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For høstsemesteret 2011 ble det i UV-fakultetets IKT-utvalg besluttet å gjennom-

føre interaktive videobaserte forelesinger på Språk- og leseveilederutdanningen 

på ISP. Studenter i Oslo og Akershus, Nøtterøy og på Fosen deltok. I tilknytning 

til studiet ble det organisert lokale kollokviegrupper ledet av PPT. Prosjektet ble 

evaluert og resultatene blir presentert i rapporten. Deltakerne har generelt  

opplevd denne måten å ta videreutdanning på som svært positiv. 
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Selve teknologien ser ut til å ha vært robust, 
men her er også viktige erfaringer å bygge 

på når vi skal skalere opp slike praksiser.
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Mot slutten av 2010 nedsatte dekanen ved 
UV-fakultetet et utvalg for å utarbeide 
en strategi for innføring av IKT-støttet 
undervisning. Utvalget var bredt sammen-
satt med representanter fra alle enheter og 
med ekspertise fra både tekniske, organisa-
toriske, og pedagogiske/didaktiske områ-
der. Undertegnede er leder for utvalget, 
som fungerer ut 2012. Fra USIT har dette 
arbeidet mottatt økonomisk støtte, og til 
gjengjeld har utvalget og UV forpliktet seg 
til å spre våre erfaringer til andre fakulte-
ter ved UiO. Den foreliggende rapporten 
kan ses som et ledd i dette arbeidet.

Å se infrastruktur og pedagogisk praksis 
som gjensidig konstituerende for økt stu-
diekvalitet har hele tiden vært et bærende 
prinsipp for arbeidet i utvalget. Strategien 
har spesielt fokusert på bruk av interaktiv 
digital video, samarbeidsteknologier (som 
f. eks wiki), og utvikling av eksamens-
former som åpner for bruk av digitale 
teknologier. Den foreliggende rapporten 
gir oss i særlig grad erfaringer knyttet til 
bruk av multimodale konferansesystemer 
der vi ser hvordan både samarbeidsformer 
og didaktikk i nettbaserte og distribuerte 
omgivelser åpner for nye muligheter, sam-
tidig som det stiller krav til de som deltar i 
slike praksiser.

Det er flere spennende og gledelige funn 
i rapporten. Studentenes opplevelse er 

svært positiv, se bare på tallene for lærings-
utbytte, og studentenes kommentarer om 
kursformen som f. eks: «SUPERT! Har 
4 barn, jobber 75% og har en mann som 
er mye borte. Kursformen passer meg 
perfekt.» I studentenes svar ligger også en 
rekke råd og tips til hvordan didaktikk i 
nettbaserte omgivelser kan utvikles. De som 
har vært engasjert som lærere peker på at 
de har måttet omstille seg mht. f. eks design 
av oppgaver og presentasjonsformer med 
innlagte diskusjonspauser. Her ligger viktige 
utfordringer mht. institusjonell støtte når 
nye praksiser skal forankres i en organisa-
sjon utover prosjektnivå. Selve teknologien 
ser ut til å ha vært robust, men her er også 
viktige erfaringer å bygge på når vi skal 
skalere opp slike praksiser.

Denne rapporten peker også utover seg selv 
ved at vi her ser mange muligheter for å 
bruke lignende sosiotekniske design i både 
etter- og videreutdanning, i nye «hybride» 
tilbud som bygger både på samlokalisert og 
distribuert deltakelse fra studentene, og når 
studenter har et studieopphold i utlandet 
mens de samtidig gjerne vil følge et emne 
som undervises på UiO samme semester.

En stor takk til Jørgen Frost, Torgeir  
Christiansen og alle de som har vært  
med på å realisere dette prosjektet.
 
Andreas Lund, studiedekan ved UV-fakultetet

Forord
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Innledning 
 
Bruk av nettverktøyer som formidlingsvei i 
undervisning er omdiskutert. Sterke menin-
ger har vært fremført – for og imot. Nå når 
den første begeistringen har lagt seg er det 
kanskje mulig å se på fordelene samtidig med 
at en tar opp i seg en sunn skepsis. Under 
hvilke betingelser og til hvilket formål kan 
det være gunstig å utnytte de muligheter som 
nettformidling tilbyr, samtidig med at en tar 
hensyn til de utfordringer som formidling på 
nett kan gi i forhold til vanlig undervisning? 
En drøfting av dette vil være av særlig inter-
esse i et land hvor de geografiske betingelser 
kan by på store utfordringer for spredning av 
kunnskap fra universitet og høyskole.
 Den amerikanske filosofen Dreyfus (2001) 
advarer mot fremmedgjørelsen som kan 
oppstå når sender og mottaker ikke har den 
nære kontakten, hvor læreren kan formidle 
sin kunnskap nyansert og face-to-face. Han 
bruker begrepet ‘telepresence’ som blir 
erstatningen for den fysiske nærheten ved 
en nettoverføring av kunnskap og mener at 
det innebærer en rekke ulemper å satse på å 
gjøre telepresence til et generelt akseptabelt 
alternativ til fysisk nærhet i undervisning. 

Det er viktig å tenke over hva en mister 
potensielt ved å satse på ‘telepresence’ med 
fjernkurs via overføring av lyd og bilde i 
forhold til det tradisjonelle møtet mellom 
underviser og studenter. Men på samme 
måte som ‘moderne tider’ generelt gir anled-
ning til å gå nye veier på forskjellige områder 
samtidig, så er også kommunikasjonsmidlene 
endret, og kommunikasjonsmidlene har 
endret kommunikasjonen, og det skaper til 
sammen nye muligheter. Her har endringene 
kommet så raskt og er så drastiske i sin natur 
at mange ikke klarer å henge med og heller 

ikke å reflektere over om det gir fordeler eller  
ulemper. Man drøfter i dag seriøst hvordan 
en kan benytte sosiale medier og web basert 
live kommunikasjon  som  Skype, Facetime, 
Wiki, Twitter, Facebook og elektroniske 
læringslandskaper i undervisningen i alle 
læringsinstitusjoner. Alminneliggjøringen av 
disse mange verktøyer for kommunikasjon er 
i full gang og den generasjon som nå fyller 
universitetet er allerede kompetente i bruken 
av de fleste. I stedet for å snakke om frem-
medgjøring må man si at disse verktøyer har 
skapt nye sosiale arenaer og bruken av hvert 
verktøy har ført til at en har funnet sine må-
ter å kommunisere på som blant annet har 
sikret at man ikke har mistet det personlige 
preget som ellers bare oppstår når mennes-
ker møtes ansikt til ansikt. Hvis en person 
har mye utstråling og personlighet, vil det 
også vise seg gjennom bruken av de medier 
som er aktuelle i dag. Derfor må det være 
viktig at også utdanningssystemet forholder 
seg aktivt og fordomsfritt og får erfaringer 
med utprøving av nye mediers potensial i 
formidling. Målet må da være at gjøre det 
slik at en samtidig får erfaringer som er vik-
tige i forhold til de forbehold en kan ha.

I nærværende prosjekt er det nettopp også 
noen særlige vilkår som gjør seg gjeldende, 
og som kanskje vil motvirke den negative 
effekten av Dreyfus’ begrep ’telepresence.’ 
Som start på kurset har første forelesing vært 
gjennomført både i plenum og lokalt med 
fysisk tilstedeværelse. Dessuten har to fore-
lesinger underveis vært gjennomført lokalt. 
Selve formidlingen i kurssalen på UiO finner 
sted ved hjelp av nettverktøyet Elluminate. Vi 
har administrert presentasjonene i forholds-
vis korte økter for å gi studentene pauser for 
å kunne drøfte innholdet med hverandre. 
Samtidig har vi oppfordret til at man formu-
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lerer spørsmål som stilles i Elluminate sin 
chatterubrikk under eller i pausen i forbin-
delse med forelesingen. Når lærer starter et-
ter pausen begynner han/hun med å svare 
på eventuelle spørsmål. Begge deler vil gi 
mer direkte kontakt mellom studerende og 
foreleser enn bare direkte overførte  
forelesinger. 

Men i tillegg kommer den spesielle lokale 
virksomheten i fortsettelsen av formidlin-
gen. Formålet med kunnskapsformidlingen 
er å tilføre ny – eller mer nyansert – viten 
om studiets emner. Men i forlengelsen kom-
mer prosessen med å overføre kunnskapen 
til lokale forhold gjennom kollokviegrup-
pene.  Studiets formidling blir derfor red-
skap til en ny type kunnskapsutvikling hvor 
de lokale studerende i samspill med deres 
veiledere til sammen bearbeider og tilpasser 
den nye kunnskapen til lokale forhold. Her 
er vi da ute av nettformidlingen og til stede 
i virkelighetens verden med de fagpersoner 
en til daglig skal arbeide videre sammen 
med. Hermed er nettformidlingen blitt et 
midlertid ledd i en kjede av kunnskapsutvik-
ling hvor anvendelsen skjer i direkte men-
neskelig kontakt.  Det betyr at studentene 
opplever nettpresentasjonen som et viktig 
hjelpemiddel i deres videre arbeid. Den blir 
ikke liggende igjen som en øy av upersonlig 
kunnskap. Kunnskapen gjøres personlig av 
de studerende selv, i gjensidige samspill.

Med andre ord har bruken av Elluminate 
som redskap for overføring av utdanning 
gitt nye muligheter for å kunne tilrettelegge 
kunnskapsformidling på en slik måte at 
man har kunnet gå et skritt videre enn man 
vanligvis klarer i forhold til å støtte tilegnel-
se og implementering av kunnskapen (Frost, 
2010). Forskning med fokus på effekt av ut-
danningsreformer og tiltak for å styrke f.eks. 
lærer- og førskolelærerutdanningen har 
vist med stor tydelighet at kunnskapen må 
følges meget sterkt opp lokalt for at den kan 
få betydning for barns og skoleelevers læ-
ringsutbytte (Henry & Pianta , 2011). Selve 
språk- og leseveiledertanken er et svar på 
dette, men også utdanningen er tilrettelagt 
for å sikre den lokale implementeringen, og 
bruken av Elluminate har økt vilkårene for 
å styrke dette perspektivet.

Språk- og leseveilederut-
danning fra høsten 2006 

I samarbeid mellom Bredtvet kompetan-
sesenter og ISP ble det i 2006 etablert en 
etterutdanning av lærere som språk- og 
leseveiledere på 20 STP (fra 2009, 30 STP).  
Til dato har ISP utdannet vel 500 lærere fra 
Oslo og Akershus, Telemark, Kristiansund, 
Fosen og Vest-Finnmark.  I starten rettet 
utdanningen seg mot lærere fra 1.-7. trinn, 
men fra 2010 har det også vært mulig å ta 

Alminneliggjøringen av disse mange verktøyer for 
kommunikasjon er i full gang og den generasjon 
som nå fyller universitetet er allerede kompetente 
i bruken av de fleste.
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utdanning rettet mot 5.-10. trinn.
Formålet med utdanningen er å utdanne 
erfarne leselærere til - i samarbeid med 
rektor – å kunne ta ansvar for å kvalitetssikre 
lese- og skriveopplæringen på egen skole. 
Utdanningen kan derfor ses som et tiltak til 
hver skole om å sikre bedre resultater i lese- 
og skriveopplæringen på basis av  
anerkjent forskning. 

Fagmål for programmet (3 x 10 STP)
Kunnskaper: Studentene skal få teoretisk og 
praktisk bakgrunn for å kunne veilede kol-
leger i forhold til språkstimulering og opplæ-
ring i lesing og skriving. De må dessuten ha 
kunnskap om hvordan en kan gjennomføre 
endringsprosesser i skolen med sikte på 
oppbygging av gode læringsmiljøer. Studen-
tene må ha inngående kunnskap om hva 
forskning viser om kvalitetssikring av begyn-
neropplæringen for elever med norsk som 
henholdsvis første og andrespråk.

Ferdigheter: Studentene må kunne omsette 
teorien de får presentert i praksis i forhold til 
følgende temaer: Innovasjon og veiledning, 
tilpasset opplæring på begynner- og mel-
lomtrinn, minoritetsspråklige elever. De må 
kunne organisere arbeidsmåter i forhold til 
klassetrinn og hensikt og kunne velge ar-
beidsmåter bevisst ut fra læringssyn.

Profesjonell (generell) kompetanse: Studentene 
skal kunne arbeide aktivt for å bygge bro 

mellom barnehage og skole og mellom trinn 
og avdelinger i øvrig. De må kunne forstå 
hvordan undervisningen i lesing og skriving 
skal kvalitetssikres slik at elever på alle trinn 
får optimale betingelser for læring.  

Emnet: Læringssyn og innovasjon. Tilpassing av 
opplæring i forhold til ulike læringsvansker 
krever bevissthet om læringssyn. Etablering 
av gode læringsmiljøer krever forståelse for 
ulike læringssyn og deres konsekvenser for 
tilrettelegging og gjennomføring av undervis-
ningen med ulike formål. Drøfting av teori 
om veiledning er nødvendig for å sikre best 
mulig overføring av kompetanse mellom kol-
leger slik at en utnytter skolens egne ressurser 
best mulig. 

Emnet: Forebygging og tidlig innsats. Kunn-
skap om tidlige språklige forutsetninger og 
senere leseutvikling. Kunnskap om observa-
sjon og kartlegging og tilrettelegging av tiltak 
for tale- og skriftspråkstimulering med sikte 
på forebygging av lese- og skrivevansker. 
Kunnskap om tidlig skriftspråksutvikling i 
en flerkulturell skole. Kunnskap om helhet-
lig språkstimulering på begynnertrinnet med 
særlig fokus på språklig bevissthet, begreper 
og vokabular.

Emnet: Balansert leseopplæring. Språk-, 
lese- og skriveutvikling, herunder utvik-
ling i rettskriving. Teori om lesing som en 
språkprosess. Tiltak og mediering på ulike 

Filosofien i prosjektet var, at forbedring av lesere-
sultater i en kommune handler ikke bare om den 
enkelte lærers viten og kunnen, men om hvordan 
skolene og kommunen samlet sett fungerer. 
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utviklingstrinn med særlig sikte på læring 
og mestring. Observasjon og dynamiske 
arbeidsmåter. Leseforståelse og strategier  
for optimal læring i alle fag. Lese- og skri-
veopplæring i et to-språklig lys. Intensiv 
leseopplæring for elever med lese-  
og skriveopplæring.

