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Sentrale spørsmål
1. Hva skjer når digital teknologi og tradisjonell veiledning 

møtes?

2. Hvilke nye veiledningspedagogiske spørsmål reiser seg?

3. Hvordan kan den digital teknologien se ut i 

veiledningssammenheng?

4. Hvilke tilleggsverdier får vi ved bruk av digital teknologi i 

veiledningsarbeidet?

5. Går vi i retning av «Digital Ditactical Design – DDD” (Jahnke, 2016) ? 
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Hva skjer i berøringsflatene 
mellom veiledning og teknologi?
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Veiledning og digital teknologi
Hva Hvem Hvordan Teknologi Referanse

Veilednings-
teknologi i 
praksis-
veiledning.

Lærerstudenter og 
veiledere i praksis.

Aktuell software brukes for å 
integrere planlegging-
undervisning - observasjon og 
veiledning.

Mobile plattformer 
(BYOD) + aktuelle 
APP-er (MOSO).

>>>

Mentorskap på 
distanse

Kollega, nyansatt. Videokommunikasjon i 
kombinasjon med ATA samtaler.

PC, Skype. >>>

Videofeedback 
på skriftlige 
arbeider.

Studenter (indiv./gr.)
som skriver 
akademiske tekster.

Screencapture programmer 
brukes til videofeedback i 
kombinasjon med andre former 
for veiledning. 

Camtasia Relay, 
Jing. Kaltura el.l.

>>>

Videofeedback 
i bakkeunder-
visning.

Idrettsstudenter og 
lærer som øver 
praktiske 
alpinferdigheter.

Hjelmkamera kombinert i 
nettverk med nettbrett. 
Drone følger utøver.

Hjelmkamera og 
nettbrett.
Drone.

>>>

http://praksisveiledning.no/prosjekter/veiledningsteknologi-i-laererutdanningen
http://praksisveiledning.no/prosjekter/langdistanse-mentorskap
http://praksisveiledning.no/prosjekter/videofeedback-paa-skriftlige-arbeider
http://praksisveiledning.no/prosjekter/veiledning-i-alpinidrett


En adept i Siem Reap



1. Bildet

2. Lyd

3. Samtalens innhold

4. Tekst

5. Fildeling

6. Uformell kontakt



Kontinuitet gjennom tilgjengelighet

• A: Jeg hadde en kort samtale med mentor. Han var tilgjengelig 

på SKYPE, og jeg ba om et par minutter. … Det er som å stikke 

over gangen og banke på kontoret.

• A: Det var aktuelt, viktig AKKURAT NÅ. Det er så nær det å 

«stikke innom kontoret» som det er mulig når en befinner seg 

så langt fra hjemmearbeidsplassen.

Teknologien skapte en «added value»



Pedagogiske implikasjoner: 

1. Bildet og lydens betydning for relasjonen

2. Innhold i samtalene

3. Mellom tillit og teknisk kompetanse

4. Form, forløp og ledelse

5. Kontinuitet gjennom tilgjengelighet

Mathisen, P. & Wergeland, B. (2009). Web-basert bilde-lyd mentoring - Pedagogiske muligheter og

utfordringer. Digital kompetanse, Nordic Journal of Digital Literacy, 3-4, vol. 4, 173-188.

http://www.idunn.no/ts/dk/2009/03-04/art08


1. Bildet

2. Lyd

3. Samtalens innhold

4. Tekst

5. Fildeling

6. Uformell kontakt

• Et dynamisk 

medium med 

flere ”kanaler”

• En dynamisk 

arbeidsform

• Nye mønster/

ny logikk –
sjanger / literacy



Veiledningsteknologi i 
praksisveiledning



Campus      praksis & øvelse

http://www.iconarchive.com/show/ios7-icons-by-icons8/Science-University-icon.html
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=tJw4Y2Cn2pA3yM&tbnid=qUbxjz4gWzI82M:&ved=0CAUQjRw&url=http://nrkbeta.no/2011/11/03/test-av-ipad-i-skolen/&ei=ccOAUqStLKm84ATGyIGYDA&psig=AFQjCNGvqVgrpS-Ui2beLGeQXmzL57tzxQ&ust=1384256706892655


Praksis-
veiled-
ning

Under-
visning

Obser-
vasjon

Veiled-
ning

Observasjonsbasert praksisveiledning

?

http://www.iconarchive.com/show/ios7-icons-by-icons8/Science-University-icon.html
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZPCtMCeAXceyhM&tbnid=FCPaK_a8MZcIIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.adlibris.com/no/product.aspx?isbn%3D8202406374&ei=C8OAUuL_B9Kw4QT594HwBw&bvm=bv.56146854,d.bGE&psig=AFQjCNHVBWOQLeXFrDoZq3TbwgIEKYG5mg&ust=1384256648293038
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=tJw4Y2Cn2pA3yM&tbnid=qUbxjz4gWzI82M:&ved=0CAUQjRw&url=http://nrkbeta.no/2011/11/03/test-av-ipad-i-skolen/&ei=ccOAUqStLKm84ATGyIGYDA&psig=AFQjCNGvqVgrpS-Ui2beLGeQXmzL57tzxQ&ust=1384256706892655


For 6 år siden...



Nettbrett som redskap 

for observasjon og 

veiledning 

av lærerstudenter 



På nettstedet

praksisveiledning.no 

finnes erfaringer og

resultater fra prosjektet

«Nettbrett i praksisveiledning»

som var et samarbeid 

mellom UIA og UIT

Nettbrett i praksisveiledning

http://praksisveiledning.no/prosjekter/nettbrett-i-praksisveiledning


Metode og materiale

Deltakere:

14 grupper, 43 studenter og 17 praksisveiledere. Samtlige 

deltakere anvendte et nettbrett hver igjennom praksisperiodene. 

