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Forord 
I forbindelse med prosjektet ILD - Integrerte læringsarenaer gjennom digitalisering ble det 
etablert en følgegruppe for å dokumentere prosess og resultater. Følgegruppa har bestått av 
tre personer; førstelektor og studieleder Vibeke Bjarnø og professorene Ove Edvard Hatlevik 
og Øyvind Førland Standal. Følgegruppa har vært ledet av Vibeke Bjarnø. 

I tillegg til følgegruppa har ILD bestått av to delprosjekter leda av henholdsvis dosent Bjørn 
Smestad og førsteamanuensis Bård Ketil Engen. 

ILD-rapporten er skrevet av følgegruppa med tekstbidrag fra de to delprosjektlederne. Enkelte 
av de involverte lærerutdannerne i første studieår på den 5-årige grunnskolelærerutdanninga 
for 1.-7. trinn har også bidratt med korte eller lengre tekstelementer som har utgjort deler av 
grunnlaget følgegruppa har brukt for å skrive rapporten. Dette gjelder universitetslektorene 
Trine Gedde Dahl, Siri Krogh Nordby, Trude Sundtjønn og Mikkel Bertram Rustad, samt 
førsteamanuensis Olav Gravir Imenes. 

Vi vil takke alle involverte; studenter, lærerutdannere på praksisskolene og på campus ved 
OsloMet – storbyuniversitetet for sine bidrag, tilbakemeldinger og faglige involveringer. 
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Vibeke Bjarnø  Ove Edvard Hatlevik  Øyvind Førland Standal  
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Bakgrunn og beskrivelse av «ILD – integrerte 
Læringsarenaer gjennom digitalisering» 
 

Institutt for Grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) ved Fakultet for lærerutdanning (LUI), 
OsloMet – storbyuniversitetet har i forbindelse med igangsettelse av de nye femårige 
grunnskolelærerutdanningene testa ut ulike måter å øke studentenes læringsaktiviteter på de 
ulike læringsarenaene som benyttes i lærerutdanning. I forkant hadde instituttet utvikla og fått 
godkjent alt planverk som består av hele 138 emneplaner operasjonalisert i fagplaner for alle 
skolefag og en del skolerelevante fag. Det var laget planer for både syklus 1 (år 1, 2 og 3) og 
2 (år 4 og 5) i utdanningene. Det er også utvikla programplaner og praksisplaner for hvert av 
de to nye grunnskolelærerutdanningene. I prosjektet ILD - Integrerte Læringsarenaer gjennom 
Digitalisering, var det først og fremst utdanninga for 1.-7. trinn det skulle settes inn en innsats 
mot. Allerede underveis i prosjektåret så vi behov og nytten av å trekke med utdanninga for 5.-
10. trinn på utvalgte deler. Først og fremst for å få en breiere erfaring ved uttesting av det nye 
LMSet Canvas som OsloMet nå implementerer, og fordi de involverte lærerne selv så 
hensiktsmessige samarbeidsområder i noen av underprosjektene. 

Grunnskolelærerstudentenes studietid fordeles på følgende fire læringsarenaer: 

1. Organisert undervisning og veiledning sammen med ansatte på høgskolen, nå 
universitetet. 

2. Praksisundervisning sammen med praksislærer. 

3. Arbeid sammen med medstudenter i for eksempel kollokvier, arbeid med 
gruppeoppgaver, studenttilbakemeldinger/peer-assessment osv. 

4. Arbeid alene med pensumlesing, oppgavearbeid ol. 

ILD-prosjektets hovedmål har vært å styrke båndene mellom de fire nevnte læringsarenaene 
slik at samspillet mellom dem styrkes. Det å utnytte bedre den tida studentene faktisk bruker 
på studier, uavhengig av læringsarena, antas å bidra til økt og en mer bevisst studieinnsats og 
derigjennom økt læringsutbytte. Spesielt har vi i liten grad tidligere lagt premisser for å styrke 
den tredje arenaen; studentenes samarbeid med hverandre, for eksempel gjennom kollokvier 
og “peer-assessment”. Studentene har blitt oppfordra til typer av samarbeid, men det har i stor 
grad vært opptil dem selv å bruke samarbeidsgrupper i studiene utenom de obligatoriske 
oppgavene de har fått som krever slikt samarbeid. Mens den første arenaen, organisert 
undervisning, er under kontroll av universitetet, er den andre mye styrt av praksisveileder og –
skoler, mens universitetet har en del å si når studentene er i praksis. På den fjerde arenaen, 
som den nok kanskje også skal være, preget av stor frihet for den enkelte student. For å øke 
studieaktiviteten, og derigjennom forhåpentligvis læringstrykket, sees det på som 
hensiktsmessig å forebygge at den tredje forvitrer hvis den overlates for mye til studentenes 
eget initiativ og ansvar. Det å snakke om og sende tydelige forventninger til at utvikling av en 
profesjonell lærerkompetanse er avhengig av stor aktivitet på alle fire arenaer har derfor vært 
sentralt i prosjektet, samtidig som det i oppstarten av prosjektet var et ønske om å gå mer inn i 
og organisere og sette krav til arbeid med medstudenter på ulike måter, både med og uten 
teknologi. 
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Prosjektet har vært organisert i to faglige deler og en følgegruppe: 

· Del 1: Utvikling av en digital læringsressurs for styrking av sammenhengen mellom 
læringsarenaer, ledet av dosent i matematikkdidaktikk, Bjørn Smestad. 

· Del 2: Digitalisering av studiemodell for Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 
(femårig masterutdanning), ledet førsteamanuensis i seksjon for digital kompetanse, 
Bård Ketil Engen1. 

· Del 3: “Følgegruppa-ILD”, ledet studieleder og førstelektor i digital kompetanse, 
Vibeke Bjarnø. 

Følgegruppa-ILD (del 3) 
For å kunne samle data og gjøre ulike analyser underveis i prosjektet, ble det som sagt 
bestemt å etablere en følgegruppe. Prosjektet ble meldt til NSD og fikk godkjenning før 
datainnsamling ble gjennomført. Dette gir også muligheter for å publisere på deler av arbeidet 
gjort i forbindelse med ILD.  

Følgegruppa har hatt det overordnede ansvaret for å dokumentere og evaluere de ulike 
forsøkene som er gjennomført. Valget om etablering av følgegruppa ble tatt med den 
bakgrunn at det er utfordrende for de involverte, både deltakerne og lederne, i 
utviklingsarbeidet å dokumentere de pågående prosessene i tilstrekkelig grad når uttesting av 
ulikt teknologi foregår i hele den tilgjengelige prosjektperioden.  

I tillegg til å dokumentere de pågående prosessene, har følgegruppa til en viss grad bidratt 
med å utfordre og diskutere underveis med de to delprosjektlederne (del 1 og del 2).  

Ingen av de tre i følgegruppa har vært direkte involvert i gjennomføring av undervisning, 
veiledning eller vurdering for studentkullene involvert i ILD-prosjektet. 

Følgegruppa har vært leda av Vibeke Bjarnø som er studieleder og førstelektor i digital 
kompetanse. Følgegruppa har ytterligere bestått av professor i pedagogikk, Ove Edvard 
Hatlevik og professor i kroppsøving, Øyvind Førland Standal. 