Det praksisnære i utdanningen
Selve undervisningen er forskningsbasert, og 
noe av grunnlaget består i forskning utført 
av lærere på emnene. Eksamen er en hjem-
meoppgave hvor studenten etter avtale med 
rektor skal gjennomføre prosjekt på egen 
skole og beskrive dette arbeidet etter en mal 
som bygger på disposisjonen til en master-
oppgave. Omfang 10-15 sider.

Ved kursstart inviteres rektorene på de 
skoler som sender studenter til utdanningen 
til info-møte. Her får de orientering om inn-
holdet i utdanningen og om eksamensfor-
men. Rektorene oppfordres til å gå i samar-
beid med studentene og legitimere den nye 
rollen som språk- og leseveileder på egen 
skole over for kollegene. Sammen avtaler de 
det prosjektet som studenten skal arbeide 
med som første prosjekt på skolen og som 
eksamensoppgave på studiet. Studenten får 
veiledning til prosjekt og oppgaveskriving. 
På denne måten har studenten et praksis-
perspektiv fra starten på studiet på ISP og 
man sikrer at man får lokal nytte av studiet. 
Vi har en forventning om at studenten tilbys 
plass på utdanningen fordi rektor ønsker at 
vedkommende person etterpå skal benyttes 
som en ressurs på skolen for å medvirke til 
å etablere en kvalitetssikring av leseopplæ-
ringen. Hvilken tidsressurs den kommende 
språk- og leseveileder skal få, bestemmer 
rektor i forhold til de oppgaver som delege-
res til vedkommende. 

Skoleutviklingsprosjekt i 
Frogn kommune, 2007-2010
 
Prosjektets innhold:  
Prosjektets formål var å implementere en 
språk- og leseveilederordning på alle kom-
munens skoler, hvor en nyutdannet språk- 
og leseveileder fikk ansvar for å kvalitetssikre 
leseopplæringen på skolen - i samråd  
med rektor.

Prosjektets gjennomføring:
I forbindelse med gjennomføringen av 
utdanningen på universitetet ble det viktig å 
følge en kommune i arbeidet med å utnytte 
den kunnskapen som språk- og leseveile-
derne hadde fått gjennom utdanningen. En 
prosjektbeskrivelse ble støttet finansielt av 
fylkesmannen i Oslo og Akershus. Filosofien 
i prosjektet var, at forbedring av leseresul-
tater i en kommune handler ikke bare om 
den enkelte lærers viten og kunnen, men om 
hvordan skolene og kommunen samlet sett 
fungerer.  Rektorgruppen ble nøkkelfigurer 
i prosjektet og prosjektet ble planlagt i et 
samarbeid mellom rektorene og språk- og 
leseveilederne på hver skole og koordinert 
på felles møter. Samtidig ble barnehagene 
involvert og med det overgangen fra bar-
nehage til skole. Det ble utarbeidet nye 
handleplaner for både leseveiledernes funk-
sjon på den enkelte skolen og for leseopp-
læringen på hver skole. Målet for arbeidet 
var å forbedre kommunens leseresultater og 
dessuten å forebygge at elever utviklet lese- 
og skrivevansker. 

Resultater:
Alle skolers leseresultater har forbedret seg 
i løpet av perioden. Det har samlet sett blitt 
flere flinke og dessuten færre elever som 
har lese- og skrivevansker (rapport utarbei-
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det). Kontaktlærerne uttrykker betydelig 
tilfredshet med ordningen og rektorkollegiet 
er helt samstemt om at dette må fortsette 
etter prosjektslutt. PPT rapporterer at de 
nå har fått mer tid til å gå inn og veilede i 
klassene enn før. Effekten har vært størst på 
begynnertrinnet. Den nye utfordring er å få 
dette til å fortsette også på mellomtrinn og 
i ungdomsskolen.  For å oppnå dette er det 
nødvendig med mer kvalifisert lærersamar-
beid og bevisst pedagogisk ledelse.  Språk- 
og leseveilederne er med deres nye erfarin-
ger klar til å ta denne utfordringen også. 
Kommunen rapporter på deres nettside 
januar 2012 at de siste tre års satsning på 
kvalitetssikring av lese- og skriveopplærin-
gen har gitt utbytte. Kommunen rangeres 
nå som den 11. beste kommune i landet på 
bakgrunn av resultatene på 5., 8. og 9. trinn 
i de nasjonale prøver i norsk, engelsk og 
matematikk.  Norskresultatene var her de 
som ga best uttelling.

Utfordringer:
Skoleutvikling må tilrettelegges på andre 
måter enn det som til nå har vært vanlig. 
Det vesentlige er både å tilføre kunnskap 
og å stimulere til lærersamarbeid under 
veiledning av kvalifiserte kolleger. Samtidig 
må det legges til rette på skolen slik at dette 
samarbeid blir mulig. Samarbeidet mellom 
rektorene og leseveilederne og - mellom 
leseveilederne og kontaktlærerne - har her 
vist seg meget fruktbart.  Erfaringen fra 
dette prosjektet er ’at hver stein i kommu-

nen må snus’ (Frost, 2010).  Det finns ingen 
enkle løsninger eller enkle ledelsesmessige 
grep. Ledelse i forhold til skoleutvikling 
handler primært om god tilrettelegging og 
organisering – og om dialog.

Spredning til andre kommu-
ner enn i Oslo og Akershus 
 
Utdanningen som språk- og leseveileder som 
finner sted på ISP blir møtt med stor interesse 
av lokalmiljøer rundt om i Norge. I 2009 ble 
lærere fra Vest-Finnmark og fra Kristianssund 
med på et prosjekt hvor vi overførte undervis-
ning til dem ved hjelp av tilsendte CD’ere. I 
2011 ble det igangsatt samarbeid ned to nye 
lokalmiljøer. Her ønsket vi å benytte erfarin-
gene fra de tidligere samarbeidsprosjekter 
med kommuner for å etablere en forbedret 
modell som kan bli et mønstereksempel for 
andre miljøer på universitetet med samme 
behov for regional spredning.

Som det fremgår av de erfaringer vi til nå har 
høstet, må en utdanning av språk- og lesevei-
ledere inneholde mer enn selve kunnskapsfor-
midlingen. Det må legges til rette lokalt slik 
at vi dels orienterer rektorene spesielt om hva 
det kan bety for en skole å få en språk- og le-
seveileder (med henvisning til våre erfaringer 
fra Frogn) og dels støtter en lokal organisering 
av studentene i kollokvier med en ledelse fra 
PPT eller skoleadministrasjon. Det sikrer 

Det sikrer at utdanningen relateres tett opp mot 
lokale behov og lokal organisering av  
lærersamarbeid i øvrig.
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at utdanningen relateres tett opp mot lokale 
behov og lokal organisering av lærersamarbeid 
i øvrig. Derfor blir selve innholdsformidlingen 
via nett supplert av lokalt samarbeid omkring 
utdanningen og av lokal tilstedeværelse av 
veiledere fra universitetet i et avtalt omfang. Vi 
tilstreber lokal veiledning av logg og eksamen-
soppgave – under supervisjon fra universitetet, 
som også står  
for sensurering. 

Prosjekt 2011-12
I dette studieår har vi inngått avtaler med 
Fosen regionråd og kommunal skoleledelse 
i Nøtterøy om etterutdanning av 28 lærere. 
Undervisningen har blitt direkte overført fra 
UiO (eller lagret på Fronter til senere bruk) via 
Elluminate. Studenter fra Oslo og Akershus 
har deltatt i undervisning på UiO med samti-
dig opptak og videre spredning (direkte og via 
nett) til Nøtterøy og Fosen. I løpet av kursda-
gen har foreleserne dessuten hatt kontakt med 
de to studiegrupper via chattemuligheten i 
Elluminate. Her har man kunnet sjekke lyd- 
og bildekvalitet og dessuten stille spørsmål, 
tidsangi pauser mv.

Igangsetting av prosjekt for 
bruk av Elluminate
 
Prosjektet inneholder undervisning på UiO av 
våre egne lokale studenter (Oslo og Akershus), 
opptak og videre spredning (direkte og via 
nett/evt. dvd), etablering av lokale kollokvier 
med egen ledelse fra PPT og/eller skoleledel-
se, lokal veiledning men med sentral sensu-
rering av eksamensoppgave. Lokale veiledere 
samt skoleledelse vil dessuten bli kurset før 
semesterstart. Hvor det blir direkte overføring 
vil vi dessuten prøve ut samtidig kommunika-

sjon mellom forelesere og lokale brukere.

Vi ønsker å gjennomføre prosjektet i nært sam-
arbeid med fakultetets IT-tjeneste.  Prosjektet 
bør starte opp snarest med innkjøp og instal-
lering av utstyr og planlegging av opptak, kur-
sing av lokale brukere og forelesere og så snart 
kontrakt med lokale brukere er utarbeidet.

Prosjektet vil da bli gjennomført fra august til 
desember 2011. I begynnelsen av 2012 vil det 
bli utarbeidet en rapport med beskrivelse av 
erfaringer og med opplegg til ressursbehov ved 
en permanent videooverføringskapasitet  
på fakultetet. 

Behov – som ble indentifisert 
før oppstart av forelesninger
 
Vi ønsket å etablere følgende:
1)  Et auditorium som er teknologisk utstyr 
for å støtte opptak av forelesinger på en enkel 
måte, og som støtter følgende
 a.  Opptak av skjerm 
 b.  Trykkfølsom skjerm som gjør  
      styring av f.eks, interaktive 
      funksjoner mer brukervennlige
 c.  Opptak av lyd (forelesers tale   
      primært – må holde høy kvalitet)
 d.  Opptak av et videobilde (primært  
      for bilde av foreleser)
 e.   Programvare eller hardware for å  
       gjøre opptaket
 f.    Programvare eller hardware for  
       kontakt mellom foreleser og  
       eksterne studenter. Om mulig  
       ønsker vi å kunne la foreleser   
             velge fortløpende mellom:
       i.  Synkron kontakt  
                   (studenter kan delta  
       fullt og helt ’live’), eller
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  ii.  Asynkron kontakt som   
 gir foreleser en mulighet  til å samle  
 opp spørsmål og lignende til pas  
 sende intervall. (antatt nødven dig  
 med høyt antall  eksterne studenter)

2)  Vi må etablere et lagringssted for disse 
videoopptakene, og ønsker primært å prøve 
å integrere dette med LMS’en som brukes 
på kurset (UiO Fronter). Om vi ikke får 
etablert lagringsdelen innen Fronter må vi 
finne frem til en egnet videoportal som gir 
studentene en kjapp og enkel tilgang.

3)   Vi må etablere et støttenettverk blant  
brukere (både våre forelesere, men også 
våre studenter). Denne typen forelesninger 
har utfordringer, og vi ønsker å ha et nett-
verk av superbrukere ute blant studenter 
og forelesere som skal få opplæring fra oss, 

og tilgang til effektiv support. Denne 
tette kontakten er avgjørende for å 
fange opp og løse mulige problemer 
slik at forelesningene får den ønskede 
læringseffekten, og at vi får fornøyde 
studenter på denne typen kurs. Dette 
vil være en betydelig satsning 
innen prosjektet.

Bruk av denne typen løsninger ser vi 
for oss vil ha større utbredelse i årene 
fremover, grensen mellom den klassis-
ke campus studenten og en fjernunder-
visningsstudent blir svakere med tiden. 
Fordi det fra start er et snevert samar-
beid mellom fagmiljø og IT-tjenesten 
vil etterfølgende anvendelse i andre 
miljøer på UV fakultetet bli mulig. Vi 
vil dessuten skrive en rapport som kan 
benyttes til videre spredning.
 

Bruk av denne typen løsninger ser vi for oss vil ha 

større utbredelse i årene fremover, grensen mellom 

den klassiske campus studenten og en fjernunder-

visningsstudent blir svakere med tiden.
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Vi har gjennomført en grundig studentevaluering (se vedlegg) og fikk en besvarelse på 
59%. Det er i studiesammenheng tilfredsstillende. Her ble det samtidig gitt mange nyan-
serte kvalitative innspill. I det følgende skal vi gjengi resultatene fra evalueringen i detalj.

Spørsmålene er rettet både mot studentene som var i salen, og mot fjernstudentene. De 
tar også for seg hvordan det var å følge forelesningene direkte (LIVE sending), og hvordan 
man benyttet seg av opptakene som ble gjort av forelesningen. 

Den første delen tar for seg spørsmål rundt hvordan teknologien har fungert for studen-
tene, og deretter mer generelle spørsmål.

Til slutt kommer studentenes egne åpne kommentarer til spørsmålene.

1. Tekniske kvaliteter.
Vi spør her om kvaliteten på sendingene som skjedde LIVE, og vi spør om kvaliteten på 
opptakene som ble sendt i etterkant (OPPTAK) 

1.1 LIVE: Hvor vanskelig var det å koble seg til en LIVE sending?

Evaluering fra studenter

1 er: ikke i det hele tatt 
5 er: meget

	   1 75% 
2 8.3% 
3 8.3% 
4 4.2% 
5 4.2%	   	  
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	   1 68.2% 
2 4.5% 
3 18.2% 
4 4.5% 
5 4.5% 

1.3 LIVE: Fikk du nødvendig hjelp?

1.4 LIVE: Fikk du hjelp der du er, eller UiO?

1.2  LIVE: Har du hatt behov for hjelp til dette?

	    Lokalt 70% 
 UiO 30% 
	  

	   1 16.7% 
2  8.3% 
3 16.7% 
4 16.7% 
5 41.7% 

1.5 LIVE: Hvor godt fornøyd er du med den hjelpen du fikk?

	   1 0 
2 0 
3 10% 
4 40% 
5 50% 

1 er: ikke i det hele tatt 

5 er: meget
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1.6 OPPTAK: Hvor vanskelig var det å få opp opptak av forelesinger?

1.7 OPPTAK: Har du hatt behov for hjelp til dette?

1.8 OPPTAK: Fikk du nødvendig hjelp? 

1.9 OPPTAK:  Fikk du hjelp der du er, eller fra UiO?

1 er: ikke i det hele tatt 

5 er: meget

	   1 69% 
2 10.3% 
3 13.8% 
4 0 
5 6.9% 

	   Ja 10.7% 
Nei 89.3% 

	   Ja 61.5% 
Nei 38.5% 

	   Lokalt 83.3% 
UiO 16.7% 
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1.10 OPPTAK: Hvor godt fornøyd er du med den hjelpen du fikk?

1.11 LIVE: Kvalitet på LIVE sending – Hvor god mener du video bilde 
(foreleser live) var?

1.12 LIVE: Kvalitet på LIVE sending – Hvor godt mener du kvaliteten på Whiteboard 
(presentasjonen av Power Point bilder) var?

