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Innledning 

Dette refleksjonsnotatet er et obligatorisk arbeidskrav i studiet Master i IKT-støttet læring ved 

Høgskolen i Oslo og Akershus. I løpet av studiet skal det leveres inn 3 refleksjonsnotater, og disse skal 

leveres etter gjennomførte 30, 60 og 75 studiepoeng. Målet med refleksjonsnotatet er å reflektere 

over egen læring sett i forhold til den individuelle planen for studiet. I dette første refleksjonsnotatet 

skulle vi velge mellom 3 ulike alternativer, og jeg valgte da alternativ 1: 

Hvordan kan (jeg med) dette studiet bidra til endringer i skole og undervisning? 

Grunnen til at jeg valgte dette alternativet, var på grunn av min bakgrunn som lærer i videregående 

skole. Jeg er svært interessert i bruk av IKT i undervisningen, IKT og klasseledelse, og teknologisk 

utviklingsarbeid i skolen. Av utdanning har jeg fra før en bachelor innen dynamisk webdesign og 

praktisk-pedagogisk utdanning. Jeg mener at en utdanning innen informasjonsteknologi og 

pedagogikk utgjør et godt fundament for denne mastergraden, og synes at det er kombinasjonen av 

disse retningene som er interessant. Jeg vil i dette refleksjonsnotatet trekke frem erfaringer jeg har 

gjort meg i første semester i masterstudiet, og fortelle litt om nytteverdien jeg vil ha av disse 

erfaringene i en oppsummering til slutt. 

Presentasjon av pensumlitteratur 

I løpet av felleskurset var et av arbeidskravene at vi skulle presentere pensumlitteratur til våre 

medstudenter. Her fikk vi øving i å presentere fagtekster for et publikum, og samtidig få nytte av 

medstudentenes spørsmål, oppfatning av teksten og refleksjoner knyttet til teksten. På mitt ene 

fremlegg valgte jeg forskningsartikkelen "The Relationship of Social Presence and Interaction in 

Online Classes" (Tu & McIsaac, 2002), som redegjør for opplevelsen av sosial tilstedeværelse i 

fjernundervisning. Etter å ha lest og presentert denne artikkelen, har jeg fått en sterkere teoretisk 

forankring til datamediert fjernundervisning. Jeg synes også at artikkelen var svært relevant for 

organiseringen av dette studiet, og gjorde at jeg i større grad reflekterte over min egen 

studiesituasjon. Jeg er svært interessert i temaet og har selv noe erfaring med fjernundervisning ved 

hjelp av videokonferanseutstyr. Derfor hadde jeg spesielt god nytte av den delen av pensum som 

omhandlet dette temaet. Forskningsartikkelen om sosial tilstedeværelse gav meg også gode 

forutsetninger til å skrive refleksjonsnotat om nettbaserte diskusjoner, som var vårt andre 

arbeidskrav i felleskurset. I løpet av felleskurset føler jeg at jeg lærte svært mye om sosial 

tilstedeværelse ved datamediert kommunikasjon, og hvordan man kan påvirke denne opplevelsen 

for å fremme gode læringsmiljø på nett. Jeg fikk gode forutsetninger til å reflektere over min egen 

studiesituasjon som fjernstudent og min opplevelse av de teknologiske mulighetene. Dersom jeg skal 
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gjennomføre fjernundervisning selv, vil jeg nå ha noen hensiktsmessige verktøy som jeg ikke hadde 

før studiet. Det vil være flere erfaringer her jeg vil kunne dra nytte av i min jobb som lærer, både i det 

fysiske klasserommet og via nett.  

Design og utvikling av digitale læringsressurser 

Siden jeg har en bakgrunn innen web- og systemutvikling, valgte jeg emnet Participatory design. 

Teorier og metoder er forskjellige fra participatory design og systemutvikling, men samtidig er det 

flere fellestrekk. Dette gjorde at jeg fikk en større forståelse for design og utvikling med en 

tilnærming til skolen. I dette prosjektet valgte jeg å lage en digital praksisbok for yrkesfag i 

videregående utdanning. Til nå har elevene stort sett brukt papirhefter for å loggføre 

praksisopplæringen sin. Hensikten med den digitale praksisboken var å gi elevene en mulighet til å 

loggføre digitalt, med de fordelene dette medfører. Jeg samarbeidet derfor med 

utdanningsprogrammet Transport og logistikk ved min egen arbeidsplass, og både lærere og elever 

fikk være med å prøve ut det nye loggsystemet. Denne prosessen var svært lærerik og gav meg flere 

nye erfaringer i forhold til deltakende design. Jeg opprettet spørreskjema for å innhente data, og 

både lærere og elever gav meg mange nyttige tilbakemeldinger, som forenklet og styrket 

utviklingsarbeidet. På denne måten fikk jeg sett prosessen fra flere perspektiver, og fikk mange 

innspill til videreutvikling av praksisboken. Tilbakemeldingene på brukeropplevelsen var svært 

positiv. Prosjektet i sin helhet fungerte svært godt, og deltakerne var entusiastiske til løsningen. Både 

lærerne og elevene mente at bruken av den digitale praksisboken var enklere og mer motiverende 

enn å bruke penn og papir. Med denne praksisboken kunne elevene loggføre en yrkessituasjon med 

for eksempel mobilkamera, og kunne gjøre dette samtidig som at jobben ble utført. Dermed 

opplevde læreren i større grad å ta del i elevenes praksisopplæring, og læreren kunne i tillegg 

kommentere elevenes logger. I dette kurset fikk jeg mange gode og nyttige verktøy og teknikker som 

jeg vil ta med meg videre i lignende utviklingsprosjekter. Jeg valgte å ta i bruk rammeverket Drupal 

for å utvikle systemet. Dette måtte jeg lære meg i løpet av høsten, og dette er et rammeverk som 

egner seg godt til å utvikle nettbaserte læringsressurser. 

