
Framleggingar av master ALK 

Info Presseskriv Anna 

15. juni: 

 

Retning: Master IKT i læring – teknologisk 

profil 

Student: Beate Hansen Netland og Ann-

Kristin Haugland 

Tittel: One Note i et tverrfaglig samarbeid 

Rettleiiar: Elen Instefjord 

Rom: Møterommet ved biblioteket (BIB107) 

Tidspunkt: beate kl 10, Ann-Kristin kl 11 

 

OneNote i et tverrfaglig samarbeid 

 

En designstudie om bruk av One Note som digital støtte for elever og lærere 

 

Formålet med studien er å undersøke om et digitalt verktøy kan brukes til mer enn å 

distribuere fagstoff fra lærer til elev, og i stedet være med på å tette gapet mellom 

teknologi og pedagogikk. Det å utvikle elevenes ferdigheter for det 21. århundret 

handler om å ta i bruk teknologi, men også å la teknologien tilføre undervisningen noe 

nytt i form av nye arbeidsmetoder for elever og lærere. 

 

Hovedproblemstillingen er hvordan opplever elever og lærere på vg1, Medier og 

kommunikasjon bruken av OneNote i et tverrfaglig samarbeid i fagene. 

 

 

16. juni: 

 

Retning: Master IKT i læring – 

allmenndidaktisk profil 

Student: Rhonda Helen Nes Lothe 

Tittel: Vurdering for læring og digitale 

verktøy 

Rettleiiar: Aslaug Grov Almås 

Rom: Møterommet ved biblioteket (BIB107) 

Tidspunkt: kl 10 

 

Vurdering for læring og digitale verktøy 

Et lærerperspektiv på vurderingspraksisen i norskfaget i ungdomsskolen 

 

Hvilke muligheter gir bruk av digitale verktøy som redskap for vurdering for læring i 

norskfaget? Med dette som utgangspunkt har studenten søkt etter svar ved bruk av 

kvalitativ metode og aksjonsforskning som strategi. 

 

Forskningsprosjektet tar utgangspunkt i et planleggingsmøte og fire aksjoner knyttet 

til et undervisningsopplegg som studenten og sine to medforskere har laget. Showbie 

er det primære digitale verktøyet som er brukt i forskningsprosjektet.  

 

Funnene har blitt analysert og tolket ut fra Utdanningsdirektoratet sine prinsipper om 

vurdering for læring, tidligere forskning og teori om vurdering for læring, læreren 

som veileder, bruk av IKT som et pedagogisk verktøy og design av didaktiske 

vurderingspraksiser 

150 



19. juni:  

 

Retning: Master IKT i læring – 

allmenndidaktisk profil 

Studentar: Karin Mjelde og Mette Ulvedal 

(har levert saman) 

Tittel: En styrking av praksisopplæringen i 

lærerutdanningen – en studie av 

profesjonsutvikling støttet av håndholdt 

teknologi 

Rettleiiar: Anne Kristin Rønsen 

Rom: UND140 

Tidspunkt Mette: kl 9 

Tidspunkt Karin: kl 11 

 

En styrking av praksisopplæringen i lærerutdanningen  

En studie av profesjonsutvikling støttet av håndholdt teknologi 

 

I studien brukes en digital læringsressurs, Mentoring and Observation SOftware, som 

digitalt verktøy i et nytt veiledningsdesign Teorinær praksisopplæring med digitale 

verktøy (TPDV). Gjennom en kvalitativ forskningsprosess har studien sett nærmere 

på fire studenter i praksis på en barneskole. Funn viser at praksisveiledning med 

TPDV ble transparent og et sted hvor studentene hentet faglig støtte og ideer. 

 

 En syklisk tilnærming til egne praksiserfaringer så ut til å gi bedre kontinuitet 

mellom studentenes undervisningstimer. Gjennom en aktiv deling av planer og 

dokumenter fikk studentene med seg kunnskaper og ideer fra tidligere 

veiledningsforløp over i nye. Å dokumentere observasjoner i ulike modaliteter åpnet 

for nye dimensjoner. Studentene stilte bedre forberedt til etterveiledningssamtalene da 

de fikk lese observasjonsloggene i forkant av etterveiledningene.  

 

Multimodale verktøysfunksjoner viste seg å være viktige. Programvaren samordnet 

flere ulike funksjoner som ble aktivert som verktøy i veiledningsforløpet og påvirket 

forholdet mellom deltakerne og praksisveiledningen. Samlet bidro dette til det 

studentene og praksislæreren opplevde som en mer helhetlig praksisopplæring. 