1.13 LIVE: Kvalitet på LIVE sending – Hvor god mener du kvaliteten på lyden var?

	   1 0 
2 0 
3 9.1% 
4 27.3% 
5 63.6% 

	   1 3.8% 
2 15.4% 
3 34.6% 
4 38.5% 
5 7.7% 

1 er: ikke bra

5 er: veldig bra

	   1 4.2% 
2 8.3% 
3 12.5% 
4 29.2% 
5 45.8% 

	   1 4.2% 
2 16.7% 
3 54.2% 
4 25% 
5 0 
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1.11 LIVE: Kvalitet på LIVE sending – Hvor god mener du video bilde 
(foreleser live) var?

1.15 OPPTAK: Kvalitet på OPPTAK – Hvor god mener du kvaliteten på 
Whiteboard (Power Point) var?

1.12 LIVE: Kvalitet på LIVE sending – Hvor godt mener du kvaliteten på Whiteboard 
(presentasjonen av Power Point bilder) var?

1.16 OPPTAK: Kvalitet på OPPTAK  - Hvor god mener du kvaliteten på lyden var?

	   1 3.4% 
2 20.7% 
3 13.6% 
4 58.6% 
5 3.4% 

	   1 3.6% 
2 21.4% 
3 46.4% 
4 26.6% 
5 0 

	   1 3.3% 
2 6.7% 
3 6.7% 
4 43.3% 
5 40% 

1.14 OPPTAK: Kvalitet på OPPTAK – Hvor god mener du kvaliteten 
på video bilde (foreleser) var?
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2. Generelt

2.2 Har du brukt opptakene?

2.3 Har du hørt på opptakene mer enn én gang (helt eller delvis)?

1: aldri 

2: av og til

3: alle

2.1 Har du brukt LIVE sendinger



INTERAKTIVE VIDEOBASERTE FORELESNINGER 21

2.6 Hvilket læringsutbytte fikk du fra opptakene?

2.5 Hvilket læringsutbytte fikk du fra LIVE sendingene?

2.4 Hvis du kunne endre noe ved formen på forelesningen, hva ville det vært? 
(utdrag, se vedlegg 2 for fullstendig gjengivelse)

Fint om alle forelesere kunne lagt ut forelesningene som power-point i forkant av forelesnin-
gen. Da hadde det vært lettere å skrevet stikkord til det som blir sagt på forelesning.

Ønsker bedre lyd og kortere spørsmål fra salen. Fint med dialog underveis i forelesningen. 

Foreleserne kan bruke tavlen rett bak eller skrive som ”Moderator” når de sier et vanskelig 
navn som er viktig å få med seg o.l. En digital tavle, kanskje som et eget vindu

Bedre lyd- og bilde-kvalitet. Lyden har ofte hatt noe feedback og skurr. 

Jeg kunne ønske at opptakene var delt opp i enda mindre deler. Om det er noe man vil høre 
flere ganger er det vanskelig å spole dit man skal. 

1 er: lite

5 er: meget
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2.7 Andre ting du ønsker å meddele vedrørende det tekniske (Utdrag. Jf. vedlegg 2)
Bedre lyd, først og fremst. Studentene i salen burde ha mikrofon når de snakker

Det bør bli lettere å spole seg fram og tilbake. Jeg fikk ikke til å ”spole” i opptakene. Når jeg 
ville se slutten av en forelesning, så måtte jeg først se gjennom to timer for å komme til siste 
del. Vært en fordel å kunne velge hvilket lysbilde en ville starte med når en ikke kunne se hele 
sendingen på en gang. Veldig bra etter at dere delte opptakene i del 1 og 2. Det ble da lettere 
å orientere seg.

Ønsker at jeg kan ha tilgang til forelesningene også etter endt studium, er det noen mulighet 
for det? Evt gjøre opptak av dem på disk, slik at jeg kan se dem senere?

3. Det faglige innholdet og kursform for fjernstudenter
3.1 Vi har prøvd oss på en tredeling ved presentasjonene - Hvordan fungerer 
denne tredeling?

a) Forelesing ca 35-40 min
b) Pause med anledning til å skrive spørsmål – 15 min
c) Besvarelse av spørsmål – ell. forelesing fortsatt.
 
(Utdrag, jf. vedlegg 2)
Denne tredelingen fungerer veldig fint, synes jeg.
Jeg synes det har vært greit med forelesning/pauser. Spørsmåls-session har ikke fungert, men 
vi her hos oss på Nøtterøy har hatt viktige diskusjoner i pausene og noen ganger under fore-
lesningene. Vi blir så ivrige ;-)
Denne strukturen er god, da vi har mulighet til å stille spørsmål. Ikke like lett å stille spørsmål 
i den løpende forelesningen fordi det ikke alltid blir sett av foreleser. 

3.2 Forslag til endringer: (jf. Vedlegg 2)
Er fornøyd med opplegget slik det er i dag.
Viktig at foreleser gjentar spørsmålene fra salen. Lange utgreiinger fra salen fungerer dårlig.
Fint om langvarige dialoger med salen kan gjøres i forbindelse med pauser, vi hører ikke hva 
som blir sagt. Kanskje hovedpoengene kan summeres opp for oss rett etter pausen.

3.3 Hvordan organiserer dere samtalene i forbindelse med at dere ser utsen-
delsene sammen i gruppe. (jf. Vedlegg 2)
Vi følger presentasjonene, fra begynnelse til slutt. Kutter på pausene.
Drøfter problemstillinger underveis. Vi kan også stoppe i ei forelesning for å diskutere
Vi diskuterer vår forståelse i de innlagte pausene og før vi starter forelesingen.
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Vi diskuterer mye under forelesningene. Dette er en fordel med livesendingen, for vi 
kan diskutere uten å forstyrre foreleser eller andre i salen. Det er fint å kunne klarlegge 
og etablere fagstoffet sammen.
Forelesning, diskusjon og refleksjon
Har hatt kollokvier hver 3.-4. uke (ca). Har tatt opp aktuelle tema etterhvert, alle har 
kommet med ”statusrapport”.
Vi diskuterer i pausene eller stopper opp når vi føler behov for en samtale. Andre gan-
ger har vi sett opptak hjemme og diskutert tema i etterkant.

3.4 Hvor mange deltakere er det i den gruppen du ser kurset  
sammen med?
Sitter alene
6 deltagere.
4
8 studenter
9-10
11 
11
5
De fleste gangene har det vært i toer-gruppe. Få ganger i større gruppe.
2 og 6 
6-7 når alle er samla. Har sett de fleste forelesninger hjemmefra, alene.

3.5 Er det en ordstyrer i din gruppe? (jf. Vedlegg 2)
Nei
Det er ordstyrer når veiledere fra ppt har vært med. Det har fungert veldig bra.
Nei, ikke egentlig. Vi er stort sett like pratsomme ”alle” sammen, og alle bidrar med 
sitt. Det kan være litt kaotisk til tider, men det er VELDIG nyttig i det store og hele.
Nja, det går vel litt på omgang

3.6 Tar dere referat? (jf. vedlegg 2)
Skriver referat og har fagbøker oppe.
Nei.
Ja
Ja, personlige notater fra forelesning.

3.7 Hvordan opplever du kursformen: Å gå på kurs via Elluminate?  
(jf. Vedlegg 2)
SUPERT! Har 4 barn, jobber 75 % og har en mann som er mye borte. Kursformen 
passer meg perfekt. Hadde ikke hatt anledning til å gjennomføre kurset hvis det hadde 
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foregått på en annen måte. Veldig fint å kunne se på opptak hvis man ikke har mulighet 
til å følge live-sendingene.
Bra! Svært fleksibelt!
Meget lærer-rik. Positivt å få påfyll fra forelesere fra uio
Fint for oss i distriktene å slippe og reise til Oslo.
Helt topp :-) Deilig å slippe å dra til Oslo hver onsdag. 
Strålende! Valgmuligheten gjør det mulig å ta dette studiet.
Det er alene grunnen til at jeg kunne melde meg på et kurs som ledes fra Oslo 
Flott for oss i distriktene :-)
Veldig bra, kjekt å kunne se en forelesning flere ganger
Spennende, men intenst å følge med på en skjerm

3.8 Har du noen ganger valgt å se forelesingen alene – uten din gruppe?

3.9 Hvis Ja i spørsmålet over: Hvordan opplevde du det i forhold til å se det 
i gruppen? (jf. Vedlegg 2)
Liker å sitte alene. Tenker bedre når jeg får være i fred. Blar i fagbøker og ser på egne 
notater i løpet av forelesningen.
Greit, men man mister muligheten for diskusjoner underveis
Bra! Da stopper jeg sendinga enda oftere, for å notere, ta en telefon eller hva som  
dukker opp.
Mye lettere å konsentrere seg ift lyd. Da kunne jeg sitte med hørepropper og hørte bedre
Bedre i gruppe, det oppleves som en fortløpende kollokvie og erfaringsutveksling
Som Ole Brum, ja takk begge deler er greit. Men, greit å ha noen der å reflektere 
sammen med.
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3.10 I hvilken uke hadde du første møte med rektor på egen skole?
Har kontinuerlige samtaler om kurset og elever på egen skole som trenger ekstra  
leseveiledning.
Uke 38.
40
37
uke 44

3.11 Har du besluttet tema for prosjektoppgaven?

3.12 Skriver du logg?

3.13 Beskriv med egne ord ditt utbytte av emnet «Læringssyn  
og Innovasjon». (jf. Vedlegg 2)
Føler selv at jeg har hatt et godt utbytte, og lært mye. Man må f.eks. aldri glemme at 
den primære brukeren er eleven, og at dens behov skal stå i første rekke. Jeg har lært at 
kontinuitet i et forbedringsarbeid er viktig. Det er også viktig at alle involverte har en 
felles forståelse for hvordan man skal arbeide videre mot målet, at erfaringer tas vare på 
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og deles, og at observasjon, kommunikasjon, refleksjon og diskusjon blir en naturlig del av 
utviklingen.
Et veldig interessant men krevende studie. Synes læringsutbyttet er stort.
Læringssyn: God blanding av repetisjon og nytt. Nyttig for meg!
Innovasjon: Nyttig og nødvendig.
Læringssynet konstruktivisme er det læringssynet jeg selv jobber utifra. At barn lærer 
utifra seg selv i
sosial samhandling med andre.  Synes det er godt å få en repetisjon fra lærerskolen på 
læringssyn - godt å lese Olga Dyste igjen. Innovasjon er et spennende tema. Jeg synes 
det blir spennende å gjøre et innovasjonsarbeid ved vår skole. Jeg vet at jeg kommer til å 
møte mye positive krefter, men også motstand. Vi er veldig sultne på endring på vår skole. 
Grundige forelesninger.
Jeg synes dette er det vanskeligste av de tre delemnene. Jeg kommer til å lese mye i etter-
kant for å forstå mer av dette med innovasjon.
Svært godt. Det å tenke på sin arbeidsplass i lys av nye tanker og innspill er alltid nyttig. 
Godt faglig innhold
Veldig greit å være obs på eventuelle utfordringer som kan komme. Også greit med for-
skjellige måter å nærme seg utfordringene på. Dette er matnyttig i flere sammenhenger. 
Viktig med tid til samtale og tett samarbeid med rektor for å få til noe.
Greit i forhold til tips til hvordan en kan gå fram på egen arbeidsplass.
Veldig nyttig emne for å forstå hvilken helhetlig innsats som må til for å bedre leseunder-
visning for elevene. Litt frustrerende for meg som masterstudent som har lært mye om 
hvor viktig ikke bare lærerens, men også ledelsens og skoleeiers innsats er. Som masterstu-
dent er jeg pr dato bare lærer, og skulle gjerne vært med å endret systemet, noe jeg ikke 
har alt for stor innflytelse på.
Veldig bra! Her fikk jeg ryddet opp i min oppfatning av strukturen på egen arbeidsplass. 
Fine eksamensoppgaver knyttet til emnet. Det føltes helt riktig å starte masteren med å se 
på skolen og innovasjonsarbeid på systemnivå.

3.14 Beskriv med egne ord ditt utbytte av emnet «Forebygging og  
tidlig innsats». (jf. vedlegg 2)
Her er det ting som jeg allerede har hatt bruk for i forhold til neste års 1. klasse. Jeg har lært 
at det er fornuftig med kontakt med barnehagen for å sikre en samordning av det pedago-
giske arbeidet i overgangen mellom barnehage og skole. Styrking av ordforråd er vesentlig, 
og kartlegging i barnehagen er nødvendig. Det er viktig med tilrettelegging med arbeidet 
med språk og begreper i 1. klasse slik at grunnlaget for å delta i lese- og matteopplæringen 
blir sterkere. Intensiv trening bør settes inn så tidlig som mulig i matte og lesing for de elev-
ene som strever. Tidlig innsats er avgjørende for at forskjeller mellom barn skal bli mindre.
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Det er uhyre viktig med tidlig innsats og jobbing med fonologisk bevissthet osv, og jeg 
suger litt meg det meste av idéer og faglig innhold. Mange av idéene har jeg allerede fått 
satt ut i praksis på mitt 2. trinn, så utbyttet mitt av dette temaet har vært stort, - og da 
særlig i praksis :-)
Bra med fokus på dette for å sikre at man er kritisk og aktiv i forhold til eget arbeid. Godt 
med bekreftelse på framgangsmåter.
Svært godt og som kan mye faglig påfyll i jobb. Dyktige forelesere som engasjerer og gir  
ettertanker
Utrolig spennende og læringssrikt. Veldig mye ny kunnskap.

3.15 Beskriv ditt utbytte av litteraturlesingen (jf. vedlegg 2)
Bøkene er interessante og har faglig bredde. Jeg skriver notater til alle bøkene og bruker 
lang tid på dette, men føler også at jeg på denne måten får tid til å gruble og tenke nøye 
gjennom fagstoffet. Litteraturen gir meg stort utbytte.
Interessant, men vanskelig å finne nok tid.
Meget nyttig. Strategier og ulike typer av leseutviklingsvansker går rett inn i skole hver-
dagen
Jeg leste veldig mye av litteraturen allerede om våren og sommeren før studiet kom i 
gang, og jeg følte meg dermed veldig godt forberedt til studiet og kjente igjen veldig mye. 
Jeg er veldig glad for at jeg hadde dette fortrinnet. Jeg kommer også til å lese mye av lit-
teraturen på nytt, både for min egen del, men selvfølgelig også for å finne teorigrunnlag 
osv. til eksamensoppgaven. Den håper jeg kommer nå som jeg får tid til å lese litt...
Veldig stort utbytte av å lese selv. Litteraturen er god.