 

Følgegruppas metodiske tilnærming: prosjektdesign og gjennomføring 
Institutt GFU har lang erfaring med initiering, gjennomføring og evaluering av pedagogiske 
utviklingsarbeider med en aksjonsrettet tilnærming hvor en kontinuerlig beveger seg mellom 
handling og refleksjon med tanke på utvikling og endring av praksis i våre utdanninger. Planen 
var å ha en slik tilnærming også i ILD-prosjektet.  Når prosjektet tok til, og vi etablerte 
følgegruppa, ble vi mer på «utsida» av prosjektet enn vi tidligere har vært vant til i arbeid med 
utviklingsprosjekter. Så selv om vi har hatt en rekke møter med både prosjektlederne, vi har 
observert, intervjua og sendt ut spørreskjema til de involverte, har vi ikke arbeida aksjonsretta 
på den måten vi anså som hensiktsmessig på søketidspunktet. 

I et pedagogisk utviklingsarbeid er det naturlig at en går mange runder mellom handling og 
refleksjon før en oppnår ønska resultater. Noen prosesser er korte, andre lange, og flere 
foregår parallelt. En har løpende behov for raske evalueringer og endrer kursen underveis ved 
behov. Tidsperioden til ILD-prosjektet ga oss kun mulighet for å gjennomføre og dokumentere 
en syklus. Erfaringa erverve er således et godt utgangspunkt for å velge ut og arbeide videre 
med det fagmiljøet anser som vellykka med tanke på å øke studentenes studieaktivitet og 

                                                        
1 Utgangspunktet var at også ILD-prosjektets del 2 kun skulle rette seg mot GLU 1.-7. trinn. 
Underveis viste det seg grunnet ulik organisering, hensiktsmessig å også trekke inn GLU 5.-10. 
trinn for å få en breiere erfaring fra piloten før resten av instituttet og OsloMet skal over på 
Canvas fra høsten 2018. 
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læringstrykk. Deler av ILD blir videreført og videreutvikla for neste års kull i de nye 
grunnskolelærerutdanningene. 

Spørreundersøkelse og studieevaluering – og noen overordna resultater 
Høsten 2017 ble det gjennomført en spørreundersøkelse mot studenter på første år på den 
nye 5-årige grunnskolelærerutdanninga for 1.-7. trinn (MGLU 1-7). 140 studenter svarte på 
undersøkelsen, en svarprosent på ca. 70%. Spørreskjemaet inneholdt både åpne og lukka 
spørsmål. Studentene fikk spørsmål om egen mestringsorientering for bruk av IKT, opplevd 
nytte av IKT, opplevde ulemper med IKT og kildebruk. Det viste seg at studentenes 
mestringsorientering har en positiv sammenheng med opplevd nytte av IKT, kildebruk og 
søkestrategier. Det er videre en negativ sammenheng mellom opplevd nytte av IKT og 
opplevde ulemper med IKT.  

Svarene høsten 2017 viste at en stor andel av respondentene hadde erfaring med bruk av 
læringsplattformer fra før de begynte ved lærerstudiet, f.eks. Fronter eller its learning. Når det 
gjaldt erfaringer med bruk av Canvas i lærerstudier høsten 2017, trakk flere studenter fram 
negative erfaringer. Det var utsagn om måten Canvas var organisert på og at det var 
manglende opplæring. Tre studenter uttrykte som følger: 

«Lærere organiserer Canvas ulikt. Det blir da veldig rotete og vi ender opp med å lete lenge». 

«Uoversiktlig, vanskelig å finne fram i de ulike rommene». 

«Lite opplæring». 

Disse tilbakemeldingene ble samla opp og presentert lærere på kullet. Det ble også 
gjennomført en ny undersøkelse våren 2018 med spørsmål direkte retta mot erfaringer med 
Canvas og med spørsmål til studentene om hvilken måte som er mest hensiktsmessig å 
organisere studenter og innhold. Dette med bakgrunn i at det gjennom ILD-prosjektet bevisst 
har blitt testa ut ulke organiseringsformer i systemet. Vi kommer tilbake til det i dokumentasjon 
av del 2. 

Våren 2018 ble det gjennomført en studentevaluering. Studenter på MGLU 1-7 fikk en del av 
de samme spørsmålene fra høsten 2017 om mestringsorientering, opplevd nytte av IKT, 
opplevde problem med IKT og kildebruk. Det var 106 studenter som svarte våren 2018, og det 
viste seg at 78 studenter svarte både høsten 2017 og våren 2018.  Resultatene tyder på en 
positiv sammenheng (moderat korrelasjon) mellom studenters mestringsorientering, deres 
oppfatning av nytte av IKT og deres oppfatning av ulemper med IKT i 2017 til 2018. Det betyr 
at en del studenter har ganske lik oppfatning på våren som på høsten, men det er også ulik 
endringstakt mellom studenter i løpet av studieåret. Studentenes selvrapportering viser en 
positiv (signifikant) utvikling når det gjelder bevissthet om kildekritikk, mestringsforventning og 
opplevd nytte av IKT. Dette er interessant med tanke på at studentene gis tilbud om opplæring 
i disse temaene gjennom studiet. Vi har ingen presis forklaring på hva dette skyldes, men det 
kan være forhold knytte til det som studentene lærer på studiet. Studentene fikk opplæring i 
plagiering, kildekritikk og kildesøk i uke 42, samt litteratursøk i uke 11. OsloMet sitt 
læringssenter ble trukket inn i dette arbeidet.  

Intervjuer og observasjon 
Det har blitt gjennomført 5 dybdeintervju med lærerutdannere like etter oppstart av 
semesteret. Hensikten med intervjuene var å undersøke hvilke erfaringer og synspunkter 
lærerutdannerne hadde med de fire ulike læringsarenaene som ILD-prosjektet tar opp, samt 
hvilke erfaringer og synspunkt de har på bruken digitale verktøy generelt og LMS-plattformer 
spesielt (f.eks. Fronter, It’s learning eller Canvas). Intervjuene ble tatt opp og senere 
transkribert. I hovedtrekk hadde ikke lærerutdannerne noen preferanser for et bestemt LMS – 
de var ikke overraskende mest opptatt av at det skulle fungere og de ved innføring av nytt 
LMS fikk tilstrekkelig opplæring. Når det gjelder de fire læringsarenaene var informantene 
særlig opptatt av «praksisundervisning» - dette er den arenaen de føler at de har minst 
oversikt over det studentene lærer. 
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Vi gjennomførte deltagende observasjon på et profesjonsverksted. Hensikten med 
observasjonen var å skaffe ytterligere informasjon om det punktet i intervjuene som omhandlet 
forholdet mellom undervisning på universitetet og praksisskolene. På profesjonsverkstedet 
møttes studenter, lærerutdannere og praksislærere, samt at en representant fra 
utdanningsetaten deltok.  

Funn fra intervju og observasjon dannet for det første et nyttig grunnlag for diskusjoner i 
følgegruppen. Videre er funn fra intervju og observasjon omtalt der det er relevant i rapporten. 

 

Del 1: Utvikling av en digital læringsressurs 
for styrking av sammenhengen mellom 
læringsarenaer 
 

I delprosjekt 1 var målet å utvikle en digital læringsressurs for å styrke sammenhengen 
mellom de fire nevnte læringsarenaene; undervisning på universitetet, praksisopplæring, 
arbeid med medstudenter og individuelt arbeid. Læringsressursen, eller læringsressursene, 
skulle inneholde både fagspesifikke og flerfaglige komponenter som da på ulike måter skulle 
bidra til å styrke båndene mellom de fire arenaene. 

