedemner og i tillegg til i den generelle delen 

av Rammeplanen for barnehager. 

Hva er så hovedsubstansen i faget fysisk fostring? Vi finner ikke fagområdet fysisk fostring 

innenfor skolesystemet. Der heter faget kroppsøving og har tradisjonelt vært et fag med stort 

innslag idrett. Begrepsmessig favner fysisk fostring mer enn kroppsøving bevegelse som 

aktivitet, som oppdragelse og som helsefremmende arbeid (Grindberg & Jagtøien 2001). 

Valget av et annet fagnavn i barnehagens rammeplan initierer intensjoner om en annen 

struktur og et annet innhold i faget enn i skolens kroppsøvingsfag. Kanskje ville de 

fagbenevnelsene som de har i våre naboland Danmark og Sverige være mer dekkende. Der 

heter faget henholdsvis bevegelsesfag og rørelsesfag, dette tydeliggjør at faget dreier seg om 

bevegelse. Substansen i faget handler om bevegelse og sentralt står erfaringsbasert kunnskap. 

Praksis er en forutsetning for å kunne anvende faget. Faget fysisk fostring er rettet mot barns 

behov for bevegelse og hvordan man kan stimulere til bevegelsesglede, og forutsetter at 

studentene tilegner seg kunnskap i faget gjennom egen bevegelseserfaring.  

 I fagplanen for ”Fysisk Fostring for førskole IKT 4 vekttall”, kull 2000/2001 heter det: 

”Fagets kjerne er innsikt i barns kroppslige væremåte og formidling av bevegelsesglede.” 

Vektlegging av praktisk læring kom også til syne gjennom en læreplan som sier at all praktisk 

læring er obligatorisk. Det vil si at kroppslig egenerfaring er vektlagt i forhold til læring, og at 

studentene må dokumentere dette gjennom aktiv deltakelse. Som det går frem av fagplanen 

for fysisk fostring i forsøksprosjektet IKT&NLP er det ikke noe ved dem som tyder på at 

faget er en del av prosjektet ”IKT og nye læreprosesser” (IKT&NLP) ved Høgskolen i 

Vestfold: 
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MÅL. 

Studiet i fysisk fostring skal gi studentene kunnskap om å planlegge, tilrettelegge og vurdere bevegelsesmiljøer 
for barn i barnehagen og på småskoletrinnet. 

Gjennom studiet skal studentene tilegne seg: 
- Kunnskap om barnets fysiske og psykomotoriske utvikling og den betydning dette har for barns læring og 

totale utvikling. 
- Kunnskap om og erfaring med ulike former for lek og fysisk aktivitet, og forståelse for hvordan disse kan virke 

inn på barnets fysiske kapasitet, psykiske, sosiale og motoriske utvikling spesielt 
- Innsikt i barnekulturen, og forståelse for sammenhengen mellom ulike aspekt ved samfunnsutviklingen fysisk  
aktivitet og helse 
- Kunnskap om menneskets forhold til natur gjennom uteliv og friluftsliv 
- Allsidig bevegelseserfaring og opplevelser i ulike miljøer, for å utvikle ferdigheter i lek og fysisk aktivitet og 

en positiv holdning til fysisk fostring.  
- Utvikle evne til å planlegge, tilrettelegge og vurdere bevegelsesmiljø for barn som grunnlag for å møte barns 

behov for lek og bevegelse 
 
Det faglig-pedagogiske studiet omfatter fem hovedemner som til dels vil gripe inn i 
hverandre:1. Utvikling og læring, 2. Lek og oppvekstmiljø, 3. Fysisk aktivitet og helse, 
4. Fysisk aktivitet – natur og miljø, 5. Fagdidaktikk1 
 
(Fagplan Fysisk Fostring i forsøksprosjektet IKT&NLP førskole 2000-2001) 

 

To aspekter er sentrale i forhold til fagets innhold og fagets legitimitet. Det ene er bevegelsens 

nytteverdi, tradisjonelt forbundet med helsefremmende arbeid og oppdragelse til ”en sunn sjel 

i et sunt legeme.” Også kognitiv utvikling, sosial oppdragelse og metakommunikasjon blir av 

forskere innenfor pedagogisk forskning på barns bevegelseslek sett på som sentrale moment, 

og ofte som det viktigste ved denne formen for lek. Bevegelsen har ett formål i forhold til 

barnets totale utvikling. (Piaget 2001, Bateson 2000, Knutsdotter Olavson 1997) Det andre 

aspektet er bevegelse som egenverdi. Leken, bevegelsesgleden, og bevegelsesestetikk som en 

naturlig og vesentlig del av det å være menneske.  

 Begge disse aspektene finner vi igjen i Rammeplanen for Barnehage og i fagplanen 

for fysisk fostring i prosjektet IKT&NLP. Der fokuseres det på bevegelse som en del av barns 

helhetlige utvikling. Det har innenfor faget helt klart skjedd en overgang fra en mer 

fysiologisk vinkling på sunnhet og trening mot et mer holistisk syn på barn, kropp og 

bevegelse.  