3.16 Andre ting du ønsker å meddele vedr innholdet (jf. vedlegg 2)
Fantastisk kurs som inneholder akkurat det jeg hadde håpet på. Forelesere kommer med 
mange gode og konkrete eksempler. Jeg kan bruke det jeg lærer umiddelbart, og er nok 
blitt mer reflektert i mitt eget daglige arbeid. TAKK!
Dette har vært svært nyttig. Føler at dette er et kurs alle lærere burde hatt som ”obligato-
risk” etterutdanning. (Særlig de som har jobbet en stund, og innarbeidet undervisnings-
måter og læringssyn som er basert på mange og lange år ”i tjenesten”, kanskje ofte uten 
så altfor mye refleksjon rundt hvorfor vi gjør det vi gjør.
En god del av det som er blitt forelest kan tas direkte med tilbake til egen arbeidsplass og 
praktisk brukes der. Det synes jeg er et kvalitetstegn for innholdet i studiet.
Har bare fulgt forelesningene til ”Balansert leseopplæring” De har vært veldig matnyttige 
og lærerike. 
Jeg er veldig fornøyd og har lært mye! Det er inspirerende å få høre så mange gode fore-
lesere hver uke.
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Veldig bra innhold. Skulle ønske at flere så verdien av å sende lærere på dette studiet. 
Det er så viktig. Veldig positivt at dere inviterte skoleledere til UiO i starten. Min leder 
har vært veldig positiv til mitt studie etter at hun var på info - møte med dere.  
Tusen takk!

4. Det faglige innholdet og kursform for Studenter i OSLO
4.1 Vi har prøvd oss på en tredeling ved presentasjonene - Hvordan fun-
gerer denne tredeling?

a) Forelesing ca 35-40 min
b) Pause med anledning til å skrive spørsmål – 15 min
c) Besvarelse av spørsmål – ell. forelesing fortsatt.

(jf. vedlegg 2)
Greit nok. Det kunne det virke litt oppstykket, men skjønner at det er viktig for de 
som satt et annet sted.
Dette har fungert veldig godt! Flott med forutsigbarhet!
Godt utgangspunkt. Det var få som benyttet seg av mulighetene til å spørre i pausene. 
De på nettet var flinke til å stille spørsmål underveis i forelesningen.

4.2 Forslag til endringer:
Ønsker gjerne mer dialog inne i timen.

4.3 Hvordan opplever dere å delta i en uv-form hvor det er videoopptak 
og hvor foreleser også må tenke på å henvende seg til de eksterne stu-
denter? (jf. vedlegg)
Helt greit, jeg dro nytte av det selv, ved en anledning der jeg ikke kunne delta på  
forelesningen.
OK
Helt uproblematisk.
Helt greit. Foreleserne har stort sett vært flinke til å få med seg både de i Oslo og  
ellers i landet.
Foreleserne syntes det var uvant. Endel tekniske problemer.
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4.4 Har du noen ganger valgt å se på forelesingene hjemme i stedet for å delta 
på Blindern?

4.6 Ville du foretrekke å se forelesingene på pc hjemme? ja/nei (jf. vedlegg 2)

4.5 Hvis Ja, begrunn svaret i spørsmålet: Har du noen ganger valgt å se på 
forelesingene hjemme i stedet for å delta på Blindern? (jf. vedlegg 2)
Var forhindret av praktiske årsaker i å dra til Blindern
Siden jeg jobber ved siden av studiet er det en stor fordel for meg å kunne se forelesningene 
hjemmefra. På denne måten sparer jeg tid som ellers ville gått med til reise.
Fikk med relevant forelesning selv om jeg var syk. 
Har ca 90 minutter å kjøre til forelesningene. Når det har vært snø, dårlig føre ol er det 
godt å sitte hjemme og følge forelesningene
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4.7 Hvis ja: Hvordan opplevde du forskjellen på det?
Jeg synes stort sett jeg får like mye ut av forelesningene ved å se dem hjemmefra, siden vi 
har dyktige forelesere som strukturerer stoffet godt og forsyner oss med PP-filer slik at vi 
kan forberede oss.
Likte godt muligheten til å se opptak senere.
Liten forskjell da vi har mulighet til å komme med spørsmål ol når det er live forelesninger
Ønsker en blanding

4.8 Hvordan opplever du kursformen: Å gå på kurs via Elluminate?
Veldig bra back-up, kunne se på utvalgte deler av enkeltforelesninger for å repetere.
Veldig bra.
Supert
Synes det har vært bra.
Det virker fint det! Jeg har noen ganger valgt å se forelesningen èn gang til som repetisjon 
senere i uken.
Flott at den muligheten finnes. Selv har jeg valgt å være tilstede på forelesningene. Flott 
tilbud for de som bor langt unna eller dersom det skulle skje noen en forelesningsdag som 
gjør at jeg ikke kan dra på forelesning.

4.9 Har du besluttet tema for prosjektoppgaven? (ved avslutning  
av undervisningen i desember)

4.10 Skriver du logg?
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4.11 Beskriv med egne ord ditt utbytte av emnet Læringssyn og Innovasjon  
(jf. vedlegg 2)
Veldig nyttig emne for å forstå hvilken helhetlig innsats som må til for å bedre  
leseundervining for elevene. 
Relevant og spennende innblikk i forskningen. En del arbeid å trekke trådene sammen.
Jeg har fått svært mye ut av emnet, og bruker daglig det jeg har lært i mitt arbeid.  
Foreleserne strukturerer stoffet og formidler det på en slik måte at vi raskt får  
en god forståelse av emnet.
Veldig interessant og lærerikt, mange nyttige prosesser og tanker man må gjøre seg.
Veldig bra! Her fikk jeg ryddet opp i min oppfatning av strukturen på egen arbeidsplass. 
Fine eksamensoppgaver knyttet til emnet. Det føltes helt riktig å starte masteren med å se 
på skolen og innovasjonsarbeid på systemnivå.

4.12 Beskriv med egne ord ditt utbytte av emnet Forebygging og tidlig innsats 
(jf. vedlegg 2)
Interessante vinklinger.
Dette har også vært et svært interessant og nyttig emne. Her vil jeg framheve xxxx som er 
meget engasjert, strukturert og med et mangfold av eksempler. Xxx, xxxx , xxxx, xxx bidro 
også til at dette emnet ble dekket på en bred og skikkelig måte.
Spennende opp mot min jobb i skolen, alltid bra med oppfriskning og nye innput på grep 
man kan ta.
Utrolig spennende og innholdsrikt. Har lært veldig mye som jeg bruker hver dag.

4.13 Beskriv ditt utbytte av litteraturlesingen (jf. vedlegg 2)
Mye spennende stoff. Utfyllende og interessant.
Lesing og skriving går for meg hånd i hånd. Derfor synes jeg semesteroppgavene er en god 
form for eksamen.
Mye interessant litteratur, men har i tillegg valgt andre bøker å lese også.
Mye bra pensum! Noe pensum overlapper hverandre, men likevel mye bra. Det er imid-
lertid vanskelig å vite hvor jeg kan finne kilder til mye av litteraturen som det blir snakket 
om i forelesningene. Av og til må jeg henvise til hva som har blitt sagt på forelesningene i 
eksamensbesvarelsene mine fordi jeg ikke vet hvem som har skrevet dette.

4.14 Andre ting du ønsker å meddele vedrørende innholdet (jf. vedlegg 2) 
Læringssyn og Innovasjon var et intensivt emne som gikk over kort tid med eksamen rett 
etter at forelesningene sluttet. I det perspektivet opplevde jeg nok at det var mye jobb å få 
tak i pensumlitteraturen. 
Har bare fulgt forelesningene til ”Balansert leseopplæring” De har vært veldig matnyttige  
og lærerike. 
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Intern evaluering av teknisk 
gjennomføring

Elluminate utprøvning 
It-avdelingen ble spurt om beste video verktøy 
for å sende en forelesningsrekke, og i samarbeid 
med ansvarlig for kurset ble det satt opp noen 
kandidater:

• Adobe Connect (Fullt Software basert 
video konferanse system )

• Elluminate (Fullt Software basert video 
konferanse system )

• Sony Video konferanse system (Hard-
ware løsning)

• Tandberg video konferanse system 
(Hardware løsning)

Sony og Tandberg løsningene falt ut primært 
på grunn av pris, og til dels ikke så godt egnet 
for den planlagte bruken. Vi bestemte oss for en 
Software løsning som skulle kunne kjøre på stort 
sett alle klienter uten ekstra kostnad knyttet til 
klientene.

I en tidligere utprøvning ved ILS var Adobe 
Connect og Elluminate testet mot hverandre, og 
tilbakemeldinger fra denne enkle utprøvningen 
var at lærere identifiserte seg lettere som lærer i 
Elluminate mens Adobe Connect ikke hadde en 
like tydelig lærer / elev profil.
I tillegg kunne Elluminate integreres i Fronter 
(Kurset valgte LMS), slik at vanskelighetsgraden i 
å bruke det ble redusert noe, og opptakslister osv. 
skulle bli automatisk integrert. Kursansvarlige 
testet begge programmene og konkluderte som 
ILS undersøkelsen med at Elluminate ble oppfat-
tet som lettere å identifisere seg med i lærerrol-
len. Elluminate ble derfor valgt som verktøy, på 
tross av noe høyere kostnad enn Adobe Connect.

Vi etablerte kontakt med Fronter sin 
Elluminate ekspert Lars Gøran Aasa 
(larsgoran@fronter.com).

Han gav i første omgang opplæring i 
Elluminate til aktuelle personer i IT 
avdelingen ved UV fakultetet, samt 
bidro til å få fysisk lisenser mm på plass 
på UiO sin server (fronter.uio.no). Vi 
brukte Fronter ved UiO for kurset 
forøvrig, og vi samlet dermed alle res-
surser et sted.

Vi gjorde noen mindre endringer i 
auditoriet som skulle brukes under 
kurset (Helga Engs Hus – Aud 3). 
Dette var plassering av en interaktiv 
skjerm på kateter hos foreleser. Dette 
er en SmartBoard skjerm som bruker 
samme programvare som UV sine 
elektroniske tavler. Det ble også plas-
sert et enkelt videokamera (webkame-
ra) på forelesers pult, som tar opp kun 
foreleser og en liten del av tavlen bak 
han/henne.

Under testing var dette en stabil løs-
ning, og vi gikk videre med opplæring 
av forelesere. Her møtte vi de vanlige 
utfordringene med at ikke alle forele-
sere fikk gjennomført opplæringen.  Vi 
valgte i første omgang å kun fokusere 
på de enkleste og mest kritiske delene 
av programvaren. Dette var screencast, 
video, chat, lyd, kontroll på studenter, 
bruk av PowerPoint over nett. 

Som back up ble det også brukt Cam-
tasia Studio for å ta opp forelesningen, 
men disse opptakene skulle kun brukes 
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om det ble fullstendig sammenbrudd  
i Elluminate.

Partnerskolene ble invitert ved repre-
sentanter som ble introdusert til kurset 
og til kursets formidlingsteknologi. Vi 
hadde ved kurset begynnelsen et lite 
håp om å motivere til at man også 
brukte Elluminate for samarbeid uten-
for forelesningen, men dette ble dess-
verre ikke oppfylt.

Utfordringer
Vår hovedutfordring hele veien har 
vært lyden, spesielt på opptakene i 
Elluminate. Det kan virke som at man 
av plasshensyn har valgt å presse svært 
hardt på kodingen av lyden i opptakene 
i Elluminate. Dette gav overraskende 
resultater når studentene koblet seg opp 
og brukte f.eks. moderne TV-er, hvor 
Software funksjoner for romfølelse og 
lignende gav en utlyd som var ubruke-
lig. Vi var nødt til å gå over auditoriets 
mikrofoner, forsterkere osv. med hard 
hånd for å sikre absolutt best mulig kva-
litet på lyden inn. Denne er god under 
selve forelesningen, men er i opptakene 
aldri bedre en akseptabel.

UiO fronter gav etter noen tid proble-
mer, i form av at Elluminate ikke lenger 
fungerte korrekt, opptakslister var 
vanskelig å få frem, eller kom ikke frem 
i det hele tatt. Vår løsning ble å legge 
selve forelesers tilgang til et eget rom på 
Fronter.com, hvor ting fungerte tilfreds-
stillende hele veien. Vi måtte da passe 
på å legge opp manuelle linker i UiO 
Fronter i etterkant for å sikre at studen-

tene hadde kun et sted å forholde seg til.

En annen utfordring var at forskjellige forele-
sere skulle inn etter hverandre, og i et tilfelle 
måtte eksterne forelesere steppe inn på kort 
sikt. En fullstendig utlogging av maskinen og 
ny innlogging, i noen tilfeller med behov for 
å justere noen parametere som følger bruke-
ren i Elluminate, medførte at noen forelesere  
ble stående innlogget, eller IT support måtte 
logge seg inn for å gi eksterne brukere tilgang 
til Fronter / Elluminate. Siden vanlige gjeste 
kontoer IKKE har tilgang til UiO Fronter 
gav dette en betydelig utfordring.

Anbefalinger
Man bør ha en super bruker blant studente-
ne eller andre som er nær forelesningen hvis 
foreleser ikke er svært teknisk kompetent og 
trygg på teknologi bruken.

Man må ha en klar avtale med lokal IT støtte 
på hva man kan forvente støtte på, hvor mye, 
og responstid osv.  For å hindre at man får 
gjentatt brannslukninger på de samme pro-
blemene bør man ha satt av nok tid i denne 
avtalen til å sikre en kontinuerlig evaluering 
og oppfølgning fra IT sin side.

Forelesere som skal bruke denne type løsnin-
gen må gjennomføre nødvendig opplæring 
på de grunnleggende elementene de forven-
tes å skulle bruke.  Vi er her helt nede på 
start / stopp på forelesningen mm.

Vi vil ikke anbefale å bruke UiO Fronter før 
problemene med Elluminate / UiO Fronter 
er løst.

Vi vil anbefale fortsatt press på Elluminate 
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for å tillate bedre lydkvalitet på opptakene.

Man bør ha en eller annen form for back 
up av opptaksløsning. Hvem som har ansvar 
for å sikre disse, samt eventuell redigering av 
disse må være avtalt før kurset startes opp.

Videre utvikling av denne undervisningssjan-
geren i samarbeid med forelesere er nødven-
dig.  En felles presentasjonsform kan lette 
kommunikasjonen med studenter som ikke 
er fysisk tilstede.