Den digitale læringsressursen skulle være (jfr. prosjektsøknad): 

· Korte videoer som går nærmere inn på deler av fagene hvor studenter 
erfaringsmessig ofte står fast (“snublesteiner”). Eksempel: korte forklaringer av 
matematiske sammenhenger, der også forklaringene er “eksemplariske” (for 
eksempel ved å utnytte ulike representasjonsformer og koble til didaktiske teorier). 
Videoene vil dels være produsert av deltakere i prosjektet, dels være allerede 
eksisterende videoer (eks. Khan Academy) og dels (på sikt) studentlagede. 

· Digitale presentasjoner av enkle undervisningsopplegg med kobling til didaktisk teori, 
i en form som er nyttig for studentene ved forberedelse av undervisning i praksis. 
Lages av studentgrupper som arbeidskrav (ut fra eksempler som er laget av 
faglærere i prosjektet). 

· Digitale historiefortellinger om koblinger mellom erfaringer i praksis og 
pedagogisk/didaktisk teori, laget av studentgrupper som arbeidskrav etter praksis (og 
tilstrekkelig anonymisert). 

Det var også å lese i prosjektsøknaden følgende: 

«Som hjelpemiddel for å koble undervisningen til studentenes forarbeid alene og i kollokvier, 
vil vi også fortsette utprøving av teknologi a la Learning catalytics. Den digitale 
læringsplattformen Canvas vil bli brukt for å sette sammen de ulike læringsbitene til en 
helhetlig læringsressurs. Deler av den digitale læringsressursen, de deler som er laget av 
lærerutdannere, er tenkt å være åpne slik at andre institusjoner ved interesse kan ta de i bruk, 
og ikke minst selv sette de sammen på en hensiktsmessig måte for sine studenter.» 

Nedenfor gis det korte oppsummeringer fra en del av underprosjektene i del 1 av ILD. 
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Underprosjekt 1: Monte-Carlo 
simuleringsprosjektet 
Formålet med Monte-Carlo prosjektet var å innføre bruk av programmering i lærerutdanninga 
under forutsetningen at programmering skal innføres som noe som gir studentene svar på 
spørsmål de ellers ikke ville kunne fått svar på uten bruk at datamaskiner. 

Digitale ferdigheter etterspørres i læreplaner, og i tida framover ved utvikling av nytt planverk 
for skolen, vil det både i skolen og på lærerutdanninga bli en økende satsing på koding. 
Statsminister Erna Solberg har uttalt at forståelse for koding og teknologi skal inn i 
læreplanene allerede fra barneskolen. Videre at en med en slik strategi peker inn i et nytt tiår 
for norsk skole. I regjeringas pressemelding står det følgende2: 

«I den nye digitaliseringsstrategien er et av tiltakene å gi alle elever opplæring i teknologi. Det 
innebærer blant annet å forstå og håndtere algoritmisk tenkemåte og programmering.»' 

Sannsynlighet er et av de områdene som i løpet av de siste tiårene har kommet inn i 
læreplanen i matematikk. Det er et område som mange lærerstudenter og elever har liten 
intuisjon på. Monte Carlo-simulering gir et ekstra verktøy for å gi svar på oppgaver i 
sannsynlighet. Med forholdsvis enkel programmering kan man få svar på avanserte oppgaver. 
Det å skrive litt programkode gir også studentene mulighet til å få et bedre bilde av hvordan 
man bør sette opp sannsynlighetsoppgaver. Forutsetninga for at det skal være mulig å løse 
oppgaven ved hjelp av programmering er nemlig at man klarer å formulere oppgaven klart. 
Det er matematikklærernes erfaring at det er en utfordring for mange studenter at de har 
vanskeligheter med å klart formulere et uoppstilt matematikkproblem. Dette kan 
programmering hjelpe til med. 

Det ble laga et arbeidskrav for studentene (oppgave 1 og 2)3. Matematikklærerne gikk så inn i 
et samarbeid i med lærere i digital kompetanse som skulle gi studentene den nødvendige 
opplæring i de IKT-relaterte emnene for å kunne løse arbeidskravet og da utvikle simuleringer. 

I prosjektet ble regneark benytta, Excel. Dette er et program som allerede brukes i 
lærerutdanninga ved OsloMet. I Excel for Windows kan man skrive inn kommandoer som 
FOR, IF osv, og også kjøre makroer i VBA (Visual Basic Applications). Studentene fikk opplyst 
om at de kunne benytte Matlab i stedet for Excel hvis det var ønskelig. Arbeidskravet ble gjort 
i gruppe (læringsarena 3).  

Fagansvarlig i matematikk anser det som en nyttig erfaring å ha testet ut dette arbeidskravet. 
Når programmering etter hvert kommer inn i skolen, så vil det være nødvendig at studentene 
skaffer seg erfaring i bruk av programmeringsspråk knyttet opp mot de enkelte fagene.  

Evaluering og oppsummering: 
Arbeidskravene er levert inn i Canvas. Basert på det innleverte materialet var det stort sprik i 
hvor mye studentene hadde fått ut av arbeidskravet. Den sterkeste gruppa hadde skrevet et 
Matlab-program som var betydelig mer avansert enn fagansvarliges løsningsforslag i Excel. 
På den andre sida var det grupper som hadde gjort den vanskeligste 
programmeringsoppgaven for hånd, dvs. gjort 10 forsøk for hånd i stedet for 10000 
simuleringer med datamaskinen. Men også i disse gruppene hadde de sett at bruk av Monte 
Carlo kunne vise at noe som i utgangspunktet kan se ut som om det er kontraintuitivt, likevel 
kan være rett svar. Eksemplet var Monty Hall problemet.  

 

                                                        
2 Pressemelding 25.8.2017 fra regjeringa: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/mer-koding-
og-teknologi-inn-i-skolen/id2568375/ 
3 Hvis ønskelig å se arbeidskravets oppgavetekst og annet materiell, ta kontakt med Følgegruppa. 
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Selve rettinga av det innleverte materialet ble gjort for hånd etter å ha skrevet ut 
innleveringene, ettersom retteverktøyet i Canvas ikke fungerte tilfredsstillende. Det er viktig at 
det gjøres feilrettinger der før vi på nytt tar dette i bruk. Prosjektet ble derfor ikke fulldigitalt slik 
som planlagt, og en kan ikke se lærernes rettinger i Canvas.  

Hvis det innleverte materialet er representativt for alle på gruppa, og det ikke bare er enkelte 
av gruppemedlemmene som har gjort alt arbeidet, så ser det ut til at studentene lærte svært 
mye av arbeidskravet. Dermed kan det se ut som en suksess med tanke på læringsutbytte, 
samt da på å legge til rette for økt studieaktivitet studenter i mellom (læringsarena 3) kobla til 
det som skjer i undervisninga (læringsarena 1). 

En av klassene hadde en skriftlig evaluering i forbindelse med arbeidskravet. Oppsummering 
av svarene er basert på lærerens uttrekk av fritekstsvarene som kom inn. Noen få synes 
arbeidskravet var for vanskelig. En god del trakk generelt fram at de enten var fornøyd med 
lekser/arbeidskrav, eller at de ville ha flere lekser/arbeidskrav. Noen uttrykte at de hadde 
ønska å ha fått bedre veiledning i hvordan løse arbeidskravet på forhånd. Det var også en 
som mente arbeidskravet ikke var relevant som følge av at eksamen i emnet ikke skal 
gjennomføres digitalt og de derfor ikke kunne få Monte-Carlo simuleringer på eksamen. Det 
blir viktig at lærerne forklarer sammenhengen mellom arbeidskrav og eksamen. Innholdet i 
arbeidskrav er med på å sikre læringsutbytte i fagene, og de må være gjennomført og bestått 
for å kunne gå opp til eksamen i emnet. 