 Psykomotorisk/sansemotorisk teori står sterkt i forhold til forståelse av barn og 

bevegelse. I denne teorien vektlegges dynamisk samspill mellom barns motoriske, kognitive 

og sosiale utvikling. Problemløsning som metode kommer inn gjennom tilrettelegging av 

bevegelsesaktiviteter som gir rom for differensiering ved å ha åpne løsningsalternativ. Læring 

                                                 
1  (http://www-lu.hive.no/iktnlp/arkiv/Foerskole/ikt_fagplan_fskole1.doc 
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skal skje i et inkluderende og lekpreget miljø.(Dudas & Moser 1998) Forståelse av barn og 

bevegelse i lek har også ført til vektlegging av lekteori, der studier av samspill og 

kommunikasjon mellom små barn er inspirert av teorien til den franske filosofen Merleau 

Ponty.(Løkken 2000, Hanggaard Rasmussen 1996) Merleau Pontys teori handler om at vi 

erfarer verden gjennom kroppen; læring er en kroppslig prosess der sansing, tanke og 

handling ikke kan forståes som enkeltstående fenomen, men som en helhetlig prosess. 

Læringsteoretisk fokuseres det på læring gjennom kroppslig erfaring og bevegelse. Bevegelse 

er i stor grad barns væremåte (Merleau Ponty 1994) Gunvor Løkken (1996) viser i sine 

studier av ”toddlere”, hvor viktig barns muligheter for kroppslige erfaringer og kroppslig 

uttrykk er for deres helhetlige utvikling. Fysisk fostring har ikke en læringskultur som i 

hovedsak er forelesningsbasert klasseromsundervisning. Handlingen har i stor grad vært rettet 

mot praktisk kroppslig erfaringsbasert læring, ofte med problemorienterte oppgaver og 

samarbeidslæring. Undervisningen har vært lagt til utemiljø, gymnastikksal eller svømmehall. 

På tross av brudd med den tradisjonelle sosiale konteksten valgte vi å gå inn i prosjektet. 

 Hva sa så de sentrale føringene for prosjektet IKT&NLP om læreprosesser? Sentralt i 

den generelle delen sto det nye læringsparadigmet, samarbeidslæring, tverrfaglighet og bred 

erfaring med bruk av IKT. I de enkelte fags læreplaner var også tverrfaglighet, nye 

læreprosesser og bruk av IKT inne, men vektleggingen av disse elementene varierte. 

 Dette forutsetter at studentene i sin egen utdanning benytter varierte arbeidsformer og 

at de får erfaring med ulike typer undervisningsutstyr og læremidler, bl.a. IKT. Den 

pedagogiske plattformen for prosjektklassen støtter seg i stor grad på et sosiokulturelt 

læringsperspektiv. I dette ligger det at fokus i større grad rettes mot en didaktikk for 

læringsfelleskap. IKT tenkes inn som et støttende stillas for mer kollektive og deltakende 

læringsformer.  

Arbeidsmåtene i prosjektklassene vil i stor grad basere seg på samarbeidslæring, 

problembasert læring, case-metodikk og tema- og prosjektarbeid. Studentene skal kunne 

bruke IKT som en sentral arbeidsmåte i læringsfellesskapet. Videre skal studentene etter tre år 

være fortrolig med bruk av IKT, samt å kunne integrere teknologien i et læringsfellesskap 

som ivaretar en mer deltaker- og prosjektbasert arbeidsform. Praksisperiodene blir knyttet til 

spesielt utvalgte barnehager hvor IKT og samarbeidslæring står sentralt.2 

                                                 
2 http://www-lu.hive.no/iktnlp/arkiv/Foerskole/ikt_fagplan_fskole1.doc 
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Førskolelærerutdanningen hadde en historie. Her ble det gjort organisatoriske, strukturelle og 

innholdsmessige endringer, i den hensikt å gjøre utdannelsen bedre. Sentralt i føringene sto 

IKT. Men mulighetene lå også åpne for pedagogiske nyvinninger i forhold til fagdidaktisk 

innhold. 

 
3 Nivå 2 Tolking av situasjonen. Sammenheng mellom muligheter, interesser 
og mål. 
 

Vinkling på sosial kontekst ut fra faget fysisk fostrings historie gir perspektiv på det andre 

trinnet i prosessen; tolkninger basert på interesser og muligheter operasjonalisert i mål. 

Ble så helheten større enn summen av enkeltdelene? Gav tolkningene rom for utvikling av 

faget, eller ble fagets egenart borte? 

 Når de felles målsettinger skulle settes, semesterplanen legges og de tverrfaglige 

temaene settes opp, måtte faglige ambisjoner tilpasses det tverrfaglige fellesskapet. Det var 

ikke lenger den enkelte faglærer som skulle legge en plan for sitt fag gjennom studieåret. 