 

 

20. juni: 

Retning: Mater IKT i læring – teknologisk 

profil 

Student: Johanne Marie Trovåg 

Tittel: Digital eksamen – meir enn strøm på 

gamle eksamensoppgaver? 

Rettleiiar: Knut Steinar Engelsen 

Rom: UND162 

Digital eksamen – mer enn strøm på gamle eksamensoppgaver? 

 

Masteroppgaven undersøker hvordan tradisjonell skriftlig skoleeksamen på 

nautikkstudiet kan tilpasses en digital kontekst. Studien søker svar på hvordan 

foreleserne tenker når de lager eksamensoppgaver, og hva studentene mener om 

sammenhengen  

mellom eksamensoppgavene og emnets læringsutbytte. 

 

 



Tidspunkt: kl 10 

 

Prosjektet er gjennomført som en kvalitativ studie med Educational Design Research 

som overordnet metodikk.   

 

Teorigrunnlaget for oppgaven tar utgangspunkt i et sosiokulturelt læringssyn, med 

fokus på praksisfellesskap, appropriering av medierende artefakter, sammenheng 

mellom læringsutbytte, arbeids- 

og vurderingsformer og backwash-effekt. 

 

 

21. juni: 

Retning: Master i kreative fag og 

læreprosesser – profil: Kunst og håndverk 

 

: Dagmar Anita Jakobsen 

Tittel: Inntrykk Utrykk Poesi 

Rettleiiar: Kjetil Sømoe 

0900 – 0930 Åpen utstilling/ Performance i 

kjelleren i hovedbygget (gamle keramikksal). 

0945 – 1015 Presentasjon av oppgave i 

kapellet. 

 

Inntrykk Uttrykk Poesi 

Utvikling av tverrfaglig kunstproduksjon for Den Kulturelle Skolesekken (DKS) i 

musikk og kunst  

 

Masterarbeidet markerer slutten på det som har vært en del av studentens kunstneriske 

arbeidsområde gjennom formidling av kunst ut til skolene i regi av Den kulturelle 

skolesekken. Masterprosjektet viser hvordan kvalitativ forskningsmetode med 

deltagende observasjon og semistrukturerte intervju, legger grunnlag for utvikling av 

tverrfaglig kunstproduksjon for DKS. 

Målet i masterprosjektet har vært å utvikle en modell for  samarbeid 

mellom kunstfeltet og skole, -der kunstner søker en lærers kompetanse i kunstfagene, 

som EN ressurs til egen kunstskapning. 

 

Prosessen med eget skapende arbeid er en videreutvikling av DKS- 

produksjon mot et nytt kunstuttrykk gjennom installasjonskunst.  

Kunstverket er en installasjon som kan være en del av DKS produksjon Inntrykk 

Uttrykk Poesi, men vises også som et selvstendig verk. 

 

 

 

21. juni: 

Retning: Master i kreative fag og 

læreprosesser – profil: Kunst og håndverk 

 Anne Lise Tollefsen 

Tilbakeblikk framover 

«Korleis kan utprøving av teiknemetode og interaksjon, inspirera eleven til 

idèutvikling og estetisk utforsking i kjole og draktsyfaget?» 

 

 



Tittel: Tilbakeblikk framover 

Retteliiar: Kjetil Sømoe 

Rom: Keramikksalen 

Tidspunkt: kl 12 

 

Forskingspørsmåla som vert handsama i masteroppgåva har sett nærare på korleis ein 

kan utvikle undervisningspraksis med fokus på idéutvikling.  

 

Undersøkinga er gjort i samband med undervisning av lærlingar, ved kjole og 

draktsyarlinja ved ein vidaregåande skule. Med bakgrunn i meisterlæra og 

undervisningsmetodar som vektlegg individuell kreativ problemløysing, har 

undersøkinga hatt som mål å fremja eleven sitt kreative potensiale 

gjennom materialdialog og samhandling.  

 

Studenten har undersøkt undervisningsmetode som har fokus på improvisasjon og 

kollektive estetiske læreprosessar. Forskinga er knytt opp mot kvalitativ metode, 

inspirert av didaktisk designforsking. 

 

 Det empiriske materialet er henta frå observasjon, semistrukturert forskingsintervju, 

evalueringsskjema og fotologg. 