Monte-Carlo prosjektet er også diskutert i fagutvalget der representanter for alle klassene på 
MGLU 1-7 er tilstede med lærere og ledelse. I referatet kommer det fram flere ting som 
lærerne må se på og vurdere for en eventuell gjentakelse for nye studentkull. Det er 
tilbakemeldinger både i forhold til innhold og sammenheng og mer teknisk art. 

Det er krevende å få til et arbeidskrav med programmering som kan gi studentene dypere 
matematikkfaglig kompetanse utover det at de lærer litt programmering. Dette problemet ble 
unngått i dette arbeidskravet, men til gjengjeld oppfattet enkelte av studentene at det ble 
vanskelig. Uten tvil kunne man ha satt av flere ressurser til opplæring i arbeidskravet, både 
internt blant lærerutdannerne og overfor studenter. Man kunne også ha satt av flere ressurser 
til testing, samtidig er testing dyrt. Det viste seg at flere studenter med MAC-maskiner hadde 
et utforutsett problem, som lærere uten MAC ikke nødvendigvis klarer å forutse i slike 
prosjekter. Tekniske utfordringer kan således ta mye tid. Uansett vil det nok framover kreves 
at faglærere i matematikk har en del programmeringskompetanse. Arbeidskravet fungerte 
svært godt for noen av studentene. De beste besvarelsene som ble levert inn overgikk 
forventningene vesentlig. Andre studenter synes det ble overveldende. Studentene har et 
hektisk program sent på høsten, og sannsynlighet og kombinatorikk er et av de vanskeligste 
temaene studentene skal gjennom. Hvis man unngår de tekniske problemene knyttet til 
plattformer (MAC) og gir en bedre opplæring på forhånd, og ikke i like stor grad overlater 
arbeidet til medstudentene imellom, så er det gode muligheter for at arbeidskravet kan 
benyttes på nye studentkull for å øke aktiviteten i læringsarena 3 og da i støtte grad koble det 
til læringsarena 1.  

Underprosjekt 2: Bruk av omvendt klasserom i 
matematikk 
Studentene i matematikk i lærerutdanningene har svært ulike forkunnskaper. Dette innebærer 
at de har helt ulike forventninger og ønsker om hva som skal bør gjennomgås i 
matematikkundervisningen. Til stadighet opplever faglærerne at det er faglige poenger som 
noen av studentene har behov for å få forklart, mens de fleste studentene ikke har det samme 
behovet, noe som gjør det vanskelig å bruke undervisningstid på det. Samtidig opplever de 
studentene som faktisk har behovet, at de ikke finner tilstrekkelig støtte i pensumbøkene, som 
til dels forutsetter som kjent en del av denne matematikken. Forholdene ligger derfor godt til 
rette for å lage videoer som en del av studentene kan bruke i sine egenstudier for å supplere 
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pensum. Således kan videoene brukes i læringsarena 4 som forberedelser, eventuelt 
etterarbeid for å få et godt grunnlag for å henge med i læringsarena 1. 

Høsten 2017 ble det lagt ut i alt 19 matematikkvideoer i Canvas knyttet til temaene 
multiplikasjon, divisjon og brøk, som studentene kunne bruke i sitt selvstendige arbeid med 
faget (læringsarena 4). Selve produksjonen av videoene innebar utprøving av ulike verktøy for 
videoproduksjon, hvorav noen viste seg uegnede til å gjengi det matematiske språket på en 
effektiv måte.  

På slutten av høstsemesteret 2017 ble det laga en helhetlig plan for produksjon av et større 
antall filmer innen ulike temaer. Målsettinga var å lage videoer som skiller seg fra de man kan 
finne for eksempel på YouTube eller Khan Academy. Dette spesielt ved at hver video forklarer 
et tema ved hjelp av ulike representasjonsformer, og med rom for didaktiske betraktninger der 
det passer. Gjennom idémyldring og videre idéutvikling ble det spesifisert tema for 47 videoer 
som var tenkt laget gjennom vårsemesteret 2018. Imidlertid ble selve produksjonen av disse 
nye filmene forsinka, slik at de ikke blir klare for bruk i vårsemesteret 20184. 

 

Litt mer om de videoene som ble laga i piloten og ble testa ut i alle klasser 
To 3-timers undervisningsøkter ble avsatt til omvendt klasserom. Øktene omhandlet 
multiplikasjon og divisjon i andre tallsystemer. For sistnevnte var det ferdiglaget videoer fra 
noen år tilbake, mens det i underprosjektets pilot ble utvikla 9 nye videoer for multiplikasjon.  

En av lærerne som lagde 6 av videoene som hadde en gjennomsnittslengde på 5 minutter og 
4 sekunder, ble laga med ACECAD. Arbeidet med å planlegge og spille inn og ferdigstille 
videoene tok tretten og en halv time. Det er ressurskrevende å lage gode videoer tilpassa 
lærerstudentene. Lærerne trenger ofte ekstra ressurser for å kunne få opp volumet på antall 
videoer. Det er klart dette også handler om trening og erfaring, men i dette tilfellet tok det 
nesten en halvtime for å utvikle ett minutts video. Det er viktig at vi ser på og legger til rette for 
bedre og mer brukervennlige IKT-verktøy for dette formålet. Det finnes en del nå på OsloMet, 
og det må gjøres mer kjent og tilgjengelig for lærerne. Lærer med mest utviklingstid så langt 
melder om at det er selve redigeringa som tar lang tid. Representanter i følgegruppa har en 
del erfaring fra slike videoopptak, og av erfaring gjør en oftere nytt opptak når en ikke er 
fornøyd framfor å redigere. Dette er også noe som kan tas opp til diskusjon med lærerne. 

Det som er positivt, er at det meldes om at de videoen som er utvikla pr nå, er laga på måter 
som gjør at de kan brukes i flere år. Man trenger med andre ord ikke gjøre tilsvarende jobb på 
nytt, men heller utvide samlinga av videoer slik som planlagt.  

Evaluering og oppsummering: 
Det ble gjort en åpen fagevaluering i en av klassene der noen studenter trekkes spesielt fram 
at de er fornøyd med de digitale læringsressursene og uttrykker at de er en god læringsmåte. 

En lærer sier det på denne måten: 

«Hovedspørsmålet man må stille seg når det gjelder bruk av videoer framfor å lese en 
lærebok før timen er hvilken merverdi det gir å se på en video framfor en lærebok. Omvendt 
klasserom kan også fungere fint hvis man får studentene til å lese grundig gjennom boka på 
forhånd og notere seg de spørsmålene de har før timen starter. Samtidig er det noen 
studenter som synes videoer er enklere å forholde seg til enn læreboka. En ulempe med å 
benytte videoer, er at man mister informasjon når man spoler. Slik sett er det enklere å 
skumme en bok. Et generelt problem med omvendt klasserom er hva man skal gjøre når det 
kommer spørsmål fra studenter som åpenbart ikke har sett videoene på forhånd. Dilemmaet 

                                                        
4 Delprosjektet omhandler produksjon av 47 ulike videoer til videre bruk i 
grunnskolelærerutdanningene- Arbeidet vil ferdigstilles utover våren og høsten 2018. Hvis 
ønskelig med en oversikt over videotitler, ta kontakt med Følgegruppa. 
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er om man skal ta hjelpetid fra de som faktisk har sett videoene for å hjelpe dem som ikke har 
sett videoene, eller om man skal ignorere dem som ikke har sett videoene. Det virker som om 
det alltid er noen som ikke ser videoene, og forventer å kunne ha utbytte av timen uten dette 
forhåndsarbeidet». 