Prosjektet satte krav til en prosess der alle impliserte fagansvarlige og studentene skulle være 

med og sette premissene for årsplanens innhold. 

 Følgende føringer var lagt allerede i prosjektsøknaden: 

Høgskolen i Vestfold ønsker med dette prosjektet erfaringer med grunnleggende 
pedagogiske og didaktiske endringer i undervisningsopplegget for våre allmennlærer og 
førskolelærere. Vi vil derfor omlegge undervisningsopplegget radikalt ved at to 
forsøksklasser i tre år jobber innenfor et nytt pedagogisk regime. Klassene vil møte 
omlegging i alle fag, hvor de respektive tverrfaglige prosjektgruppene vil være den 
daglige koordinerings og framdriftsenhet. Prosjektgruppene vil bestå av faglærer i de 
enkelte fag, koordinator samt studentrepresentanter for begge forsøksklasser. 
(Prosjektsøknad 1999) 

 

Disse koordinerings- og framdriftsenhetene, teamene, sto med et felles mandat om å 

tilrettelegge for nye erfaringer gjennom grunnleggende pedagogiske og didaktiske endringer i 

undervisningsopplegget. Det var til sammen fem fag representert; norsk, matematikk, 

naturfag, pedagogikk og fysisk fostring. Selv om alle hadde et felles mandat, og måtte 

forholde seg til en felles generell læreplan, stilte de i tillegg med hver sin fagplan for det 

enkelte fag, og en ulik fordelingsnøkkel på antall timer. 

 På tolkningsplan ble det derfor viktig å presentere interesser ut fra eget fagområde, og 

samtidig se mulighetene for å sette sammen fellesskapsløsning i form av en helhetlig 
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temaplan. I fysisk fostring hadde vi en klar intensjon om ikke å miste noe i forhold til faglig 

kvalitet, men heller en visjon om at helheten skulle bli mer enn summen av enkeltdelene. Som 

et kriterium for faglig kvalitet var vi særlig opptatt av å ivareta kroppslige læreprosesser, 

bevegelse som en del av studentenes læreplan. Derfor ble også et sentralt punkt hvordan 

læring og kunnskapstilegnelse skjer. 

Når muligheter og interesser skal forenes i felles mål, vil det være viktig at alle aktører 

bruker tid på å vurdere hva de bringer til torgs. For et praktisk estetisk fag vil det være 

element i forhold til læring som vi tar for gitt, men som ikke er så opplagt for mer teoretisk 

rettede fag.  

Kanskje fagfolk knyttet til praktisk estetiske fag er for dårlige på å kommunisere verdien av 

kroppslig læring og taus kunnskap3. Problemet er at dette er en form for læring og kunnskap 

som ikke kommuniseres med ord. Bevegelsen i lek, i ballspill, kommunikasjonen i lek og 

samspill er ofte kroppslig, og tolkes som kroppsuttrykk ikke med ord. 

 Frode Søbstad, professor i pedagogikk, hevder at norske barnehager og skoler delvis 

kan sies å stå i en språklig-intellektuell pedagogisk tradisjon. Men samtidig har vi i de norske 

barnehagene vektlagt leken, ikke minst leken ute. Dette ligger også i Rammeplanen for 

barnehager som er barnehagenes styringsverktøy. Med utgangspunkt i Merleau Ponty 

poengterer Søbstad verdien av kroppslig læring og direkte erfaringer, førstehåndserfaringer. 

Om barn, bevegelse og lek sier han: 

Vi vet at ulike former for lek er en rik kilde til læring. Ikke minst de kroppslig og sosiale 
sidene ved leken, og det faktum at den også ofte foregår ute i naturen, viser at læring 
gjennom lek er en motvekt til læring ved hjelp av bøker og muntlig fortelling fra voksnes 
side. Ikke minst er leken viktig fordi den er førstehånds, personlige erfaringer når du 
bruker kroppen. Alt for mye kunnskap blir senere gitt oss annenhånds fra andre kilder 
enn oss selv. 
(Søbstad 1998: 10) 

 
For å komme inn i kjernen av faget fysisk fostring er det viktig at studentene ikke bare har 

teoretisk kunnskap om disse fenomenene, men egenerfart kunnskap. 

 Disse læringsparadigmene problematiseres av flere. Steen Wackerhausen, ansatt ved 

institutt for filosofi, Århus universitet, hevder at vi i den vestlige kultur ser en utvikling i 

forståelse av kunnskapstilegnelse fra det han kaller erkjennelsesmonisme, der intellektet er 

knyttet til tanken, og tanken er skilt fra kroppen, mot en forståelse av kroppen og tanken som 

en helhet. Den kroppslig-sensorisk erfaringsdannelsen gir grunnlaget for et kunnskapssyn der 
                                                 
3 Jfr.Polyani, Kunnskap vi ikke kan ordlegge 
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kunnskap er mer enn teori, selve meningsinnholdet i det vi lærer ligger i vår kroppslighet. 