Forelesere bør kurses også i presentasjonstek-
nikk som er egnet for denne undervisnings-
sjangeren.  Ting som å lage gode overskrifter 
/ titler på alle sider i en PowerPoint slide 
er nødvendig for å kunne spole til bestemte 
emner i opptaket senere.

Siden det i løpet av dagen kan være flere 
forelesere, og i noen tilfeller også forelesere 
som ikke er fra UiO, er det ønskelig å kunne 
ha et eget brukernavn / passord for kurset, 
og som alle forelesere kunne bruke under 
selve forelesningen.

Generelt
Lokal IT bygget en trygghet hos foreleser ved 
å kunne følge med over nett med «et halvt 
øye» på de første forelesningene, og oppda-
get gjerne feil med en gang i disse tilfellene. I 
tillegg har praksisen med å ha en av studen-
tene på kurset som superbruker gitt dem god 
trygghet.

Denne type prosjekter krever både en lokal 
IT støtte for å løse problemene med det 
fysiske utstyret man velger, men og en mer 
overordnet IT rolle, som følger prosjektet fra 

de første løse tanker til det er integrert med 
fakultetets IT infrastruktur. 

Denne siste rollen er viktig for å se  
helheten av utfordringer og løsninger i  
sammenheng med eksisterende løsninger og 
andre prosjekter / løsninger som er under 
utvikling ved fakultetet. Viktige utfordringer 
ved utvikling av IT løsninger for spesielle 
prosjekter, er både en integrering med 
forskjellige støttesystemer, og en tanke om 
hvordan prosjektet kan (om det blir vellyk-
ket) medføre en endring i nødvendig utstyr 
/ programvare mm for å dra nytte av ny 
kunnskap og erfaring.

Vurderinger  
fra lærergruppen

Beskriv kort hvilke endringer du 
måtte foreta i din forberedelse til 
undervisningen på studiet i år.

Lærer 1
Måtte omdisponere og lage refleksjons-
soppgaver til deltakerne. Brukte mye tid på 
å øve på teknikken og fikk da mindre tid 
til å forberede innholdet i mine forelesnin-
ger. Brukte mye tid på å se på opptak med 
andre forelesere for å lære av dem. Jeg har 
lang reisevei (8 mil) og brukte to dager på 
UiO for å få opplæring. (Var i full jobb og 
måtte ta av mine feriedager). Det er mye 
sett i forhold til at jeg bare hadde seks timer 
med forelesninger.

Lærer 2
Ingen store endringer, bortsett fra at jeg 
var mer bevisst på å lage drøftingsoppgaver 
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i forkant og underveis i forelesningen, slik at 
deltakerne var aktive. Det er vanskeligere med 
direkte dialog - siden jeg hele tiden må gjenta 
det som sies i salen - og de ute skriver sjelden 
spørsmål.

Lærer 3
Det ble litt mindre bruk av eksempler, men 
det jeg hadde klart å legge inn på power-
point var ok................ ved vanlig undervis-
ning kan jeg i større grad bruke overhead 
som jeg ikke har klart å få gode nok på po-
wer-pint...............men det var ikke de store 
endringene. Men jeg vet jo ikke helt hvordan 
jeg selv er på video - jeg er nok kanskje en 
bedre foreleser fjes til fjes med studentene??

Lærer 4
Endringer med hensyn til bruk av power 
point.

Lærer 5
Endringene i forberedelse var ikke så omfat-
tende, bortsett fra at jeg la ned mer arbeid 
i power points fordi de skulle distribueres, 
helst på forhånd. Jeg syns ikke om det. 
En forelesning er en muntlig presentasjon, 
og den visuelle teksten et utgangspunkt for 
muntlig refleksjon. Jeg ville foretrukket å 
forberede en 1-2 siders sammendrag/kort-
utgave. Jeg syns det bør vurderes, også for at 
det ikke skal bli tvil om hva som er pensum.

Lærer 6
Dette var første gang for mitt vedkom-
mende.

Lærer 7
Jeg har ikke undervist på dette  
studiet tidligere.

Hvordan opplevde du den intro-
duksjon til teknikken som du fikk? 
(Foreleserne fikk tilbud om intro-
kurs til teknikken ved bruk 
av Elluminate) 

Lærer 1
Frustrerende. Teknikken var ikke på 
plass. For mange deltakere.
Forelesere og brukere burde vært atskilt.
De ulike deltakerne var på ulikt nivå og 
hadde ulike behov.
Siste dag fikk jeg individuell veiledning 
og anledning til å øve, det var bra!

Lærer 2
Introduksjon var greit, men det er best 
å ha en som kan hjelpe umiddelbart når 
noe oppstår, for da lærer jeg det bedre. 

Lærer 3
Jeg fikk jo hjelp til alt det tekniske så det 
fungerte utmerket!

Lærer 4
Svært overfladisk, første gang en bruker 
slik teknikk er det viktig å ha tilgang til 
støtte hele tiden i den første forelesnin-
gen

Lærer 5
Den var grei som en oversikt, men jeg 
lærte ikke mange praktiske ferdigheter 
ved fellespresentasjonen, og det jeg lærte 
glemte jeg innen jeg selv skulle anvende 
det. Hjelpen med en it-ansvarlig på kur-
set var helt nødvendig og den fungerte 
veldig greit. De tekniske utfordringene 
var takket være den ordningen  
veldig små.
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Lærer 6
God instruksjon og god oppfølging under-
veis.

Lærer 7
Den var litt tilfeldig og ble gitt «der og da». 
Den forutsatte nok at jeg hadde gjort det 
før….

Beskriv kort hvordan ’møtet’ med 
teknikken i auditoriet var når du 
skulle undervise. 

Lærer 1
Jeg ba om å få tilgjengelig ekspertise mens 
jeg foreleste, det fikk jeg! Teknikken i audito-
riet gikk overraskende bra. Veldig fint at en 
av studentene kunne bistå med det tekniske.

Lærer 2
I starten var det anstrengende - med stor 
huskelapper - etterhvert gikk det lettere og 
jeg begynte å ta i bruk noen av tilleggsverk-
tøyene, som å tegne. Jeg fikk imidlertid ikke 
til å laste opp et filmopptak - det hadde vært 
et fint supplement. 

Lærer 3
Se over (sp. 2)

Lærer 4
Uvant å ha en gruppe som du ikke så men 
bare hadde skriftlig kontakt med, og det var 
vanskelig å holde fokus alle steder til samme 
tid, både med de studentene som var fysisk 
tilstede og å følge på med spørsmålene fra de 
som skrev spørsmål.

Lærer 5
Et par ganger fungerte ikke teknikken da jeg 

skulle starte om morgenen. Det gjør seg dår-
lig, og hvis dette skjer ofte, irriterer det både 
studentene i salen og dem som sitter og venter 
eksternt. En gang det ble ca 15 minutters 
venting kjente jeg at det påvirket stemningen, 
men den snudde seg innen vi var ferdige.

Lærer 6
I og med at det var første gang, var det litt 
utfordrende å holde selve forelesningen, samt 
forholde seg til innkomne meldinger på skjer-
men samtidig.

Lærer 7
Litt stresset situasjon i begynnelsen – fikk inn-
trykk av en litt «prøv og feil» fra teknikerne 
også. Lydløst i lengre periode for deltakerne 
i andre enden som mistet mye av innholdet i 
undervisningen. Tok lang tid før teknikerne 
klarte å løse det.

Hvordan opplevde du ’å undervise’ 
på denne måten i forhold  
til tidligere? 

Lærer 1
Jeg opplevde at kommunikasjonen med 
deltakerne ble dårlig, både med dem som satt 
i salen og de som fulgte forelesningene over 
nettet. Følte meg ”bundet” av teknikken. 

Lærer 2
Man blir jo mer ”fastlåst” til skjermen og må 
stå mer stille - men ut over det ingen store 
endringer, bortsett fra det som er skrevet 
under punkt 1. 

Lærer 3
Det gikk vel ok tror jeg, men jeg liker meg vel 
best med studentene til stede.
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Lærer 4
Krevende

Lærer 5
Det var greit, men det hadde noen omkost-
ninger knyttet til interaksjon med studen-
ter og egen ledighet og mulighet for å la 
meg inspirere av studentinnspill. Jeg ble 
mer fokusert på å uttrykke meg presist, og 
oppmerksomheten måtte hele tiden deles 
mellom teknologi, egen formidling og flere 
ulike grupper mottakere, som også spilte 
inn spørsmål og kommentarer muntlig og 
skriftlig. Kanskje var det litt krevende, og 
jeg var absolutt skjerpet på at jeg i utstrakt 
grad måtte fungere med delt oppmerksom-
het, men samlet sett syns jeg det gikk greit. 
Jeg utsatte mest typisk å svare på innskrevne 
spørsmål til pausen, for ellers ble koherensen 
i egen formidling forstyrret. Mulig det frus-
trerte de eksterne. I begynnelsen klaget også 
de eksterne på at de ikke hadde glede av de 
mange spørsmålene fra salen, men det løste 
jeg ved å be dem med lange innlegg ta min 
plass. Da forsvant ”problemet”, men også 
innleggene. Det ble altså mindre dynamikk 
og interaksjon ved denne undervisningsfor-
men, og jeg ble også mindre spontan.

Lærer 6
Litt statisk å måtte stå i ro foran kamera hele 
tiden. Særlig for oss som er vant til å vandre 
litt rundt.

Lærer 7
Dette er en tilvenning som vil gå bedre med 
trening, men uvant med å skulle stå stille på 
et sted og ikke legge opp til mer dialogbasert 
undervisning med deltakerne. Vil forberede 
meg mer til neste gang ved å sette meg 

bedre inn i teknikken slik at jeg kan få til en 
bedre dialog med deltakerne underveis. Ellers 
OK.

Hvordan opplever du samme utfor-
dringer etter avslutningen av din un-
dervisning og med tanke på et nytt 
semester med samme opplegg? 

Lærer 1
Mht teknikken er det greit, jeg føler jeg mes-
trer den bra nå. Men ønsker å ha en kompe-
tent person tilgjengelig hvis noe skulle ”skje”.

Lærer 2
Det er ikke noe problem å bruke dette videre 
- blir mer og mer vant til det. 

Må forbedre den dialogiske biten - med de 
muligheter som finnes. 

Lærer 3
Jo, jeg kan vel ta en ny runde om studentene 
fant undervisningen ok......men som sagt, 
jeg burde kanskje gått inn på nettet og hørt 
på meg selv, vet liksom ikke helt hvordan jeg 
selv fungerer  
på nett.

Lærer 4
Har kun hatt dette en gang

Lærer 5
Jeg gjør det gjerne igjen. Det har de om-
kostninger nevnt over, men gevinstene ved å 
kunne tilby kompetanse på denne måten er 
jo store for både ISP og kommuner.

Lærer 6
I og med at vi var ”stand in” for annen fore-
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leser, var det litt problematisk å vinkle fore-
lesningen inn på tema. Hadde heller ikke noe 
særlig oversikt over hva som var tatt opp før.

Lærer 7
Hadde bare en undervisningsøkt, men syns at 
dette fungerte greiere mot slutten av under-
visningen ettersom teknikerne fikk bukt med 
problemene ved oppstart.

Har du noen forslag til forbedringer? 
 
Lærer 1
Nei, men hadde ønsket å forelese på ”vanlig” 
måte, men jeg skjønner at den tid er forbi…

Lærer 2
Nei - ikke ut over det jeg selv kan gjøre. 

Lærer 3
Se på meg selv på nett for å se hva som funker 
og ikke - utover det vet jeg  
ikke helt.

Lærer 5
Ha en gjennomgang av forholdet mellom 
pensumlitteratur, forelesningenes innhold (som 
kanskje bør koordineres bedre) og den skrift-
lige støtten til  
forelesningene. 

Det binder meg som foreleser når power 
points er sendt ut og deltakerne ”følger med” 
i teksten. Men her er sikkert forelesere ulike. 
(Den siste gangen fikk de power points et-
terpå. Det syns jeg er bedre). 

Kort sagt: jeg har ikke lyst å distribuere power 
points og vil gjerne droppe det ved en eventu-
ell gjentakelse. Et godt og dekkende pensum, 

som foreleser viser til, en god disposisjon og 
eventuelt kopier av nøkkelpunkter, syns jeg 
er mye bedre. Kan ikke foreleserne stilles fritt 
her?

Lærer 7
Lettere å kommunisere med deltakerne uten-
for huset dersom det var mulig å kunne ha 
dette via lyd og ikke måtte bruke tid på å lese 
deres spørsmål som ble skrevet.

Hvordan vil du stille deg til eventu-
elt å skulle veilede en gruppe stu-
denter via Elluminate? 

Lærer 1
Ikke aktuelt dette året pga min arbeidssitua-
sjon. 

Lærer 2
Det kan være mulig å prøve - men virker litt 
vanskeligere enn å forelese, fordi veilednin-
gen jo er kun dialogisk. men da har man in-
gen i salen - så den delen forenkler det. Det 
beste er å veilede personlig, ev. over Skype. 
Men kanskje også Elluminate kan brukes.

Lærer 3
Jeg vil nok heller undervise enn veilede ....... 
men det er fordi det må gjøres noen valg - 
det er begrenset hvor mye undervisning jeg 
skal ha.

Lærer 5
Det kan jo bare prøves. Ikke ideelt, men de 
rammer geografi og økonomi setter, er det 
kanskje ok. Jeg er ikke uvillig til å prøve det.

Lærer 7
Positiv til det.
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Oppsummering av  
lærernes evaluering 
 
Spørsmål 1: Beskriv kort hvilke endringer du måtte fore-
ta i din forberedelse til undervisningen på studiet i år. 

De tekniske utfordringene ble møtt ulikt av 
foreleserne. Tydelig at forelesernes innstilling 
til mediet er viktig. For noen ble det mye jobb 
i forkant for å lære hvordan power-pointene 
skulle lastes inn i systemet i forkant slik at de 
lå klar til forelesingen. På den andre siden når 
først det var gjort var det veldig enkelt å få den 
frem når forelesingen skulle finne sted. 

Spørsmål 2: Hvordan opplevde du den  
introduksjon til teknikken som du fikk? 
Introduksjonen av teknikken ved bruk av El-
luminate ble gjennomført i forkant for både 
forelesere og for lokale brukere (ansvarlige 
for IT i kommunene (skolene)) samtidig. Det 
skapte frustrasjon for begge grupper fordi de 
har forskjellige behov. Vi må fremover introdu-
sere teknikken i forhold til forskjellige brukeres 
behov. 