Lærer reiser her et betimelig spørsmål, og målet med ILD-prosjektet er nettopp å øke 
studieaktiviteten til studentene på ulike læringsarenaer. Det å sette krav til, kanskje ved å 
legge opp undervisninga slik at de må ha sett videoene for å følge med, vil være noe lærerne 
imellom og også sammen med studentene bør diskutere. Dette vil være et bidrag til å legge 
premisser for eget læringsmiljø, da ved å stille krav til hver andre om innsats på flere 
læringsarenaer, også tida den enkelte bruker alene eller sammen med medstudenter. 

Omvendt klasserom er en av mange undervisningsmetoder, og det er en fordel at studentene 
får sett så mange undervisningsmetoder som mulig gjennom lærerutdanninga med håp om at 
de selv tar i bruk ulike sammen med sine elever. Det er også enkelte emner den egner seg 
mer for enn andre. Det virker som om flere studenter er positive til metoden. Metoden kan 
brukes i større utstrekning enn det vi har gjort i matematikk inneværende år. Det må settes av 
tid og ressurser, og det er viktig at flere av lærerutdannerne bidrar. 

Underprosjekt 3: Bruk av omvendt klasserom i 
norskfaget 
I ILD-prosjektet er det også gjennomført en pilot i alle klassene ved bruk av omvendt 
klasserom i norskfaget, da knyta til grammatikkundervisninga i fagets første emne. En lærer 
utvikla en del presentasjoner med lyd. Studentene fikk så i oppgave å forberede seg til 
undervisninga ved å gå gjennom de utvikla digitale ressursene, også en kobling av 
læringsarena 1 og 4.  

Bakgrunnen for dette delprosjektet har vært en forholdsvis høy strykprosent på eksamen 
tilknytta grammatikk gjennom flere år. Tanken var at studentene skulle komme mer forberedt 
til undervisninga og at en dermed fikk et større læringstrykk på grammatikk. Studentloggene i 
norskfaget viser at ca. 1/3-del av studentene har gjort det de ble bedt om av norsklærerne. 

Evaluering og oppsummering: 
Piloten på MGLU 1-7 var tidlig gjennomført i ILD-prosjektperioden. Det ga gode erfaringer og 
lærer som leda prosjektet så flere både forbedrings- og utvidelsesmuligheter. For eksempel 
viser erfaringa at noen av presentasjonene som ble utvikla og brukt i piloten er litt for lange. 
Videre er ytterligere en lærer rekruttert inn i utviklingsfasen. De er godt i gang med å utvide de 
digitale læringsressursene som fra og med neste studieår skal brukes både av studenter på 
MGLU 1-7 og MGLU 5-10. 

Lærerne melder at de før oppstart i studieåret 2018/2019, vil legge til rette for en mer 
systematisk bruk av materialet. Eksamen ble gjennomført høsten 2017, og det ble noe mindre 
stryk enn tidligere år. Dette kan selvsagt ha flere årsaker, blant annet noe mindre pensum og 
kortere eksamen enn tidligere. Likevel vet vi at det å sikre variasjon og mer motivasjon som 
var en av hensiktene her, samt gjennomføre eksemplarisk undervisning som studentene selv 
kan bruke med framtidige elever, er med på å få fram et nødvendig mangfold av 
undervisningsaktiviteter. Norsklærerne melder også at tanken nå er også å videreutvikle 
ressursene slik at de kan brukes mer, og at man i undervisningstida skal få mer tid til 
individuell hjelp til oppgaveløsning og veiledning.  

Underprosjekt 4: Bruk av Kikora og «x-it lapper» i 
matematikk 
Det ble kjøpt inn lisenser på det digitale læremiddelet Kikora som er mye brukt i skolen. Det er 
gjennomført en pilot i en klasse i tilknytning til matematikkundervisninga. Kikora er bygd opp 
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med et vidt spekter av matematikkoppgaver der de som benytter ressursen får umiddelbar 
tilbakemelding på utregninger. Tanken bak er at elevene i skolen, og da hos oss, studentene 
som tester det ut, skal få løpende tilbakemelding gjennom utregninger uavhengig av valgt 
metode eller løsningsstrategi. Målet er at brukeren skal komme lenger på egenhånd enn en 
ville gjort uten den digitale læringsressursen. Verktøyet er i utgangspunktet tenkt å bidra til økt 
motivasjon og hjelpe elevene i skolen til å utvikle seg i matematikkfaget. Kikora identifiserer 
hvor og hva som eventuelt er feil underveis i arbeidet. Dette kan hjelpe både eleven/studenten 
og deres lærer til å avdekke utfordringer og hva en må fokusere på videre for å oppnå økt 
læring.  

Det å teste ut Kikora har hatt flere årsaker. Det øker blant annet oppgavetilfanget og tida 
studentene bruker alene på utregninger når de skal repetere den grunnleggende 
matematikken (læringsarena 4). Kikora er også forsøkt brukt eksemplarisk slik at studentene 
selv får repetert, repetert og lært seg matematikk, samt får se ulike måter å variere egen 
framtidig undervisning på. 

Kikora har sine fordeler og ulemper. Det gir enkelt tilgang til mange oppgaver som kan 
fungere som lekser, og da mulighet for økt studieaktivitet mellom undervisningsøktene ved 
lærerutdanninga, samt at det gir en variert måte å få repetert matematikk på. Programmet er 
også motiverende med tanke på at elever og studenter kan jobbe ut i fra sitt ståsted og få 
direkte tilbakemelding på svaret på de enkelte oppgavene. Læreren beskriver hvordan hun 
kunne tildele relevante oppgaver, hvordan hun kunne følge med på enkeltstudenter for å se 
hva de hadde klart, på samme måte som de kan gjøre med sine framtidige elever. Det finnes 
også en testversjon som er blitt prøvd ut for å avdekke teoretisk kompetanse etter et endt 
emne. Noen av ulempene med bruk av programmet er at måten svarene blir notert på, kan gi 
feilsvar selv om man har tenkt riktig. Programmet legger også opp til regning med formler på 
en bestemt måte, som gjør at det blir lite rom for egen refleksjon rundt løsningsforslaget. 

Studentene har gjennom studieåret fått lekser i form av oppgaver i Kikora. Den ansvarlige 
læreren har i tillegg til uttesting av Kikora innført et system hun kaller «X-it lapper» hvor 
studentene etter hver økt får utdelt en lapp der de må svare på korte og greie spørsmål som 
gir grunnlag for å vurdere hva de har fått med seg fra økta og ikke. Lærer har brukt 
tilbakemeldingene på ulikt vis, f.eks. til å gi en kort oppsummering i neste økt, eventuelt satt 
studentene i grupper der de med ulikt svar skal hjelpe hverandre å finne fram til hva som er 
rett svar. Det er også brukt til å se hvilke typer oppgaver enkelte må se mer på, og disse kan 
blant annet hentes fra Kikora. Delprosjektet har kobla både læringsarena 1, 3 og 4. Om også 
noen av studentene fikk erfaring med Kikora og eventuelt selv tok i bruk «x-it lapper» i 
praksisopplæringa, kjenner ikke følgegruppa til. 

Underprosjekt 5: Lenkesamling til bruk som 
fagressurser i praksis 
I et forsøk på å bidra med faglig innspill og tips i praksisperioden utenom når kontaktlærere fra 
universitetet var ute på praksisskolene for praksisoppfølging, ble det beslutta å utvikle en 
lenkesamling for å bistå studentene i å navigere til gode nettressurser i matematikkfaget. 
Denne var ment som støtte hovedsakelig når de var i praksis og skulle lage 
undervisningsopplegg på egenhånd, og da kobling av læringsarena 1 og 2. 