(Wackerhausen 2000) Dette er i tråd med Merleau Pontys filosofi om kroppens fenomenologi.   

 Selv om vårt fags hovedanliggende er bevegelse, ser vi at dette ikke bare dreier seg 

om ”kroppspleie”. Kroppen er ikke en maskin som vedlikeholdes med mosjon og riktig 

kosthold. Dette er viktig basis, men kroppen er intensjonal, og emnet barn og bevegelse må 

sees i sammenheng med sosial kontekst. Derfor blir også fokuseringen på læringskontekst 

viktig.  

At vi i teamet for forsøksprosjektet IKT & NLP i førskolelærerutdanningen hadde 

fagbakgrunn som var ulik i forhold til læringstradisjoner og praksis innenfor ulike fag kom 

frem gjennom de fellesprosjektene vi gikk inn i. Intensjonen var at IKT skulle integreres og 

være en mediert del av læringsfellesskapet hele veien. Ved i stor grad å knytte 

dokumentasjonsprosessene til it-verktøyet sto man i fare for å miste den tause dimensjonen 

ved læring. Tolkningen av hvordan IKT kunne brukes, varierte mellom fag, og i forhold til 

vissheten om at her måtte veien bli til mens vi gikk. Det var få av oss som hadde mye erfaring 

med dette verktøyet, og selve opplæringsprosessen skulle også bidra til at vi i fellesskap 

kunne utvikle læringsprosesser knyttet til den nye teknologien. 

 Første tverrfaglige prosjekt ble et storylineprosjekt knyttet til problemstillingen: ”Hva 

trenger man for å bli en god førskolelærer?” Erfaringene fra storyline-prosjektet ble viktige i 

forhold til studieårets videre struktur og innhold. De enkelte fags muligheter og interesser ble 

utfordret i forhold til felles måltolkninger. Dette var et stort prosjekt i forhold til tidsramme og 

ved at alle fag var inne i prosjektet. Rammen ble utvidet til å omfatte ikke bare 

førskolelærerrollen, men hele barnehagen; ”Den god barnehagen”. Gjennom felles tolkning la 

vi dermed til rette for tverrfaglige læreprosesser, metoder som intenderte å ligge nær det 

situerte læringsparadigmet, problemløsing og samarbeidslæring. Erfaringene fra dette 

prosjektet ble delte i forhold til forventninger. Vi brukte hele 6 uker på prosjektet. Det varierte 

i forhold til hvor godt det enkelt fag følte de var kommet med. For fag som fysisk fostring og 

naturfag hadde en viktig årstid å være ute på blitt båndlagt. Fysisk fostrings rolle i 

storylineprosjektet hadde vært vurdering av tomt (uteområde), der barns mulighet til 

bevegelse og lek var viktig. Det ble liten tid til den praktiske delen og i siste fase der 

barnehagen skulle presenteres ble den kuttet ut. At vi var mange fag inne gjorde det vanskelig 

å legge inn lek, bevegelse som krever både praksis og refleksjon og dermed er tidkrevende. At 

bevegelsesfaget fysisk fostring ikke kom med i sluttfasen var en glipp. Men vi hadde hoppet 
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rett i et prosjekt der motsetningene i forhold til forståelse av læreprosesser var tydelig. 

Kroppslig erfaringsbasert kunnskap var ikke inne.   

 På det tidspunktet var det heller ikke gitt tilstrekkelig opplæring i og utstyr for bruk av 

IKT i praksisbarnehagene, så vi hadde problemer med tilgjengelighet og dokumentasjon av 

barns bevegelseslek. Studentevalueringen gikk også på at mye tid var gått med. De var 

positive til ideen, og mente at de hadde hatt utbytte av prosjektet, men ønsket nå mer tydelig 

fagprofil. Fordi jeg var inne i dette prosjektet, og dette var et prosjekt som ble tolket ulikt av 

de ulike aktørene, er det viktig å poengtere at dette er min tolkning.   

 Det som konkret skjedde videre, var at studieåret ble organisert i temabolker der to 

eller maksimum tre fag gikk inn sammen. Dermed ble ikke fagtrengselen for stor, samtidig 

som man beholdt muligheten for tverrfaglighet, og den kreative utviklingen av nye 

læreprosesser. Dette påvirket dermed også nivået for tolkning av undervisningens innhold. 

Det ble lettere å ta hensyn til fagenes egenart og interesser. Samtidig ble det også enklere å se 

felles muligheter ganske enkelt fordi de fagene som var inne ble mer synelige for hverandre 

og tydeligere for studentene. Dette betød ikke at teamet var totalt tilsidesatt, men 

arbeidsfordelingen gjennom året ble mer avklart. I forhold til mål kom også 

dokumentasjonsprosesser og vurderingsformer inn. Her ble de endelige avgjørelsene tatt av et 

samlet team.  