Deltaker i nettundervisning 

Siden jeg er i full jobb ved siden av studiene, har jeg vært avhengig av å følge studiet via nett. Jeg 

tror, og mener at dette har gitt studiet en annen dimensjon for meg, enn om jeg hadde deltatt fysisk 

på studiestedet. Når jeg er fjernstudent har jeg på denne måten måtte samhandle med mine 

medstudenter via Internett, og har derfor fått nyttige erfaring knyttet til fjernsamarbeid. Å delta via 

Internett krever litt ekstra, men jeg har god erfaring med denne arbeidsformen fra før og føler at jeg 
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mestrer dette godt. Samtidig hadde jeg god nytte av forskningsartikkelen om sosial tilstedeværelse, 

som jeg presenterte i felleskurset. Dette gjorde at jeg ble mer bevisst på metoder for økt sosial 

tilstedeværelse og høyere grad av interaktivitet blant deltakere. Deltagelse via nett krever også en litt 

annen organisering og planlegging.  

Jeg føler også at jeg har blitt mer oppmerksom på de teknologiske utfordringene nettundervisning 

medfører. Dette kan være en fordel både om jeg selv skal undervise via Internett, men også dersom 

jeg skal utvikle og organisere nettundervisning. Det er mange utfordringer man kan møte på i forhold 

til kapasitet, ytelse, lyd, og bilde, og jeg merker at jeg har blitt mer bevisst på disse ulike 

utfordringene. Samtidig møter man også kommunikasjonsmessige utfordringer som mangel på 

kroppsspråk og andre lignende språklige virkemidler vi bruker ved kommunikasjon «face-to-face». 

Spill og læring 

Spill og læring utgjør en stor del av mitt interessefelt innen IKT og læring. Det var derfor interessant å 

få delta på foredrag med Steinar Aas, som er tidligere masterstudent på samme studie. Han 

presenterte sitt nyutviklede lærespill Enki, som han også jobbet med i sin masteroppgave. For min 

egen del oppleves det som svært relevant, og ikke minst inspirerende å høre om, og få teste ut slike 

lærespill. Spill og læring ser ut til å få en større plass i skolen, slik sett er det nyttig å få et innblikk i 

denne utviklingen. Om man ikke nødvendigvis skal ta i bruk et konkret spill, er det mye i spilltenkning 

som kan utnyttes positivt i skolen for å fremme læring. Blant annet er det flere mekanikker i spill som 

for eksempel belønning og konkurranse som kan bidra til å økt motivasjon. 

Spitzer om digital demens 

I løpet av høsten 2014 var en tysk psykiater og psykolog ved navn Manfred Spitzer aktuell i norsk 

media på grunn av utgivelsen av den oversatte boken hans "Digital demens - alt om hvordan digitale 

medier skader deg og barna dine"(Spitzer & Heyerdahl, 2014). I hovedsak mener Spitzer at 

datamaskinene ikke har noen virkning på læring, men at det tvert imot hemmer læringen hos unge 

mennesker. Som eksamen i felleskurset skulle vi drøfte om og eventuelt hvordan hans 

argumentasjon er aktuell for norsk utdanning, fra grunnskole til høyere utdanning. Vi skulle her 

levere inn en individuell del og en fellesdel. På fellesdelen fikk vi i oppgave å samarbeide om en tekst. 

Det ble mange gode diskusjoner ut av dette samarbeidet, og jeg fikk god trening i kritisk tenkning. Vi 

argumenterte her i mot flere av Spitzers påstander, og forsvarte våre argumenter med relevante 

kilder i pensumlitteraturen. Vi måtte også argumentere innad i gruppen vår, og fikk dermed god 

trening i å argumentere med en saklig og teoretisk tilnærming. Mye av erfaringene fra denne 
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oppgaven, vil være nyttige for å argumentere mot teknologikritiske holdninger, men også for 

vurdering av egen pedagogisk praksis i forhold til bruk av teknologi. 

Oppsummering 

Dette halvåret har vært hektisk, men også svært lærerikt. Jeg mener at alle disse erfaringene jeg her 

har gjort meg vil gi meg bedre forutsetninger til i større grad å kunne bidra innen IKT-støttet læring i 

skolen. Mer erfaring innen kritisk tenkning og teoretisk forankret argumentasjon vil være nyttig i 

faglige og pedagogiske diskusjoner. Disse erfaringene vil jeg ta med inn i jobben som lærer, og de er 

med på å bidra til å forme mitt teknologiske og pedagogiske syn. 

Samtidig har jeg også i emnet Participatory design funnet nyttige verktøy og tilegnet meg teknikker 

som jeg kan bruke til utviklingsarbeid i skolen. Jeg merker at studiet stimulerer et ønske om å bidra i 

skolens teknologiske utviklingsarbeid, og fremme en positiv innstilling til fornuftig og konstruktiv 

bruk av IKT i skolen. 

Studiemiljøet har så langt vært en svært positiv faktor, og har bidratt på en inspirerende måte. Med 

hjelp fra mine medstudenter har jeg tilegnet meg gode og nyttige erfaringer som jeg tar med meg inn 

i lærerjobben. På grunn av de gode tilbakemeldingene, har jeg også planer om å videreutvikle den 

digitale praksisboken, slik at den vil kunne være til nytte på yrkesfag i den videregående skolen. 

Prosessen har videre inspirert meg til å starte lignende utviklingsarbeid, der jeg kan bidra til den 

teknologiske utviklingen i skolen. 
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