Evaluering og oppsummering: 
Studenten ble i forkant oppfordra til å bidra med å sende inn ulike ressurser de kom over og 
mente var godt egna for inspirasjon for sine medstudenter i samme situasjon. Det kom inn 
svært få studentforslag, slik at ressursene i samlinga i stor grad er sendt inn av 
lærerutdannerne selv. På bakgrunn av studentenes lille bidrag, er den utarbeida 
ressurssamlinga på ingen måte «ferdig», den var i alle tilfeller tenkt dynamisk. Hvis en skal 
fortsette med dette tiltaket, er det viktig å legge inn rammer som gjør at studentene selv faktisk 
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bidrar til å utvikle en slik felles fagressurs, og bidrar til å holde den oppdatert5. Tanken er at 
denne kan oppdateres og suppleres for videre kull. 

I utgangspunktet var dette delprosjektet ment å også inkludere norskfaget, men der kom det 
ikke in noen forsalg fra studentene, så en lot den være enfaglig dette første studieåret. Det 
oppstod også noen tekniske problemer med Canvas i tilknytning til dette delprosjektet, slik at 
lærer etter hvert valgte å legge det ut i Google Docs. Dette delprosjektet må videreutvikles og 
settes mer i system før vi kan se om det bidrar til å knytte de ulike læringsarenaene sammen, 
og derigjennom øke studieaktiviteten. 

Underprosjekt 6: Bruk av studentresponsverktøy 
og digitalt kommunikasjonsverktøy for ekstra 
veiledning i praksisperioden 
Seksjon for digital kompetanse gjennomførte tidlig våren 2018 undervisning knytta til 
studentresponsverktøyer og digital dømmekraft for alle klassene på MGLU 1-7. 
Studentresponsverktøyene som ble gjennomgått var Kahoot, Mentimeter, Padlet og Socrative. 
Tanken var at disse kunne benyttes både i praksis som starta uka etter, og i en 
presentasjonen av temaet de skulle observere gruppevis i praksis. Selve presentasjonene 
foregikk ved OsloMet noen uker etter sluttført praksisperiode.  

I hvilken grad studentresponsverktøy ble benyttet er usikkert, da det ikke var et direkte krav i 
oppgaven. Undervisninga i digital dømmekraft, i samme periode, var knyttet opp mot temaet 
både slik det framkommer i læreplanverket for grunnskolen (LK06), videre var det knytta til 
regler for personvern og datainnsamling i praksis, da de i dette arbeidet nettopp skulle skaffe 
seg relevante data fra praksisskolen og bruke i sine presentasjonen ved OsloMet.  

Dette delprosjektet, hvor målet var å øke samarbeidet mellom læringsarena 1 og 2, inneholdt 
også en kort seanse knyttet opp mot innlogging og utprøving av funksjoner i Adobe Connect 
som konferanseverktøy. Det ble senere testa ut som verktøy for å få til et ekstra møtepunkt for 
studenter og faglærere ved OsloMet når studentene var ute på praksisskolene. Studentene 
ble tilbudt ekstra veiledning, men benytta dette i liten grad. Det skjer mye i løpet av 
praksisperiodene, og skal studentene få skikkelig nytte av ekstra oppfølging av OsloMet 
online, må det struktureres klarere og være obligatorisk. Ved en eventuell gjentakelse, må 
praksislærerne fortsatt sikres nødvendig informasjon og tilganger slik at de opplever å bli 
inkludert. På MGLU 5-10 trinn, ble praksislærerne tettete inkludert enn det som ble tilfeller på 
MGLU 1-7. Mer om det i delprosjekt 2, Canvaspiloten. 

Underprosjekt 7: Vurdering knytta til praksis 
våren 2018  
I intervjuene med 5 lærere på MGLU 1-7 ved oppstart av høstsemesteret trakk informantene 
frem at forholdet mellom praksis og undervisning på universitetet er den læringsarenaen som 
er mest utfordrende. Delvis ble det oppgitt at tid til praksisoppfølging var 
begrensa/begrensende: «her [OsloMet] så er det praksisoppfølgning … at en faglærer skal 
følge opp i alle fag, både norsk, matte og PEL», noe som betyr at lærerutdannere ikke 
nødvendigvis får fulgt opp studentene i sitt fag. Det er også kjent fra forskning at det å få 

                                                        
5 Et førsteutkast til en leneksamling relevant for tematikk i praksisopplæringa: 
https://docs.google.com/document/d/1CIpXfnW0PYbLhmvXfbXyqSYKcFy_Dk37wJDtNib4IBc/edit
?usp=sharing 
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skolepraksis til å henge godt sammen med undervisning på lærerutdanningsinstitusjonen er 
en utfordring6.  

Blant lærerne som ble intervjuet var det to ulike perspektiv på digitale hjelpemidler til bruk av 
praksisoppfølging. Der en lærer mente at «digitalisering kan ikke erstatte det å faktisk være 
ute i praksis og se de», så uttalte en annen lærer at hen kunne tenke seg en plattform som 
f.eks. Skype «og bare hørt liksom ‘hvordan går det nå? Er det noen spørsmål? Hvilke 
utfordringer? Hva syns dere er bra?’». 

Profesjonsverksted var et av tiltakene i ILD-prosjektet for å få til en bedre sammenheng 
mellom praksis og undervisning på universitetet. På profesjonsverkstedet deltok lærere i 
norsk, matematikk og PEL, studentrepresentanter, 2 praksislærere og 1 ekstern foreleser fra 
utdanningsetaten i kommunen. Hensikta med profesjonsverkstedet var å jobbe med et 
fagdidaktisk fokus på vurdering som en forberedelse til studentenes skolepraksis. Dette 
skjedde gjennom dialoger mellom sarenaene om vurdering og vurderingspraksiser - med 
utgangspunkt i studentenes førforståelse og spørsmål til emnet, fortellinger fra praksislærerne 
om hvordan de arbeider med vurdering, og med utgangspunkt i hvordan vi underviser om 
vurdering på OsloMet i fagene norsk, matematikk og PEL. Gjennom samtalene om vurdering i 
norsk og matematikk ble det dannet et grunnlag for å utforme individuelt arbeidskrav om 
vurdering for læring. 

En utfordring i relasjon til ILD-prosjektet med hvordan dette profesjonsverkstedet var 
organisert og gjennomført gjelder bruken av digitale ressurser. Selv om alle praksislærerne 
hadde tilgang til Canvas og kunne finne ressurser der, så er det spørsmål om ikke 
profesjonsverkstedet i større grad kunne brukt digitale ressurser for å skape en enda 
tydeligere sammenheng. Likevel ble profesjonsverkstedet vurdert som verdifullt, fordi det 
bidrog til å være en arena der de ulike partene i utdanningssamarbeidet (dvs. de gruppene 
som var representert på verkstedet) kom i tale og bl.a. utviklet retningslinjer for et arbeidskrav 
knyttet til praksis.  Profesjonsverkstedet etablerte hvilke tema som kunne være aktuelle å 
følge opp for studentene i praksis (f.eks. hvordan og med hvilke hensikter gjennomføre 
læringssamtaler med elever i løpet av timene). Den eksterne foreleseren som var involvert i 
verkstedet fikk også innspill til tematikker hun kunne ta opp i sin undervisning om vurdering. 
Fagansvarlig for profesjonsverkstedet beskriver at opplegget skapte en kontinuitet mellom 
praksislærere, studenter og undervisere på universitetet og at det bidrog til å skape en rød 
tråd for studentene i deres læring om elevvurdering. Hun opplevde også at praksislærerne var 
aktive og likeverdige samarbeidspartnere. 