 Innføring av mappeevaluering førte til en prosessuell vurderingsform forankret i de 

enkelte fagplaner. Mappene ble veiledet og evaluert fortløpende. Mappenes utforming og 

prosessen med mappearbeidet gjennom studieåret ble fulgt opp med avgrensinger og felles 

mal for utforming og vurdering av hvor stor grad av åpenhet det burde være. Teamet styrte 

også semesterplaner og temaoversikt. 

 Fysisk fostring gikk inn i seks ulike tema gjennom året, med seks ulike mappeprodukt. 

Alle temaene var tverrfaglige, med to eller flere fag inne.  

 

 

 

 

Tema, mappe Metode Fag 
 
”Hva kjennetegner den gode 
førskolelæreren ?”- 
 ”Den gode barnehagen” 

 
Storyline 

Matematikk, naturfag, fysisk 
fostring, norsk, pedagogikk 
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Barn og friluftsliv 

Praktisk tilrettelegging og lek i felt, 
dokumentert gjennom bilder og 
tekst 
 

Fysisk fostring og naturfag 

 
Bondegården 

Praktisk opplegg ute på gårdsbruk, 
rim og regler knyttet til tema gård 
Dokumentasjon sang/lek hefte og 
film 

Fysisk fostring og naturfag 

 
Lek og oppvekstmiljø 

Praktisk observasjonsoppgave og 
tilrettelegging av bevegelsesblek i 
barnehagen 
 

Fysisk fostring og pedagogikk 
 

 
Helse og arbeidsmiljø 

 
Observasjoner og intervju i 
praksisbarnehage 

Fysisk fostring og naturfag 

 
Språk og bevegelse 

Prosjektmetode 
Praktisk feltarbeid språk barn i sal, 
observasjoner i felt, 
Dokumentasjon: Teoretisk 
gruppeoppgave, selvvalgt emne i 
forhold til observasjoner 

Fysisk fostring og norsk 

Vinteraktivitetskurs 
 

 
Utoeaktiviteter i snø 
Film og temahefte til bruk i 
barnehagen 

 
Fysisk fostring og naturfag- 

 

 

Om det var helheten som ble mer enn summen av enkeltdelene vil aldri kunne verifiseres 

gjennom eksakte målinger. Noen parametere tilsier imidlertid at dette er sannsynlig. Målene 

gav oss en bred plattform for å se eget fag i nye tverrfaglige sammenhenger, de fremmet 

situert læring og gav bred variasjon i forhold til metoder og læringsstrategier. Av syv større 

tema der fysisk fostring var med, var det fem tema der vi utelukkende var utendørs, og de tre 

andre delvis ute. Dermed var det også lagt til rette for fysisk aktivitet og læring gjennom både 

hode og kropp.   

 

 

4 Nivå 3 Det lokale samspillet: Verktøy, bruker og oppgave, samspillet som 
skaper artefaktene 
 

På dette nivået finner vi studentens hverdag der det lokale samspillet, møtene mellom 

verktøy, bruker og oppgaver finner sted, og nye artefakter utvikles. Det lokale samspillet, 

begynte når studentene var på plass i et arbeidsrom som gav mulighet for sosiale 

læringsprosesser. 
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 Så satt studenten der da, foran dette nye verktøyet, datamaskinen. Dataferdighetene 

varierte, men de aller fleste hadde behov for opplæring fra grunnen av. Møtet med 

datamaskinen ble i første fase mer stillesittende enn godt var. Her satt studenter som var i 

gang med et studium som skulle utdanne dem til et av vårt samfunns mest fysisk krevende 

yrker, og så slet de med muskelplager på grunn av stillesitting. Verktøyet i form av en 

datamaskin var tilgjengelig for alle. Men virkeligheten studentene skulle utdannes til, lå jo ute 

i alle barnehagene, og fagsubstansen i de praktiske fagene lot seg slett ikke realisere i dette 

klasserommet. Heller ikke var dette rommet egnet for kroppslig læring. Vi hadde et nytt 

redskap for å mediere denne læringen, men dette var et redskap som før det kunne brukes 

kreativt, krevde at studenten fikk grunnleggende opplæring. 