Spørsmål 3: Beskriv kort hvordan ’møtet’ med teknikken 
i auditoriet var når du skulle undervise.
Det at vi hadde fått til hjelp i auditoriet ble 
meget betryggende. Især i en oppstart vil dette 
være viktig. I alle tilfelle vil en fast vaktordning 
være viktig å få på plass, fordi det alltid kan 
‘skje noe’. Igjen var det forskjellige brukeropp-
levelser. Lærerne fant seg generelt fort til rette 
med det tekniske og med hele situasjonen. For 
noen tok det tid både å skulle forholde seg til 
presentasjon av stoffet, teknikken, studentene 
i salen og studentene ute i forskjellige grupper. 
Når vi ved sykdom måtte erstatte foreleserne 

med andre, som ikke var introdusert, opplevde 
disse det vanskelig. Da var hjelpen i kurs salen 
uvurderlig.

Spørsmål 4: Hvordan opplevde du ’å undervise’ på 
denne måten i forhold til tidligere? 
Vi hadde laget en ny tre-delt mal for dispo-
nering av tiden ved forelesing, som skulle 
sikre at vi fikk spørsmål inn og dessuten tid 
til refleksjon (35 min forelesing, 15 min pause 
og 10 min til besvarelse av spørsmål). Ingen 
opplevde dette som vanskelig. Det kom noen 
spørsmål, men ikke mange. Derfor ble de 10 
min til besvarelse ofte benyttet til forelesing. 
Noen opplevde at det var litt hemmende å 
være bundet til å skulle stå et bestemt sted 
når man underviste. Andre følte at formen 
skjerpet foreleseren til å uttrykke seg ekstra 
presist. Noen savnet flere spontane student-
innspill. Det ble forskjellige måter å adminis-
trere de innkomne spørsmål på. Alle taler om 
at utfordringene ble mer overskuelige etter 
hvert. Fra studentenes evaluering vet vi at de 
ikke opplevde noen tilsvarende vansker med 
formen. Det betyr at foreleserne ikke har vist 
usikkerhet av betydning utad. Igjen, for de 
som var kommet som erstatning, ble det ekstra 
krevende.

Spørsmål 5: Hvordan opplever du samme utfordringer 
etter avslutningen av din undervisning og med tanke på 
et nytt semester med samme opplegg?
De fleste forelesere er etter å ha prøvd seg – 
mer positive. Ingen reserverer seg mot å skulle 
gjøre dette igjen. Noen nevner at det å se på 
opptakene av andre forelesere (og senere av 
seg selv) er en god ide. Noen nevner at det 
kanskje var viktig å gi mulighet for at eksterne 
deltakere kunne stille spørsmål ‘ut i salen’ via 
høyttaler. Muligheter for å øke forelesernes 
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bevegelighet må også testes ut for å norma-
lisere underviserrollen.

Spørsmål 6: Har du noen forslag til forbedringer? 
Noen forelesere vil drøfte forholdet mellom 
pensumlitteratur, forelesingens innhold og 
den skriftlige støtten til forelesingene. Kan-
skje dette er ekstra viktig å få drøftet under 
denne form for undervisning? Studentene 
har også omtalt sammenhengene mellom 
foreleserne som en utfordring. Det blir 
kanskje mer tydelig under disse undervis-
ningsbetingelser enn ellers.

Spørsmål 7: Hvordan vil du stille deg til eventuelt 
å skulle veilede en gruppe studenter via Elluminate?
Foreleserne er generelt blitt mer positive 
til arbeidsmåten. Noen kunne gjerne 
tenke seg å gå videre med en utprøving av 
muligheter – også i forhold til veiledning. 
Arbeidsmåten har positive perspektiver 
utdanningspolitisk. Men det er barrierer 
som må overvinnes. Noen overvinner disse 
lettere enn andre.

Vurderinger fra  
deltakende kommuner

1. Hvordan har dette fungert i for-
hold til planer for etterutdanning av 
lærere i kommunen.

Nøtterøy: 
Studiet inngår i kommunens plan for 
å fremme elevenes leseferdigheter med 
fokus på skolens helhetlige system for lese-
opplæring. Slik sett er studiet ideelt for oss  
fordi det har en faglig forankring både på 
lesing og innovasjon/implementering/ 
systemtenkning.

Fosen:
Leseveilederstudiet er ett av to studier (vide-
reutdanning) det samarbeides om i Fosen-
kommunene. Ellers gir kommunene hver for 
seg støtte til videreutdanning for sine lærere. 
Etterutdanning (utdanning uten studiepo-
eng) samarbeides det om.

Alle kommunene satser på leseveiledning 
og leseopplæring i skolen, og i så måte har 
dette studiet fungert meget bra. Studentene 
er meget godt fornøyd med opplegget. Vi 
er godt fornøyd med opplegget fra dere, 
spesielt at studentene kan følge forelesnin-
gene i Oslo og at dere har hatt samlinger for 
dem her lokalt på Fosen. Kjempebra! PPT 
har også fulgt godt opp; hatt samlinger og 
veiledet studentene. 

At vi satser på noe i fellesskap gjør også at vi 
kan holde kostnadene på et akseptabelt nivå.

2. Hvordan gjennomføringen har for-
løpt (teknisk og praktisk).

Nøtterøy:
Studiet har fungert utmerket på alle måter. 
Det har fungert godt praktisk og særdeles 
bra rent faglig.

Fosen:
Gjennomføringene praktisk sett har fungert 
godt. Litt kluss med det tekniske i starten, 
men etter flere henvendelser til UIO gikk 
det bra og jeg har inntrykk av at den IT-
baserte biten kom seg ganske fort. Gjen-
nomføringen for øvrig med samlinger og 
forelesninger via Fronter, oppfølging fra dere 
og PPT har svart til forventningene. Både vi 
som administrerer og studentene er  
godt fornøyd.
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3. Hvilket utbytte har skolene  
hatt av dette.
 
Nøtterøy: 
Litt for tidlig å vite dette sikkert fordi 
studiet enda ikke er avsluttet, men det ser 
lovende ut

Fosen:
Skolene har hatt godt utbytte av studiet. 
Skolene/kommunene har ikke klart å 
utdanne leseveiledere hver for seg, og i så 
måte har dette vært helt topp! Nå planleg-
ger skolene, hver for seg, hvordan de skal 
bruke leseveilederne på egen skole.

4. Gode råd for videre bruk av denne 
kursformen.

Nøtterøy:
Vi kjøpte nytt IT-utstyr tilpasset formålet 
og innredet eget rom. Dette har vært en 
suksessfaktor fordi teknikken har fungert 
og studentene har vært samlet en gang i 
uka gjennom hele høsten. De vil fortsatt 
være samlet mange ganger denne våren. 
Vi har også hatt en kommunal koordina-
tor som har vært det faglige bindeleddet 
mellom UiO og oss. Dette har fungert ut-
merket og er en suksessfaktor. Videre har 
vi hatt mange samlinger med rektorene for 
å forankre leseveiledernes rolle i skolesys-
temet. Det er lagd en egen arbeidsbeskri-
velse som skal implementeres fra høsten 
(se vedlegg 3).

Fosen: 
Råd for videre bruk av denne kursformen:
- Sørg for at alt det tekniske fungerer før 
dere setter i gang. Det sparer deltakerne 
for noen ergrelser.

- Sørg for at alle i deres adm vet hva den 
andre gjør. Synes som om dette noen 
ganger har vært uklart. Men jeg har hatt 
god kontakt med Jorunn Ytri og Sigurd 
Hasle. IT-ansvarlige har hatt god kontakt 
med IT-folka hos dere. 

Samla sett et svært godt opplegg som vi 
kan anbefale at dere satser videre på.

Takk til deg Jørgen, Vigdis og de andre 
foreleserne!

Takk til administrasjonen og de IT-an-
svarlige!

Drøfting
Dreyfus (2001) har reist spørsmålet om 
bruken av overføring av kurs ved hjelp 
av elektroniske og visuelle medier er 
tilfredsstillende sammenlignet med den 
direkte konfrontasjon i auditoriet. Meget 
overraskende er ingen av studentene inne 
på dette. Det virker som om de bare er 
opptatt av de muligheter, som bruken av 
Elluminate kan gi for at de, trass i geo-
grafisk avstand likevel kan delta i en et-
terutdanning som er viktig for dem. Her-
ved ser de forbi den reduksjon i kvalitet i 
personlig kontakt som en slik overføring 
representerer. Men de er likevel opp-
tatt av kvalitet i budskapsformidlingen i 
forhold til den ramme som den visuelle 
overføring gir. De formulerer synspunkter 
på både innholds- og formidlingskvalitet 
og læringsutbytte. Det går på om innhol-
det er interessant, klargjørende, nyttig, 
bevisstgjørende, inspirerende, om det er 
klar struktur, grundig tematisk  
behandling mv. 
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De kommenterer dessuten forelesernes 
innbyrdes koordinering og samstemthet. 
Det betyr at de er observante på en meget 
konstruktiv og sterkt faglig vis. Man kan 
ane at ‘avstanden’ på en måte har skapt 
et sterkere faglig interessefokus hvor ingen 
forstyrrende elementer har blandet seg inn 
i vurderingen. Foreleserne har blitt tatt på 
ordet, i bokstaveligste forstand, og kanskje 
gruppeorganiseringen har gjort at faglig-
heten har blitt ytterligere styrket.  Under 
tradisjonelle former finner undervisnin-
gen på Universitetet sted i auditorier eller 
forholdsvis store undervisningslokaler. Her 
må studentene gjøre en stor egeninnsats 
for å skape kollokviestemning og drøfting 
– etter forelesingene. I denne sammenhen-
gen er alle studenter organisert i kollokvier 
og de fleste ser overføringene sammen. På 
en særlig måte har avstanden på denne 
måten blitt redusert mellom undervisning 
og student, mellom undervisningstema og 
tilegnelse og anvendelse. Det har vært en 
uventet utvikling for oss lærere. 
I forlengelsen av undervisningen som 
opphører i desember skal studentene skrive 
logg om egen skole og herigjennom lage 
forarbeid til prosjekt og eksamensoppgave. 
De får gruppeveiledning lokalt i to om-
ganger av en av lærerne på utdanningen. 
Veileder registrerer her et sterkt faglig 
engasjement og høy grad av involvering. 
Alle studenter har nå (i februar) i samar-
beid med deres rektorer avtalt prosjekter 
på egen skole, som skal gjennomføres og 
beskrives i eksamensoppgaven etter en mal 
som en masteroppgave, men på 10—15 
sider. Disse opplevelser har styrket oss i at 
selve den måten som formidlingsformen 
har vært tilrettelagt på i forening med den 
lokale organisering til sammen har skapt en 

meget gunstig ramme for etter- og  
videreutdanning i skolen. 

Dette bekreftes av nye forskningserfa-
ringer om implementering av endringer 
i skolen i USA (Henry & Pianta, 2011). 
Her blir det med støtte i omfattende 
forskning om effektivitet i forhold til 
implementering av undervisningspro-
grammer/lovendringer betont at disse 
må ledsages av grundig lokal oppfølg-
ning i tett tilknytning til lærerens daglige 
virke. Hvis ikke dette skjer vil endringer 
over tid bli beskjedne. Videre hevder de 
at det sentrale i all endring i skolen for å 
fremme effektivitet og læringsutbytte, er 
samspillet mellom lærer og elev. De har i 
deres studier for å øke effektivitet vektlagt 
Web-basert trening og konsultasjon som 
supplement til grunnleggende kursing. 
Ved å gi læreren vedvarende støtte i sin 
implementering av nye arbeidsmåter 
gjennom demonstrasjonsvideoer på nett 
og samtidig konsultasjon i tilknytning til 
videoer, læreren hadde tatt opp av egne 
undervisningssituasjoner, fant forskerne 
sammenheng mellom anvendelsen av 
nye arbeidsmåter i klassen og elevenes 
læringsutbytte.

Vi har ikke arbeidet på samme måte her 
i dette prosjektet, men i prinsippet har 
vi nærmet oss en slik utdanningsform. 
Studentene har blitt undervist i grupper, 
med anledning til å diskutere innholdet 
og overføre kunnskapen til lokale for-
hold. De har laget oppgaver på egen 
skole og fått veiledning lokalt av lærer fra 
utdanningen. De har hatt nettadgang til 
lærerne og fått veiledning til problemstil-
linger og oppgaveformuleringer og  
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veiledningen har vært i to steg, slik at en  
prosessorientert tilnærming ble mulig. Det 
har ikke vært mulig å måle læringsutbytte 
hos de elever studentene har jobbet mot. 
Men evalueringen av implementeringen av 
språk- og leseveiledere på alle skoler i Frogn 
kommune (Frost, 2010) viste at kommunens 
leseresultater var kommet i positiv utvikling. 

Et forhold som flere av studentene tar frem 
under evalueringen av Elluminate oppleg-
get har vært at kursformen ga anledning til 
at regioner langt fra Oslo kunne delta aktivt 
i etterutdanningen. De geografiske vilkår 
i Norge setter grenser, men gjennom dette 
opplegget har vi redusert disse samtidig som 
vi har gitt den tradisjonelle campus studen-
tene bedre muligheter for læring. Deltakerne 
har vært meget tilfredse med å kunne bli i 
deres region og ha kontakt med et lærings-
miljø ved Universitetet i Oslo. Men formen 
har også gitt studentene en frihet som de har 
satt pris på. Ved lettere sykdom eller andre 
forhindringer har de likevel kunnet følge 
med. Vi fikk dessverre ikke utnyttet mulighe-
ten godt nok til at studentene dessuten kunne 
etablere seg i virtuelle grupperom på nettet. 
Her vil de kunne drøfte litteratur og pro-
sjektoppgaver og utveksle andre erfaringer i 
tilknytning til kurs, f.eks. vurdering av skolen 
(loggskriving) og tilrettelegging av prosjekter. 