Del 2: Digitalisering av studiemodell for 
grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 
(femårig masterutdanning) 
 

Ved lærerutdanningene ved OsloMet har vi siden 90-tallet blant annet brukt ulike LMS som 
støtte til å organisere og digitalisere våre studiemodeller. Fra og med høsten 2018 skal 
Canvas implementeres som det offisielle LMS ved OsloMet. Institutt GFU ble valgt ut som pilot 
for implementering av Canvas i studieåret 2017/2018, som er sammenfallende for 
prosjektperioden for ILD-prosjektet. I utgangspunktet var ILD retta mot MGLU 1-7. Som følge 
av pilotstatus og for å få en breiere erfaring med implementering av Canvas, var det 
hensiktsmessig også å trekke inn MGLU 5-10 i prosjektet. Pilot- og prosjektperioden falt også 
parallelt med oppstart av de to nye 5-årige grunnskolelærerutdanningene. De to utdanningene 
bygger på ulike nasjonale retningslinjer, og ulike lokale programplaner. Til tross for en del 
                                                        
6 Lillejord, S., & Børte, K. (2014). Partnerskap i lærerutdanningen - en forskningskartlegging - KSU 
3/2014. 
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likhet, er det også store forskjeller i studiemodeller som indikerer ulik behov for tilpasning i et 
LMS. I tillegg til de to nye grunnskolelærerutdanningene valgte instituttet å også teste ut 
Canvas med studenter og lærere på master i IKT-støttet læring. Prosjektperioden har gitt oss 
et godt utgangspunkt for ulike valg i Canvas nå når hele OsloMet, fakultetet og ikke minst vårt 
institutt skal ta i bruk Canvas fra 1.8.2018. Først i denne delen vil vi derfor presentere litt om 
de ulike måtene vi har testa ut å strukturere Canvas på, samt gi noen oppsummerende 
kommentarer fra våre erfaringer, og hva vi velger å gjøre videre. 

Strukturering i Canvas 
Et sentralt virkemiddel i ILD-prosjektet for å oppnå en mer robust kobling mellom de fire 
læringsarenaene og øke studieaktiviteten, har vært utprøvingen av LMSet Canvas. I 
prosjektutforminga så vi særlig for oss hvordan Canvas kunne være et godt redskap for å 
styrke koblingen mellom campus-baserte undervisningsformer og læringsaktiviteter i 
studentenes praksisperioder. Canvas er organisert etter emner. Det vil si at studentene gis 
tilgang til emner ut fra hvilke fag de studerer innenfor gjeldende studieår. 

Lærerne fikk tilgang til Canvas kun to arbeidsdager før de nye studentene kom til studiestart. 
De fleste har lang erfaring med ulike LMS, og takla det veldig bra og prosjektet fikk en positiv 
stemning der alle gikk inn for å «brette opp ermene» og støtte hverandre med å komme godt i 
gang med Canvas. En del omstendigheter og sein tilgang også for prosjektlederne førte til at 
vi hadde fått testa for lite i forkant til å lande med sikkerhet på et bestemt design/oppsett. 

Canvas håndterer grupper og tilganger på en helt annen måte enn tidligere systemer vi har 
brukt (f.eks. Luvit og Fronter). Med de komplekse studiemodellene lærerutdanningene faktisk 
er, hvor studentene i svært liten grad går i takt, men har en nokså variert og mangesidig 
studiemodell med mange fagvalg og flerfaglighet, gir en del utfordringer for hvordan en best 
skal sette opp systemet. Ikke minst at tilganger styres av hvilke emner en til enhver tid 
studerer, mens vi har flere emner i et fag, og som regel mange klasser som studerer samme 
emne men er organisert i ulike grupper med ulike lærere. Studentene kan også ta et felles 
emne og tilhøre ulike studieår i sine utdanninger. I noen tilfeller vil også studenter på MGLU 1-
7 og 5-10 ha fellesemner. Med andre ord, er det svært mange hensyn å ta og tenke gjennom. 
Det er heller ikke gikk at en kan bruke en fast organisering for alle deler av våre utdanninger. 

Etter en workshop med alle involverte lærere landa vi derfor på å prøve ut hele fem ulike 
strukturer/måter å organisere Canvas på i prosjekt- og pilotperioden. 

· MGLU 1-7: Matematikk og norsk: canvasemne for hver klasse. Pedagogikk og 
elevkunnskap: Et emne for hele kullet hvor studentene/klassene er inndelt i 
seksjoner. 

· Master IKT-støttet læring: Tre ulike strukturer er testa ut. Et kurs har brukt en 
undervisningstabell for å strukturere innholdet. Et annet kurs legger kalenderen 
grunnlaget for strukturen. Et tredje kursemne er strukturert utfra moduler. 

· MGLU 5-10: Det er satt opp et felle kullkort der alle klassene har tilgang. Der legges 
det som er flerfaglig, drama, sang og stemmebruk, fellesemnet Det mangfoldige 
klasserommet (DMK), Digiped, fagutvalg, praksisinformasjon og lignende. Det ble 
også laga et felles kort for praksis der alle studenter, kontaktlærere på campus og 
praksislærerne fikk tilgang. Det ble organisert seksjonsvis slik at det i hver seksjon er 
å finne flere praksislærere og ulike praksisskoler. Videre ble det etablert et felles kort, 
emne, for de to fagene hver av klassene har i første studieår; henholdsvis pel-mat, et 
for pel-norsk og et for pel-engelsk. Under disse kortene finnes det igjen moduler for 
de to fagene7. 

                                                        
7 pel-mat: fagene pedagogikk og elevkunnskap og matematikk. Tilsvarende er de andre to 
forkortelser for pedagogikk og elevkunnskap og da enten norsk eller engelsk. 
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Erfaringer fra ulik strukturering og valg når resten skal over på Canvas 
De ulike sammenslåinger av emner er hensiktsmessig faglig sett, men gir større utfordringer 
for å få til automatikk i administrering av systemet samt kobling til andre systemer som f.eks. 
rombookingssystemene som brukes. Erfaringene viser at det av denne grunn ikke alltid er 
samsvar mellom hva som er best for studieadministrasjonen og ansatte som er involvert i 
undervisning. I piloteringa har vi også oppdaga en del som ikke fungerer godt nok etter 
hensikten, at vi ikke alltid har nødvendige tilganger til det lærerne ønsker å ta i bruk o.l. I 
pilotperioden fristilte vi fagseksjonene knyttet til hvordan de strukturerte de respektive canvas-
emnene. Mens norskseksjonen og matematikkseksjonen i stor utstrekning organiserer 
studentkullet klassebasert, har pedagogikkseksjonen en mer emnebasert organisering. Dette 
gjenspeilet seg også i hvordan de overnevnte fagseksjonene organiserte canvas-emnene. 
Norsk og Matematikk strukturerte canvas-emnene klassebasert, mens Pedagogikk hadde hele 
førsteårskullet i ett og samme canvas-emne inndelt i seksjoner. For alle seksjonene var valget 
basert på faglige vurderinger og behov utfra hvordan undervisningen var organisert forut for 
implementeringen av Canvas. Mot slutten av pilotperioden hentet vi inn tilbakemelding fra hele 
studentkullet ved hjelp av et spørreskjema. Tilbakemeldingen fra studentene pekte relativt 
entydig mot at de ikke så det som noe problem at noen fagemner var organisert klassebasert 
og et annet fagemne kullbasert. Det viktigste for studentene var at navigeringsstruktur, dvs. 
hvor lenker til fagstoff er plassert, hvor lenkene til innleveringer er plassert, osv., var likt på 
tvers av fagemner. Kort sagt: Et konsistent og enhetlig interaksjonsdesign på tvers av Canvas-
emner.  