 Det var flere moment i forhold til bruk av dataverktøyet som utfordret oss mer enn 

forutsett. Dataopplæringen var med tidkrevende enn i hvert fall noen av oss faglærere hadde 

forventet. Dette kom også frem i sluttevalueringen. Først når høstsemesteret nærmet seg 

slutten, var studentene så gode på å bruke data som verktøy at de virkelig gode prosessene 

kunne overstige de tekniske problemene. Det var også som nevnt tidligere et problem med å 

nå og bruke praksisfeltet. I løpet av høstsemesteret ble også barnehagene operative i forhold 

til å kommunisere på data. En utfordring av en annen karakter lå i forhold til hvordan 

studentene kunne dokumentere læreprosesser i barnehagen. Ut fra perspektivet om situert 

læring, og også ut fra ønsket om dokumentasjon av kroppslige læreprosesser ønsket vi å 

kunne bruke videoopptak og bilder. På grunn av personvern ble dette vanskelig. Vi fant 

løsninger ved å bruke lukkede mapper og avtaler om sletting. De utfordringene vi møtte i 

oppstarten, fikk også innvirkning på oppgavene studentene fikk. Fordi de hadde behov for 

opplæring og trening ble mye tid rettet mot dette, og det ble en begrensning i forhold til bruk 

av praksisfeltet.  

 Men datamaskinen gjorde det også mulig å dokumentere arbeidsprosesser underveis 

ved bruk av digitale arbeidsmapper. Gjennom denne mappedokumentasjonen ble det også 

utviklet en ny vurderingsform, der prosessen blir evaluert. For bevegelsesfaget ville det si at 

den praktisk estetiske dimensjonen ved faget ble vurdert underveis i studiet. Dermed ble hele 

læringsprosessen gjenstand for refleksjon gjennom hele studieåret. Jeg vil hevde at dette gav 

studentene en solid basis for å forstå faget. Studentene selv var aktive i forhold til 

vurderingsprosessen gjennom felles evalueringer og eget mappearbeid. I selve 

sluttevalueringen gikk så studentene inn og gjorde ett avsluttende arbeid i å utforme egne 

presentasjonsmapper på grunnlag av gitte kriterier. På den måten var ikke sluttevalueringen 
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lenger en frittstående øvelse i skriftlig, teoretisk kunnskapsgjengivelse. De digitale mappene 

utviklet seg til artefakter som gav rom for vektlegging av prosessuell evaluering også av 

kroppslig erfaringsbasert læring. Ved bruk av digitale mapper viste dette verktøyet seg å være 

langt med dynamisk enn det jeg hadde vurdert som mulig ved oppstart av prosjektet. 

 Det var intensjonen om situert læring og tverrfaglighet som gjorde det mulig å 

tilrettelegge oppgaver med en så stor grad av praktisk aktivitet. På tross av oppstartens 

dataintensive periode hadde vi gjennomgående god tilgang til praksisfeltet ved 

praksisbarnehagene. Datamaskinen var der og ble brukt. I de temaene fysisk fostring var inne 

ble datamaskinen brukt i varierende grad. Både studenter og lærere utviklet en økt bevissthet 

om hvor viktig det var å vurdere om og når dette verktøyet skulle brukes.  Kunnskap mediert 

via datamaskinen kunne ikke erstatte førstehåndserfaringer og heller  ikke erstatt den 

stilltiende kroppslige kunnskapsforståelsen. 

 Når det gjaldt oppgaver, var intensjonen at studentene skulle ha innflytelse på eget 

studieinnhold. Alle målsettingene og mappeemnene lå altså ikke på bordet ved studiestart, 

men ble utviklet etter hvert. Det var en løpende dialog i forhold til studiets innhold og 

tolkning av mål. Etter hvert ble studentene også mer bevisste i forhold til hva de ønsket, og 

deres påvirkning økte ved at de kom inn med konkrete ønsker og retningsgivende.  

Temaprosjektet; ”Språk og bevegelse”, som senere resulterte i en egen fordypningsenhet: 

”Uteliv, bevegelse og kommunikasjon” er et eksempel på et studentinitiert prosjekt. Dette 

prosjektet utløste et faglig nybrottsarbeid. Prosjektet ” Språk og bevegelse” ble til ved at vi 

var to faglærere i henholdsvis fysisk fostring og norsk som synes det ville være interessant å 

gå nærmere inn på barns bevegelsesutvikling og språkutvikling parallelt. Studentene hadde 

vært opptatte av myten om at god grovmotorikk var en fordel i forhold til lese- og 

skriveferdighet ved skolestart. Dette finnes det ikke empirisk belegg for å hevde. Derimot 

finnes det parallelle trekk ved barns bevegelses- og språkutvikling. Dette gjelder særlig 

kroppslige erfaringer, begrepsutvikling og språk. Videre er det et potensial i forhold til 

utvikling av ny metodikk og nye læringskontekster. Det være seg rim, regler, sangleker som 

alle har både språklek og bevegelseslek i seg, og mer spesifikke øvelser rettet mot 

bokstavinnlæring, der hele kroppen taes i bruk.(Wenger & Moser 1999) Et slikt samarbeid 

mellom to fagfelt førte til at vi så nye muligheter, og at studentene selv hadde et ønske om å 

utvikle dette videre. Studentene var gjennom prosjektet selv ansvarlige for problemstilling og 

valg av litteratur for teoribakgrunn. De gjorde forelesningsbestillinger underveis. Her bidro 

begge faglærere, samt at vi fikk inn en ekspertforelesning av Thomas Moser. Artefaktene som 
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ble skapt av den nye læringssituasjonen var flere. De omfattet bruk av ulike typer fysisk miljø 

som ramme for ulike læringskontekster og samarbeidslæringen mediert via mapper der alle 

hadde innsyn i hverandres produkter (transparente mapper4).  