Under hvilke betingelser og til hvilket formål 
kan det være gunstig å utnytte de muligheter 
som nettformidling tilbyr, samtidig med at en 
tar hensyn til de utfordringer som formidling 
på nett kan gi i forhold til vanlig undervis-
ning? Nærværende prosjekt viste at den form 
og struktur som vi hadde lagt opp til ble tatt 
vel imot. Hovedtrekkene i designet var:
• Felles oppstart, hvor studenter og (noen) 

forelesere møtes
• Lokal kursing av skoleledere og veile-

dere/kollokvieledere
• Lokale forelesinger underveis (1-2)
• Lokal organisering av studiegrupper (kol-

lokvier)
• Lokal leder av kollokviene – gjerne fra 

PPT
• Tilrettelegging av forelesinger i korte øk-

ter – med tid til drøfting og til å formu-
lere spørsmål til foreleser

• Lokale veiledere som suppleres fra uni-
versitetet

• Sentral sensurering av logg og eksamen-
soppgave

I det videre arbeidet med kursformen vil 
disse forhold bli betont enda mer. En kunne 
dessuten tenke seg at arbeidsmåten kunne 
utvides med anvendelse av Ellluminate til 
kollokviesamarbeid både under og etter 
undervisningens opphør i den periode hvor 
studentene lager prosjekt på egen skole og 
skriver eksamensoppgave. Undervisnings-
messig kunne en tenke seg at videoformid-
lingen (direkte eller lagret), kunne suppleres 
med korte, instruktive undervisningsvideoer 
som illustrerte noen av de poeng som ble lagt 
frem i undervisningen. Det kunne medvirke 
ytterligere til å bygge bro mellom teori og 
praksis.

Vi har og belyst et behov for et endret syn på 
hva en forelesning kan være, i samspill med 
teknologi. Vi vil og sterkt betone behovet for 
samspill med den lokale IT avdeling for å gi 
foreleser den tryggheten på teknologien som 
er nødvendig.  Denne type organisasjons 
endring gjør oss mer en noen sinne avhen-
gige av hverandre på tvers av fag  
og arbeidsområder.
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Det er vårt håp at universitetet kan 
fortsette utviklingen av denne kursfor-
men. Vi mener at en slik formidlingsmåte 
er spesielt velegnet i et land som Norge 
med store geografiske utfordringer, hvor 
avstand alltid kan være et problem, også 
små avstander i luftlinje. Studentene har 
tatt formen til seg og den kan bli utviklet 
enda mer, med støtte i den forskning vi 
har omtalt. Kanskje vi kunne nå frem 
til konkret å kunne måle vekst i elevenes 
læringsutbytte som en effekt av utdannin-
gen på bakgrunn av de erfaringer en har 
høstet andre steder.  
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Vedlegg 1

Bakgrunn for søknad om støtte til nettstudiet

På ISP har vi tidligere høstet gode erfaringer med overføring av forelesinger fra UiO til 
andre regioner i landet (Vest-Finnmark, Kristiansund, kommuner i Akershus). Innholds-
messig var erfaringene gode, men totalkonseptet hadde forbedringspotensialer.  
Det dreier seg om
• Bedre utstyr for opptak (på Helga Eng) og fremvisning lokalt
• Bedre lagring og kvalitet ved uthenting og fremvisning
• Bedre mulighet for direkteoverføring med interaktivt samspill
• Kursing av lokale teknisk ansvarlige
• Etablering av faste kollokvier med lokal ledelse
• Kursing av skoleledere og kollokvieledere 
• Kursing av forelesere på UiO

Utdanningen som språk- og leseveileder som finner sted på ISP blir møtt med stor 
interesse av lokalmiljøer rundt om i Norge. Til høsten planlegges samarbeid med to 
nye lokalmiljøer. Vi ønsker å benytte erfaringene fra de tidligere samarbeidsprosjek-
ter for nå å etablere en forbedret modell som kan bli et mønstereksempel for andre 
miljøer på universitetet med samme behov.

Prosjekt 2011-12
Som en fortsettelse av dette arbeidet har vi derfor det kommende semesteret kontakt 
til Fosen regionråd, kommunal skoleledelse i Nøtterøy og Tønsberg kommuner og 
Lindås kommune ved Bergen. Endelige avtaler er enda ikke inngått. Alle ønsker å 
få etterutdanningstilbudet om språk- og leseveiledere fra ISP til sine kommuner.  På 
bakgrunn av erfaringene nevnt over ønsker vi derfor i et nytt prosjekt å styrke vårt 
utgangspunkt ved å bedre utstyret til opptak, lagring og etablering av nettverk mel-
lom brukere og UiO samt å sikre brukernes tekniske muligheter ved å satse på lokal 
utdanning av superbrukere på det system vi velger. 

Prosjektet inneholder undervisning på UiO av våre egne lokale studenter (Oslo og 
Akershus), opptak og videre spredning (direkte og via nett/evt. dvd), etablering av 
lokale kollokvier med egen ledelse fra PPT og/eller skoleledelse, lokal veiledning 
men med sentral sensurering av eksamensoppgave. Lokale veiledere samt skolele-
delse vil dessuten bli kurset før semesterstart. Hvor det blir direkte overføring vil vi 
dessuten prøve ut samtidig kommunikasjon mellom forelesere og lokale brukere.
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Vi ønsker å gjennomføre prosjektet i nært samarbeid med fakultetets IT-tjeneste.  Pro-
sjektet bør starte opp snarest med innkjøp og installering av utstyr og planlegging av opptak, 
kursing av lokale brukere og forelesere og så snart kontrakt med lokale brukere er utarbeidet.

Prosjektet vil da bli gjennomført fra august til desember 2011. I begynnelsen av 2012 vil det 
bli utarbeidet en rapport med beskrivelse av erfaringer og med opplegg til ressursbehov ved en 
permanent videooverføringskapasitet på fakultetet. 

Behov
Vi ønsker å etablere følgende:
1)  Et auditorie som er teknologisk utstyr for å støtte opptak av forelesinger på en enkel måte, og 
som støtter følgende
 a.  Opptak av skjerm 
 b.  Trykkfølsom skjerm som gjør styring av f.eks, interaktive funksjoner mer bruker 
       vennlige
 c.  Opptak av lyd (forelesers tale primært – må holde høy kvalitet)
 d.  Opptak av et videobilde (primært for bilde av foreleser)
 e.  Programvare eller hardware for å gjøre opptaket
 f.   Programvare eller hardware for kontakt mellom foreleser og eksterne studenter. Om  
      mulig ønsker vi å kunne la foreleser velge fortløpende mellom:
  i.   Synkron kontakt (studenter kan delta fullt og helt ’live’), eller
  ii.   Asynkron kontakt som gir foreleser en mulighet til å samle opp spørsmål og  
        lignende til passende intervall. (antatt nødvendig med høyt antall  
        eksterne studenter)
Vi ønsker at dette rommet skal være HEH aud 2
2)   Vi må etablere et lagringssted for disse videoopptakene, og ønsker primært å prøve 
å integrere dette med LMS’en som brukes på kurset (UiO Fronter). Vis vi ikke får 
etablert lagringsdelen innen Fronter må vi finne frem til en egnet videoportal som gir 
studentene en kjapp og enkel tilgang.
3)   Vi må etablere et støttenettverk blant brukere (både våre forelesere, men også våre 
studenter). Denne typen forelesninger har utfordringer, og vi ønsker å ha et nettverk av 
superbrukere ute blant studenter og forelesere som skal få opplæring fra oss, og tilgang 
til effektiv support. Denne tette kontakten er avgjørende for å fange opp og løse mulige 
problemer slik at forelesningene får den ønskede læringseffekten, og at vi får fornøyde 
studenter på denne typen kurs. Dette vil være en betydelig satsning innen prosjektet.

Bruk av denne typen løsninger ser vi for oss vil ha større utbredelse i årene fremover, 
grensen mellom den klassiske campus studenten og en fjernundervisningsstudent blir 
svakere med tiden. Fordi det fra start er et snevert samarbeid mellom fagmiljø og  
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IT-tjenesten vil etterfølgende anvendelse i andre miljøer på UV fakultetet bli mulig.  
Vi vil dessuten skrive en rapport som kan benyttes til videre spredning.

Vi er kjent med at USIT ser på løsninger for opptak av forelesninger med mer. Dette er 
løsninger som ikke vil være på plass innen 2011, og det er heller ikke i dag kjent hva de nøy-
aktig vil være. Vi har etablert kontakt med USIT, og planlegger å forankre vår kontakt med 
USIT i Multimedia gruppen (kontakt person: magnus.hovland@usit.uio.no), som vil kunne 
fungere som en partner i utprøvningen. 

Vi har gjort en del tester av programvareløsninger og mener det er full mulig å etablere 
dette for pilot bruk høst 2011.

Vedlegg 2
Alle studentbemerkninger til de enkelte punkter i spørreskjemaet ved studentevalueringen:
3.4 Hvis du kunne endre noe ved formen på forelesningen, hva ville det vært?
Færre innspill fra salen. Bedre lyd- og bilde-kvalitet.
Spoling er noe vanskelig. Derfor var det en god ide å dele forelesningen i to.
En digital tavle, kanskje som et eget vindu
Fint hvis alle foreleserne legger ut forelesingsfoiler før forelesning
Foreleserne kan bruke tavlen rett bak eller skrive som ”Moderator” når de sier et vanskelig 
navn som er viktig å få med seg o.l.
Lyden har ofte hatt noe feedback og skurr. Dette blir veldig slitsomt. Lyden er også litt ”ul-
len” eller den har metallisk klang.
Helt ok.
Forelesningene var bra, men jeg kunne ønske at opptakene var delt opp i enda mindre deler. 
Om det er noe man vil høre flere ganger er det vanskelig å spole dit man skal 
Ønsker bedre lyd kortere spørsmål fra salen. Det ble av og til lange avhandlinger før spørs-
målet kom. det blir lite fruktbart for oss som venter.
Fint med dialog underveis i forelesningen. Fint om alle forelesere kunne lagt ut forelesnin-
gene som power-point i forkant av forelesningen. Da hadde det vært lettere å få skrevet 
stikkord til det som blir sagt på forelesning.
Det burde vært brukt mikrofon på spørsmål fra salen. Ikke alle forelesere var like flinke til å 
repetere spørsmåla.
Kanskje litt mer struktur på pauser?

3.7 Andre ting du ønsker å meddele vedrørende det tekniske
Bedre lyd, først og fremst.
Det bør bli lettere å spole seg fram og tilbake.
Det tar fryktelig lang tid å koble seg opp dersom man skal starte litt ute i ei forelesning!
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Til enkelte tider og ved enkelte forelesere har lyden vært utydelig.
Bedring av lyden, spesielt på manns-stemmene. Kanskje det har noe med mannsstemmenes 
frekvens å gjøre.
Resultatet blir iallfall svært grøtete og vanskelig å oppfatte. Noe bedre ved bruk av øre-plug-
ger, men ikke bra nok.
Studentene i salen burde ha mikrofon når de snakker. Noen ganger glemte foreleser å gjenta 
det som ble sagt. Det er også ”dødtid” når man ikke hører noe.
Ofte dårlig lyd
Jeg fikk ikke til å ”spole” i opptakene. Når jeg ville se slutten av en forelesning, så måtte jeg 
først se gjennom to timer for å komme til siste del. Det ble for slitsomt. Heldigvis har jeg vært 
til stede live på resten...
Alt ok, bortsett fra varierende lydkvalitet.
Det har vært mye blunder og mye av det tekniske har jo ikke fungert godt. Det bør være mu-
lig å få en leverandør som gir bedre kvalitet
Det ble bedre etter vært, men noe tekniske problemer og venting i starten.
Tungvint å starte inni sendingen. Vært en fordel å kunne velge hvilket lysbilde en ville starte 
med når en ikke kunne se hele sendingen på en gang.
Hørte aldri spørsmålene fra salen, så da ble det venting
Håper forelesningene blir liggende i vårsemesteret!
Lyden har til dels vært ganske dårlig. Ellers er jeg godt fornøyd med det tekniske. Innspill fra 
salen burde vært meddelt gjennom mikrofon, sånn at man hører hva som blir sagt, ikke bare 
at foreleser gjentar det. Ønsker ellers at jeg kan ha tilgang til forelesningene også etter endt 
studium, er det noen mulighet for det? Evt gjøre opptak av dem på disk, slik at jeg kan se dem 
senere?
Veldig bra etter at dere delte opptakene i del 1 og 2. Det ble da lettere å orientere seg.

4.1 Vi har prøvd oss på en tredeling ved presentasjonene - Hvordan fungerer 
denne tredeling?

a) Forelesing ca 35-40 min
b) Pause med anledning til å skrive spørsmål – 15 min
c) Besvarelse av spørsmål – ell. forelesing fortsatt.
 
Denne tredelingen fungerer veldig fint, synes jeg.
Ok.
De fleste forelesningene har vært gode og greit strukturert. Spørsmålene blir ikke fullt så nyt-
tige for oss som ikke er i salen.
OK
Har bare sett opptak, da spiller ikke tredelingen noen rolle.
Det er ikke alle foreleserne som har fulgt dette.
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Bra organisert
Jeg synes det har vært greit med forelesning/pauser. Spørsmåls-session har ikke fungert, 
men vi her hos oss på Nøtterøy har hatt viktige diskusjoner i pausene og noen ganger 
under forelesningene. Vi blir så ivrige ;-)
Denne strukturen er god, da vi har mulighet til å stille spørsmål. Ikke like lett å stille 
spørsmål i den løpende forelesningen fordi det ikke alltid blir sett av foreleser.
Veldig bra!
Har fungert bra. Kommentarer og spørsmål underveis har også vært en fin mulighet.
Meget bra, men pausene kan være noe kortere. For eks. 10 min.
Det har fungert helt utmerket
Godt utgangspunkt. Det var få som benyttet seg av mulighetene til å spørre i pausene. De 
på nettet var flinke til å stille spørsmål underveis i forelesningen.
Dette har vel stort sett fungert greit.
Meget bra!
Fungerer godt. Viktig at alle foreleserne husker å gjenta det som blir sagt i salen.
På grunn av at jeg har sett forelesingen i opptak har jeg ikke kunnet skrive spørsmål 
underveis. Vi ser opptak sammen i ei gruppe. Da regulerer vi pausene selv. Noen ganger 
hopper vi over pausen, andre ganger utvider vi den, noe jeg har opplevd positivt.

4.2 Forslag til endringer:
Er fornøyd med opplegget slik det er i dag.
Viktig at foreleser gjentar spørsmålene fra salen. Lange utgreiinger fra salen fungerer 
dårlig.
Finne frem til bedre tekniske løsninger spesielt på lydsiden. Men det bør jo ikke ramle ut 
lyd og bilde fra en forelesning. Det skaper frustrasjon for oss som skal følge med.
Kunne mikrofoner brukt ved spørsmål fra salen vært et alternativ? Det blir ofte ikke gjen-
gitt alt når foreleser gjentar.
Fint om langvarige dialoger med salen kan gjøres i forbindelse med pauser, vi hører ikke 
hva som blir sagt. Kanskje hovedpoengene kan summeres opp for oss rett etter pausen.