 

MGLU 1-7: Canvas for å styrke sammenhengen 
mellom campus og praksisskolene  
Studentgruppa MGLU 1-7 har tre obligatoriske fagemner som strekker seg over hele 
studieåret. Norsk, Matematikk og Pedagogikk og elevkunnskap. Disse obligatoriske 
fagemnene gjenspeiler seg i studentenes møte med Canvas hvor hvert enkelt fagemne er 
organisert og visuelt oppleves som adskilt. Selv om fagemnene visuelt fremstilles som adskilt i 
Canvas, vil det likevel for studentene oppleves i sammenheng i betydning at det er disse 
læringsaktivitetene som gjelder for inneværende studieår. Men siden praksis som 
læringsarena formelt er sidestilt med campus-baserte undervisningsformer, ønska vi å knytte 
læringsaktivitetene i praksis tettere sammen med læringsaktivitetene på OsloMet slik at 
studentene opplevde sammenheng og integrasjon. I tillegg ønsket vi å etablere en tettere 
samhandlingsarena mellom faglærere ved OsloMet og praksislærerene siden begge grupper 
er sidestilte som lærerutdannere. 

Som et ledd i utprøvinga fikk vi, ved siden av fagemner i Canvas, også etablert et selvstendig 
praksisemne. For studentene fremsto gjeldende studieårs læringsaktiviteter av tre fagemner 
og et dedikert praksisemne som vist i illustrasjon nedenfor. 
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Ved siden av at studentene visuelt fikk en opplevelse av tett integrasjon mellom 
læringsaktivitetene, la vi til rette for at alle involverte lærerutdannere fikk tilgang til alle de fire 
emnene. Nærmere 60 praksislærerene fikk tilgang til OsloMets Canvas med lese-
skriverettigheter til emnet ‘Praksis’, samt lesetilgang til de øvrige fagemnene. På den måten 
kunne praksislærerene få innblikk og forståelse av undervisninga som foregikk på campus, 
ved siden av at de fikk muligheten til å organisere læringsaktiviteter for studentene i 
praksisperioden gjennom et dedikert emne i LMSet. På samme måte fikk faglærerne ved 
OsloMet tilgang til praksisemnet. 

I praksisperioden organiserte vi også Canvas slik at faglærere ved OsloMet var tilgjengelig for 
veiledning for studentene i perioden de var ute på praksiskolene. F.eks. kunne en student som 
skulle undervise i brøkregning be om veiledning i forkant fra faglærer(e) på campus. Denne 
veiledningsaktiviteten ble organisert både som et synkront og asynkront tilbud til studenten. 
Synkront ble dette praktisk organisert audiovisuelt via Adobe Connect hvor faglærer var 
tilgjengelig på et forhåndsannonsert tidspunkt i Canvas. Asynkront brukte vi et integrert 
diskusjonsforum i Canvas hvor studentene skriftlig stilte spørsmål, hvorpå faglærer svarte. Av 
loggene i Canvas ser vi omfattende aktivitet i praksisperioden som tyder i retning av at flere 
studenter har benyttet seg av faglærer under praksisperioden. Graden av interaksjon mellom 
praksislærere og studenter i Canvas i praksisperioden er imidlertid begrenset. Et forhold 
knytter seg til det faktum at studentene og praksislærere er samlokaliserte og at de ikke gir 
mening å samhandle via et LMS. Et annet er at organiseringen av et dedikert praksisemne i 
OsloMets LMS var helt nytt for praksislærerene. Derfor er det grunn til å anta at det vil ta noe 
mer tid før studenter, praksislærere og kontaktlærere vil kunne fullt utnytte det potensialet som 
ligger i en tett integrasjon mellom campus og praksisskolen. Det sistnevnte vil også være 
avhengig av hvordan lærerutdanninga konkret kommuniserer intensjonen med denne sosiale 
organiseringa. Et annet vesentlig aspekt er også at studentgruppa er i sitt første studieår. De 
vil også over tid opparbeide seg bedre og dypere forståelse av hvordan Canvas er organisert 
med tanke på å være en støtte gjennom studiet. Piloten knytta til praksis indikerer klare 
områder for forbedringer/justeringer. Men i sum er det helt tydelig at vi har lykkes med å 
oppnå en tettere integrering mellom campus-basert undervisning og undervisningsaktiviteten i 
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praksis. Vi har også lykkes med å gi studentene en forståelse av at disse to læringsarenaene 
henger sammen og er integrert i deres læringsarbeid. 

ILD - oppsummering og veien videre 
Det Følgegruppas oppsummering at OsloMet har fått ulike typer erfaringer via delprosjektene 
for å legge til rette for økt studieaktivitet. En del av uttestingene vil videreføres i 
grunnskolelærerutdanningene, men flere da i mer systematiske og obligatoriske former. Det 
gjenstår en noe utvikling av læremidler, og dette vil bli produsert og utprøvd forløpende 
gjennom 2018. 

Det er et interessant funn at studentsvarene fra våre spørreundersøkelser tyder på at 
studentene rapporterer om positive utvikling på noen områder fra høsten 2017 til våren 2018. 
Vi trenger mer info om hvordan utdanningen bidrar til studenters utvikling av 
mestringsorientering og kildekritikk. Det er viktig at vi som utdanningsinstitusjon kan 
systematisere denne typen kunnskap om studenters profesjonsfaglige utvikling.  

Det er prøvd ut simulering (Monte Carlo), digitale læringsressurser (Kikora) og hybride 
undervisningsformer (omvendt undervisning). Ved omvendt undervisning er det relevant å 
undersøke om studentene har gjort det de skulle før undervisningstimen (sett filmen) og om 
hvordan de forstår innholdet i filmen. Dette kan f.eks. utprøves videre ved å koble omvendt 
undervisning sammen med underprosjekt 6 (bruk av studentresponsverktøy). Studentene kan 
besvare spørsmål i forkant av undervisning slik at lærer vet hvem som er forberedt (har sett 
filmen), hva de fleste forstår og hva mange opplevde som vanskelig. En løsning kan være å 
sette sammen midlertidige studentgrupper basert på denne informasjon.  

Det er viktig at lærerutdanning blir et felles ansvar for både lærerutdanningsinstitusjon og for 
praksisskoler. Instituttet kommer til å jobbe videre med å koble det studentene lærer på 
campus opp mot den undervisningspraksis de skal ha i skolene. Dette samarbeidet kan 
styrkes gjennom digitalisering og digitale møteplasser, men instituttet vil også se på andre 
former for organisering av samarbeid mellom campus og praksisskolene.  

Instituttet har også gjennom piloteringa av Canvas fått testa ut hvordan det er hensiktsmessig 
å implementere Canvas på hele fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. 
Gjennom prosjektet har vi samlet inn informasjon om hvordan studentene erfarer bruk av 
Canvas og om det eventuelt var noen tilpasninger som å anbefale. På den måten har OsloMet 
gjennom prosjektet kommet godt i gang med bruken av systemet, fått testa ut en del ting, og 
valgt design for å ytterligere å støtte læring gjennom økt studieaktivitet og samhandling 
mellom de ulike læringsarenaene. 
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