 Bevegelse og erfaringsbasert læring gikk igjen gjennom hele prosjektet. Det var satt 

av tid både til egenaktivitet for studentene og til aktiviteter med barnehagebarn. Studenten 

fikk også en opplæring i prosjekt arbeid som metode, og erfaring med å arbeide prosjektbasert 

og delvis styre et prosjekt. ”Språk og bevegelse prosjektet” var lagt til vårsemesteret. Så langt 

ute i studieåret mestret studentene dataverktøyet slik at de kunne håndtere bilder, de var kjente 

med mappemetodikken og kunne bruke internett for å innhente relevant informasjon. 

Studentene viste hvor gode de var blitt på kildesøk og kildekritikk. Deres valg av faglitteratur 

og evnen til å dele dette med andre var av en annen kvalitet enn vi tidligere hadde oppnådd 

med en fast lærebok og forlesninger. De hadde i større grad fått med seg nyere litteratur. Dette 

ble dokumentert med referanselister. Ut fra at studentene nå mestret dataverktøyet til så 

varierte oppgaver gjorde også at tid kunne frigjøres til bevegelse og kroppslig baserte 

læreprosesser. Det nye var at kroppslig læring nå ble knyttet opp mot to fag, både fysisk 

fostring og norsk. Studentene kunne dra veksler på og se sammenheng i bruk av de to 

fagområdene i barnehagehverdagen. Som sluttprodukt la studentene inn en språk- og 

bevegelsesanalyse basert på observasjon av et barn i en barnehage i mappa, og de 

gjennomførte et fagdidaktisk opplegg med barnehagebarn i sal der de brukte begge fag i 

praktisk aktiviteter. Her nærmet vi oss nye læreprosesser som brøt tradisjonelle fagrenser og 

læringstradisjoner. 

  At det var forskjeller i hvordan IKT ble brukt i ulike fag og i ulike tema, var ikke noe 

brudd med intensjonene med prosjektet. Erfaringene med disse ulikhetene gav et grunnlag i 

forhold til variasjon i arbeidsmetoder og læreprosesser. I de artefaktene som ble skapt, lå 

muligheten for et bredere metoderepertoar, og at flere fag og læringssituasjon ble tilrettelagt 

utenfor klasserommet eller forelesningssalen. Artefakter som digitale mapper, digital 

dokumentasjon av læreprosesser, lærebøker på nett var et resultat av datamaskinens rolle i 

læreplanen. Disse fremmet samarbeidslæring og gjorde studentene aktive og dermed også mer 

vurderende i forhold til utvalg av lærestoff. Studentene hadde ikke en fast pensumliste, men 

forholdt seg til en litteraturbase der de valgte teori ut fra de fagutfordringer de møtte. I forhold 

til fysisk fostring, måtte disse artefaktene også kunne gi rom for kroppslige læringsprosesser 

                                                 
4 Jf Øhras artikkel i denne antologien. 
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og egenerfaring. Suksessfaktoren for denne intensjonen økte med færre fag inne og økt 

datakyndighet. 

 Det at læring i stor grad var situert gav studentene et korrektiv i forhold til hvordan 

IKT verktøyet kunne brukes og misbrukes. Dermed lå det en reguleringsmekanisme inne i 

prosjektets idemessige grunnlag, som også var et fortrinn for faget fysisk fostrings egenart. 

 

5 Hvordan ender så historien om fysisk forstring og IKT&NLP? 
 

Studieåret endte som studieår flest i en eksamen. Når det gjaldt sluttevalueringen omfattet den 

to deler: En presentasjonsmappe basert på arbeider gjennom året og en praktisk muntlig 

eksamen som foregikk ute. Den praktisk muntlige eksamen var tverrfaglig i det både naturfag 

og fysisk fostring var inne, men det ble gitt separate karakterer. De to delene i 

sluttevalueringen ble vektet likt.  Gjennomsnittskarakteren for fysisk fostring i forsøksklassen 

ble 2,3. Vurdert ut fra dette var forsøket vellykket. Jeg mener også at eksamensformen var 

bedre egnet til å vurdere relevant kunnskap enn den vi hadde hatt tidligere. I prosjektet 

IKT&NLP fikk vi muligheten til å vurdere prosessuelt, og trekke det praktiske arbeidet inn i 

forhold til vurdering. Den tidligere rammeplanen for faget gav ikke rom for noen annen 

evalueringsform enn en 4 timers skriftlig eksamen. Vi hadde ingen sluttevaluering av den 

praktiske delen av faget. Riktignok hadde vi obligatorisk fremmøte til praksis både i tidligere 

fagplaner og i den som gjaldt for IKT&NLP, men det var ingen vurderingsform innbakt som 

hadde konsekvens for studentenes sluttkarakter. Dermed hadde dette prosjektet gjennom 

sluttvurderingen ivaretatt både teoretisk og praktisk erfaringsbasert kunnskap bedre enn 

sluttevalueringen i vår tidligere fagplan. Evalueringen var mindre stillesittende og mer 

fagrelevant. 