22. juni: 

 

Student 1: Ane Kesia Fatland 

Retning: Master IKT i læring – 

almenndidaktisk profil 

Tittel: Omvendt undervisning i faget norsk 

for høyrselshemma 

Rettleiiar: Kjellfrid Torunn Mæland 

Rom: Lille auditoriet 

Tidspunkt: 11:30 

 

Omvendt undervisning i faget  norsk for høyrslehemma  

 

Ei studie av lærarar og elevar si oppleving av omvendt undervising i faget norsk for 

høyrselshemma 

 

Gjennom ei kvalitativ undersøking søkjer studenten å svara 

på korleis elevar og lærarar opplever bruken av omvendt undervising i faget norsk for 

høyrselshemma.  

 

Studenten søkjer i oppgåva svar på desse problemstillingane; Korleis omvendt 

undervising blirorganisert i faget norsk for høyrselshemma, kva utfordringar og 

moglegheiter gir omvendt undervising -sett ut frå lærarrolla, og korleis er forholdet 

mellom omvendt undervising og eleven sin meistringsforventing i faget norsk for 

høyrselshemma? 

 

 

22. juni: 

Student 2: Stein Ørnhaug 

Motivasjon og selvregulering i Google G Suite.  



Retning: Master IKT i læring – teknologisk 

profil 

Tittel: Motivasjon og selvregulering i Google 

G Suite 

Rettleiiar: Anders Grov Nilsen 

Rom: Lille auditoriet 

Tidspunkt: 09:30 

 

Forskningsbasert kunnskap om og pedagogisk forankring av et skybasert 

læringsmiljø i videregående skole. 

 

Studenten skriv om bruken av Personal Learning Netvorks (PLN) som alternativ til 

Learning Management Systems (LMS) som t.d. Fronter.   

 

LMS har lett for å vektlegge institusjonen sitt administreringsbehov fram for elevens 

læringsbehov.  I studien ynskjer studenten å vise nytta elevane kan ha av PLN.  

Gjennom eit kasusstudie i ein VG1 klasse har studenten gjort sitt forskingsarbeid 

gjennom observasjon og intervju av elevar for å finna kva utstrekning PLN har for 

eleevane si læring. 

 

Resultat av funna vert presentert i masteroppgåva/framlegginga. 

 

23. juni:  

 

Student: Hilde Una Refsdal 

Retning: Master IKT i læring – 

almenndidaktisk profil 

Tittel: IKT i et fagdidaktisk perspektiv 

Rettleiiar: Sissel Høisæter 

Rom: Møterommet ved biblioteket 

Tidspunkt: kl 11:00 

 

IKT i eit fagdidaktisk perspektiv 

 

Fagdidaktisk bruk av IKT i norskfaget, og tegn på profesjonsfaglig digital 

kompetanse. En kasusstudie med et hermeneutisk fortegn og en  

fenomenologisk tilnærming. 

 

Studenten har arbeidet ut fra problemstillingen hvordan IKT kan brukes fagdidaktisk i 

norskundervisningen, og på hvilken måte kan denne praksisen være kjennetegn på en 

norsklærers profesjonsfaglige digitale kompetanse. 

 

Tre forskningsspørsmål ble operasjonalisert gjennom en triangulering av metoder; 

observasjon i to norskklasser i et digitalt læringsmiljø med en egen digital profil, via 

en digital lærerundersøkelse i QuestBack 

og gjennom to dybdeintervju med norsklærere som informanter.  

 

Studien setter fokus på det fagdidaktiske perspektivet, som en del av lærernes 

profesjonsfaglige digitale kompetanse, og viser frem velfungerende didaktiske 

praksiser med IKT. 

 



 

 

 

27. juni: 

Student: Janne Robberstad 

Retning: Master i kreative fag og 

læreprosesser – kunst og håndverk 

Tittel: Creativity and Ecosceography in the 

Global Science Opera 

Rettleiar Ben-Oded Horin 

Rom: Konsertsalen på musikkseksjonen 

Tidspunkt: 11:45 

 

Creativity and Ecoscenography in the Global Science Opera 

 

The masterthesis looks at how the creative process is influenced by the 

implementation of sustainable design in education. Working with an interdisciplinary 

collaboration between science and arts in the Global Science Opera initiative (GSO), 

students were introduced to  

Ecoscenography when creating the visual frames for the opera.  

 

The theory of Wise Humanizing Creativity allowed an assessment of the creativity 

displayed during interventions, recognizing students “journeys of becoming” trough 

their creative process. This journey describes the relationship between the creator and 

his creation, and can be compared to the Ecoscenography trajectory, where the 

gradual immerging knowledge of sustainable ecology influences the involvement. 

 

The research is structured through the Educational Design Research methodology, 

with iterative fieldwork on three continents. Based on the executed study, guidelines 

for how to conduct a GSO Ecoscenography workshop have been developed. 

 

 

 

  