4.3 Hvordan organiserer dere samtalene i forbindelse med at dere ser ut-
sendelsene sammen i gruppe
Er en gruppe på tre som snakker sammen av og til. Skal få til noen samlinger senere.
Vi følger presentasjonene, fra begynnelse til slutt. Kutter på pausene.
Drøfter problemstillinger underveis. Vi kan også stoppe i ei forelesning for å diskutere
Vi ser sendingene som opptak. Noen ganger avbryter vi sendingene, men som regel kom-
menterer vi og diskuterer i pausene før vi spoler fram til neste start.
Vi diskuterer vår forståelse i de innlagte pausene og før vi starter forelesingen.
Snakker sammen underveis og i pauser.
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Snakker sammen underveis hvis noe interessant dukker opp og i pausene
Samtaler i pauser og noen ganger fortsetter vi under forelesningene.
Vi diskuterer mye under forelesningene. Dette er en fordel med livesendingen, for vi kan 
diskutere uten å forstyrre foreleser eller andre i salen. Det er fint å kunne klarlegge og 
etablere fagstoffet sammen.
Vi diskuterer mye underveis og har erfaringsutvekslinger. Etterhvert har samtlige delta-
kere kommet mer på banen.
Vi organiserer ikke så mye; mer ”fritt frem” med kommentarer.
Ser alene
Samlet i gruppe for å se opptakene sammen. Jeg har også hatt anledning til å følge noen 
live-sendinger
Vi har sett opptakene på felles skjerm/tavle. I toer-gruppe har vi kommentert underveis 
eller stoppet opptaket for diskusjon.
Vi har vært i kollokvie og to stk fra samme skole. Brukte de innlagte pausene noen gan-
ger, hoppet over noen ganger.
Vi stopper opptaket, og tar opp aktuelle ting underveis, dersom det er noe vi ønsker å 
kommentere.
Vi diskuterte underveis.
Forelesning, diskusjon og refleksjon
Samtale før og etter forelesningen.
Har hatt kollokvier hver 3.-4. uke (ca). Har tatt opp aktuelle tema etterhvert, alle har 
kommet med ”statusrapport”.
Vi diskuterer i pausene eller stopper opp når vi føler behov for en samtale. Andre gan-
ger har vi sett opptak hjemme og diskutert tema i etterkant.
Vi tar opp spørsmålene som foreleserne kommer med. Ingen spesiell organisering.

4.4 Hvor mange deltakere er det i den gruppen du ser kurset sammen 
med?
Sitter alene
6 deltagere.
4
8 studenter
9-10
11 (?)
11
5
De fleste gangene har det vært i toer-gruppe. Få ganger i større gruppe.
2 og 6 (med meg) jfr 4.3.3
6-7 når alle er samla. Har sett de fleste forelesninger hjemmefra, alene.
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4.5 Er det en ordstyrer i din gruppe?
Nei.
Nei
Nei
Nei
Det er ordstyrer når veiledere fra ppt har vært med. Det har fungert veldig bra.
Nei
Nei
Nei, ikke egentlig. Vi er stort sett like pratsomme ”alle” sammen, og alle bidrar 
med sitt. Det kan være litt kaotisk til tider, men det er VELDIG nyttig i det store 
og hele.
Nei, ikke behov.
Nja, det går vel litt på omgang
Nei
I stor gruppe ja.
Nei

4.6 Tar dere referat?
Skriver referat og har fagbøker oppe.
Nei.
Nei
Nei
Nei
Nei
Ja
Ja
Nei
Ja, personlige notater fra forelesning.
personlige notater
Nei
Noterer hver for oss.
Nei

4.7 Hvordan opplever du kursformen: Å gå på kurs via Elluminate?
SUPERT! Har 4 barn, jobber 75 % og har en mann som er mye borte. Kursfor-
men passer meg perfekt. Hadde ikke hatt anledning til å gjennomføre kurset hvis 
det hadde foregått på en annen måte. Veldig fint å kunne se på opptak hvis man 
ikke har mulighet til å følge live-sendingene.
Flott.
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OK, men slitsomt i forhold til lydkvalitet
Bra! Svært fleksibelt!
Meget lærer-rik. Positivt å få påfyll fra forelesere fra uio
Det er en bra kursform
Fint for oss i distriktene å slippe og reise til Oslo.
Veldig fint
Helt topp :-) Deilig å slippe å dra til Oslo hver onsdag. 
Strålende! Valgmuligheten gjør det mulig å ta dette studiet.
Meget praktisk. Det er alene grunnen til at jeg kunne melde meg på et kurs som ledes 
fra Oslo (når jeg bor på Nøtterøy)
Spennende. Får mye faglig utbytte av forelesningen
Flott!
Greit! Ønsker og håper på oppfølging fra veileder etter hvert.
Flott for oss i distriktene :-)
Veldig bra, kjekt å kunne se en forelesning flere ganger
Spennende, men intenst å følge med på en skjerm
Ok!
Positivt
Bra!
Flott å kunne studere hjemmefra!
Jeg opplever denne kursformen som veldig positiv. Jeg kan se forelesningene opp til flere 
ganger og har mulighet til å studere hjemme. Meget fornøyd.
Når teknikken fungerer er det en fin måte å studere på.

5.1 Vi har prøvd oss på en tredeling ved presentasjonene - Hvordan funge-
rer denne tredeling?
a) Forelesing ca 35-40 min
b) Pause med anledning til å skrive spørsmål – 15 min
c) Besvarelse av spørsmål – ell. forelesing fortsatt.

Greit nok. Det kunne det virke litt oppstykket, men skjønner at det er viktig for de som 
satt et annet sted.
Greit
Dette er etter mitt syn en god fordeling.
Veldig bra!
Fungerer bra
Bra.
Fungerer bra. Litt kortere pauser kan være greit.
Dette har fungert veldig godt! Flott med forutsigbarhet!
Godt utgangspunkt. Det var få som benyttet seg av mulighetene til å  
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spørre i pausene. De på nettet var flinke til å stille spørsmål underveis  
i forelesningen.

5.2 Forslag til endringer:
Ønsker gjerne mer dialog inne i timen.

5.3 Hvordan opplever dere å delta i en uv-form hvor det er videoopptak og 
hvor foreleser også må tenke på å henvende seg til de eksterne studenter?
Helt greit, jeg dro nytte av det selv, ved en anledning der jeg ikke kunne delta på foreles-
ningen.
OK
Helt uproblematisk.
Ikke noe problem
Går helt greit
Helt greit. Foreleserne har stort sett vært flinke til å få med seg både de i Oslo og ellers i 
landet.
Ok
Helt greit det. Jeg synes noen ganger det har vært litt mye surr. Kanskje kunne det vært 
forventet at foreleser vet hvordan teknikken skal fungere før forelesningen starter,
Foreleserne syntes det var uvant. Endel tekniske problemer.

5.5 Hvis Ja, begrunn svaret i spørsmålet: Har du noen ganger valgt å se på 
forelesingene hjemme i stedet for å delta på Blindern? 
Var forhindret av praktiske årsaker i å dra til Blindern
Iskaldt i auditoriet, ikke helt i form, var utenlands.
Siden jeg jobber ved siden av studiet er det en stor fordel for meg å kunne se forelesnin-
gene hjemmefra. På denne måten sparer jeg tid som ellers ville gått med til reise.
Fikk med relevant forelesning selv om jeg var syk. 
Sett opptak
Har ca 90 minutter å kjøre til forelesningene. Når det har vært snø, dårlig føre ol er det 
godt å sitte hjemme og følge forelesningene
Tidsbesparende med tanke på reise til og fra. Pausene kan brukes mer effektivt.
Lang og købelastet vei inn til Oslo

5.11 Beskriv med egne ord ditt utbytte av emnet Læringssyn og Innovasjon 
Veldig nyttig emne for å forstå hvilken helhetlig innsats som må til for å bedre leseunder-
visning for elevene. Litt frustrerende for meg som masterstudent som har lært mye om 
hvor viktig ikke bare lærerens, men også ledelsens og skoleeiers innsats er. Som master-
student er jeg pr dato bare lærer, og skulle gjerne vært med å endre systemet, noe jeg ikke 
har alt for stor innflytelse på.



INTERAKTIVE VIDEOBASERTE FORELESNINGER 55

Relevant og spennende innblikk i forskningen. En del arbeid å trekke trådene sammen.
Jeg har fått svært mye ut av emnet, og bruker daglig det jeg har lært i mitt arbeid. 
Foreleserne strukturerer stoffet og formidler det på en slik måte at vi raskt får en god 
forståelse av emnet.
Veldig interessant og lærerikt, mange nyttige prosesser og tanker man må gjøre seg.
Jeg tar masterstudiet og har tatt de første 20 studiepoengene tidligere, dvs jeg har fritak 
for de to første emnene
Læringssyn og innovasjon og Forebygging og tidlig innsats. Det betyr at jeg bare tren-
ger å følge emnet Balansert leseopplæring dette semestret.
Jag har likevel fulgt store deler av disse emnene med å se opptakene fra forelesningene 
og har hatt stor utbytte av dette.
Ikke deltatt
Veldig bra! Her fikk jeg ryddet opp i min oppfatning av strukturen på egen arbeids-
plass. Fine eksamensoppgaver knyttet til emnet. Det føltes helt riktig å starte masteren 
med å se på skolen og innovasjonsarbeid på systemnivå.
Interessant, men de to andre temaene var enda mer spennende.

5.12 Beskriv med egne ord ditt utbytte av emnet Forebygging og tidlig 
innsats 
Interessante vinklinger.
Dette har også vært et svært interessant og nyttig emne. Her vil jeg framheve xxxx, som 
er meget engasjert, strukturert og med et mangfold av eksempler. Xxx, xxx, xxxx, xxx 
bidro også til at dette emnet ble dekket på en bred og skikkelig måte.
Spennende opp mot min jobb i skolen, alltid bra med oppfriskning og nye innput på 
grep man kan ta.
Mange fag går inn i hverandre, men det er fint å få belyst tema fra flere vinkler. Det 
er imidlertid et stort spenn og mange emner virker svært viktige. Vanskelig å trekke 
sammen hovedessensen i faget når man skal skrive eksamen. Noe dypdykk i hvert emne 
er det vanskelig å få når faget er lagt opp slik. Det viktigste opplever jeg det er å få det 
store og det hele bildet av hvorfor forebygging og tidlig innsats er viktig. Mye av det 
jeg leser ønsker jeg jo å prøve ut i praksis, men dette er ikke alltid gjennomførbart. Jeg 
er spent på hvor mye jeg husker når jeg skal ut i jobb igjen... I siste forelesning i faget 
Balansert leseopplæring avsluttet Vigdis med å oppsummere hovedessensen i faget og 
trakk sammen de store linjene. Dette var god hjelp - særlig rett før eksamen!
Utrolig spennende og innholdsrikt. Har lært veldig mye som jeg bruker hver dag.

5.13 Beskriv ditt utbytte av litteraturlesingen
Mye spennende stoff. Utfyllende og interessant.
Lesing og skriving går for meg hånd i hånd. Derfor synes jeg semesteroppgavene er en 
god form for eksamen.
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Mye interessant litteratur, men har i tillegg valgt andre bøker å lese også.
Mye bra pensum! Noe pensum overlapper hverandre, men likevel mye bra. Det er 
imidlertid vanskelig å vite hvor jeg kan finne kilder til mye av litteraturen som det blir 
snakket om i forelesningene. Av og til må jeg henvise til hva som har blitt sagt på fore-
lesningene i eksamensbesvarelsene mine fordi jeg ikke vet hvem som har skrevet dette.
Kildehenvisningene bør stå i power-point.
Jeg har stort utbytte av å lese litteratur. Den er relevant og nyttig.

5.14 Andre ting du ønsker å meddele vedrørende innholdet 
Læringssyn og Innovasjon var et intensivt emne som gikk over kort tid med eksamen 
rett etter at forelesningene sluttet. I det perspektivet opplevde jeg nok at det var mye 
jobb å få tak i pensumlitteraturen. Det hadde vært ønskelig å hatt alle enkeltartiklene/
kapitlene i et kompendium, det hadde spart MYE tid! En del av linkene til nettartikler 
linket heller ikke direkte til artikkelen, så det ble også mye leting på nettstedet for å få 
tak i disse.
Har bare fulgt forelesningene til ”Balansert leseopplæring” De har vært veldig matnyt-
tige og lærerike. Vil fremheve forelesningene til xxxx og xxxx som veldig strukturerte 
og inspirerende.

Vedlegg 3
Arbeidsbeskrivelse for språk- og leseveiledere i Nøtterøy kommune.

Språk- og leseveilederne skal:

1.  Holde seg faglig oppdatert bla. gjennom aktiv deltakelse i leseveiledernettverket.
2.  Veilede lærere, assistenter/fagarbeidere og foresatte med et spesielt fokus på opp   

 følging av lærere på 1. og 2. trinn.
 a.   Delta på foreldremøter / foreldrekurs på 1., 2., og 4. trinn.
 b.   Observere og veilede lærere og elever. 
 3.   Heve personalets kompetanse innenfor leseopplæringen internt på skolen og ek 
       sternt på egen spisskompetanse (leseprogresjon, testing m.m.). 
4.    Bidra til i samarbeid med rektor, systemjobbing på skolen ut fra kartlegginger  
       (jf. vurderingssirkelen) og tiltak på rett nivå (jf. pyramiden). 
5.    Bidra til å bygge opp skolens ”verktøykasse for leseopplæringen (for eksempel lese 
       plan for alle elever i alle fag, metodikk på lesegrupper, metodikk for å bedre  
       gutters leseferdigheter). Det skal være jevnlige møter mellom leseveileder  
       og rektor.
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6.    Informere/skolere nye lærere om leseopplæringen på skolen.

Språk- og leseveileder bør i tillegg ha en del av undervisningen sin knyttet til ulike 
sider av leseopplæringen. 

Organisering av og tid til leseveilederes oppgaver vil variere fra skole til skole, men 
rektor må sikre at leseveileder i sin arbeidsavtale, har tilstrekkelig tid i forhold til de 
definerte arbeidsoppgavene.  Implementering av leseveiledere i Nøtterøyskolen vil 
blir drøftet i styringssamtalen mellom kommuneadministrasjonen og skolens ledelse. 
Denne arbeidsbeskrivelse vil bli evaluert og ev. korrigert våren 2013.

Borgheim 20. februar 2012

Kjell Jensen
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