 Selv om problemorientert samarbeidslæring utenfor klasserommet var etablerte 

metoder i fysisk fostring, gav IKT&NLP prosjektet nye muligheter gjennom et tettere 

samspill med barnehagene. Vi hadde fire prosjektbarnehager som var knyttet tett til 

prosjektet. Dermed hadde vi faste barnehager vi kunne gå ut og gjøre praktiske prosjekter og 

observasjoner i. Det var mulig å bruke praksisfeltet ad hoc, og ikke bare i forhold til fastsatte 

praksisperioder. Dette gav også en løpende dialog i forhold til praksisfeltet, og førte til at 

barnehagens personale fikk en mer signifikant plass i forhold til studentenes læring. 
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Undervisningen kunne dermed situeres direkte i forhold til barn og den profesjonen 

studentene skulle utdannes til.  

Prosjektet åpnet for å se faget i en videre sosial kontekst, med de muligheter det kunne 

gi for en bredere kompetanseutvikling i forhold til didaktiske utfordringer og faglig utvikling. 

Jeg mener også møtet mellom fagtradisjoner ikke bare på det teoretiske plan, men gjennom 

praktisk samhandling, var viktig. Dette er fag og tradisjoner som ikke bare bør eksistere side 

om side, men som kan ha god nytte av å dra veksler på hverandres metodetilnærming og 

kunnskap. Fra sluttevalueringen med studentene etter første studieår i førskoleklassen 

IKT&NLP var konklusjonen at: 

Fagområdet fysisk fostring krever at studentene får tid til praktiske aktiviteter. Det har 
vært og vil fremover være viktig at man i forhold til nye læreprosesser ikke er så redd 
for at man ikke ivaretar ikt-delen, at man går på bekostning av dette.  

(Logg etter studentmøte) 

 

Dette burde vel være en selvfølge. Selv om ingen i utgangspunktet trodde at fysisk fostring 

ville kunne være et stillesittende fag, ble det særlig ved prosjektets oppstart vanskelig å 

komme seg ut.  

 Så vil skeptikere kunne spørre om dette prosjektet med intensjonen om tverrfaglighet 

og situert læring ikke ville vært like vellykket uten bruk av IKT?  Til dette spørsmålet vil jeg 

delvis svare ja. Vi kan selvsagt jobbe både tverrfaglig og temabasert uten bruk av IKT.  

Situert læring kan også realiseres uten bruk av datateknologi. Men de erfaringene vi gjorde, 

viste at IKT verktøyet også kan fremme nye læreprosesser som påvirker studieinnholdet 

positivt sett fra vårt praktisk-estetiske fags ståsted. Erfaringene med digitale mapper som både 

kan brukes til å dokumentere praktisk situert læring, evalueringsformer som ivaretok den 

praktiske dimensjonen, studentenes evne til informasjonsorientering og kildesøk på internett 

var alle faktorer som viste klare fordeler med IKT. Vi erfarte at datamaskinen ikke kun er en 

statisk størrelse, men kan være et dynamisk verktøy som fremmer endringsprosesser. 

Men uten det organisatoriske grepet vi gjorde i forhold til temaorganiseringen og antall fag 

inn i samme prosjekt, ville historien vært en annen. De erfaringene vi gjorde i forhold til 

antall fag inne i et prosjekt, førte til at jeg har mer tro på to- og tre-fagsprosjekter enn alle fag 

inn i samme tema. Hadde vi fortsatt med så store prosjekt med så mange fag inne, ville det 

vært vanskelig å ivareta bevegelsesfagets egenart. Særlig fag der kroppslig erfaringsbasert 

læring er viktig, vil lett miste denne læringsdimensjonen. 
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 Erfaringene viste også at det er viktig å synliggjøre ulikheter for å kunne gå inn og 

skape nye kreative prosesser sammen. Med fysisk fostrings fokus på bevegelse og kropp var 

vi også et korrektiv i forhold til det Søbstad kaller den språklig-intellektuelle pedagogiske 

tradisjonen.  

Forståelsen av barns kroppslige væremåte og egenerfart kunnskap om dette fenomenet vil 

være sentral i vår profesjonsutdanning. Uten denne dimensjonen i førskolelærerutdanningen 

blir vi lett stående faretruende stille! 
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