Datainnsamling:

1. individuelle intervjuer med veiledere

2. gruppeintervjuer med studenter og veiledere

3. nettbasert kvalitativ spørreundersøkelse

4. Observasjon av noen undervisningssekvenser med 

påfølgende veiledning (sekundært materiale)



Resultat: Radikal kvalitetsheving
Hovedtemaer Underkategorier

a. Studenter og 

veilederes 

erfaringer av 

kvalitet i 

veilednings-

prosessen

1. Mer valide og rikholdige observasjoner

2. Høyere motivasjon, konsentrasjon og engasjement

3. Ærligere og tydeligere tilbakemeldinger

4. Mer utstrakt deling av observasjoner og synspunkter

5. Bedre hukommelse, sammenheng og kontinuitet

6. Forenkling og strukturering

7. Bedre forberedelse til veiledningen

8. Mer refleksjon og høyere læringsutbytte
b. Studenter og 

veilederes 

erfaringer med 

utfordringer

1. Behov for en skreddersydd programvare

2. Bedre veiledningspedagogisk utnyttelse av nettbrettets potensiale

3. Motforestillinger mot bruken av nettbrett
Mathisen, P & Bjørndal, C. R. P. (2016). Tablet as a digital tool in supervision of student teachers’ practical training.

Nordic Journal of Digital Literacy, Vol. 11, 4-2016 p. 227-247 ISSN online: 1891-943X

http://www.pmathisen.no/4file/bilder/mathisen og bj%C3%B8rndal njdl no 4 2016.pdf


Praksis-
veiled-
ning

Under-
visning

Obser-
vasjon

Veiled-
ning

MOSO – konsept og teknologi

Behov for en 

skreddersydd 

programvare!

Cross platform

BYOD

Mentoring and 

observation

software

http://www.iconarchive.com/show/ios7-icons-by-icons8/Science-University-icon.html


MOSO er et 

digitalt verktøy for 

planlegging, 

undervisning, 

observasjon og

veiledning

MOSO – konsept og teknologi



Med “MOSO” deles 

observasjoner i form av video, 

bilde og kommentarer i

mellom alle deltakere før, 

under og etter en

undervisningssekvens.

Samling og deling
av observasjoner



Hva kan du gjøre med MOSO?



Videreutvikling av
design og

funksjonalitet



Utfordringer:

• Personvern

• Lagring

• Tredjeparts integrering

• Brukerhåndtering

• Opplæring

• Støttefunksjoner

• Veiledningspedagogisk 

bruk

• …

• Kvalitetsheving på veiledning og 

observasjon

• Fokus på «den forskende lærer»

• Bedre kontakt mellom univ. og 

praksisskoler

• Engasjement og deltagelse fra 

faglærere ved univ.

• Dokumenthåndtering

• Materiale for MA-opg

• …

Muligheter:

MOSO – et eksempel på Veiledningsteknologi



Forskningssamarbeid om prosjektet

«Veiledningsteknologi i lærerutdanningen» 



Videofeedback 
på skriftlige 

arbeider 
Petter Mathisen 

Universitetet i Agder



Skjermopptak

Hva er skjermopptak?

“Capturing the screen over an extended period 

of time to form a video file with sound.“

Programmer

Jing, Camtasia, Snagit, Kaltura…

Hva kan det brukes det til?

Skriftlig & muntlig tilbakemelding på skriftlige 

arbeider (demonstrasjoner, beskjeder, små 

forelesningssekvenser osv.)

Erfaringer fra utprøvinger ved UiA

Ingeniørutdanning, pedagogikk, tysk, 

likestilling, IT &  info.systemer og vernepleie

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.suctips.com/2014/10/techsmith-snagit-v1210-build-1322.html&ei=YO3FVMKhAY_PaP3XgIgC&bvm=bv.84349003,d.d2s&psig=AFQjCNGjPjkhNZWdbnDR7o_a6_3mpIZ9og&ust=1422343875861430


http://screencast.com/t/VnKkAOdva


Lærere/

studium

Fag Type

tilbakemelding

Indiv./

grupper

Antall

opptak

Data

A

Pedagogikk, BA

PED 315

(15 stp)

Feedback/kommentar

er på logger fra 

basisgrupper

+ beskjeder

Gr. 4 tilb.meld pr. 

gruppe

10 gr. x 4 -> 

40 opptak

Enquête/stud.

Intervju/lærere

B

Ingeniør-

utdanning, BA, 

DAT 108

(5 stp)

Feedback/veiledning 

på individuelle 

faktaoppgaver 

og refleksjonsnotater

Indiv. 3 tilb.meld pr. indiv

30 indiv. x 3 -> 

90 opptak

Enquête/stud.

C

Tysk, 

TY-115

(7 stp)

Feedback/veiledning 

på individuell oppgave

Indiv. 1 tilb.meld pr. indiv

1 opptak x 3 -> 

3 opptak

Rapport/lærere

Intervju/lærere

D

Likestilling,

LIK-900, 

nettstudium

(5 stp)

Feedback/veiledning 

på individuelle 

prosjektoppgaver 

Gr. 1 tilb.meld pr. 

gruppe

3 gr. x 1 -> 

3 opptak

Intervju/lærere

Rapport/lærere

E

IT og 

info.systemer, BA

IS-304

(20 stp)

Tilbakemeldinger på 

prosjektrapporter

+ instruksjoner

Gr. 3-4 tilb.meld pr. 

indiv. 

40 indiv. X 3-4 ->

120-160 opptak

Intervju/lærere

F

Vernepleie, BA

Div. emner

Tilbakemelding på 

skriftlige oppgaver

+ bruksanvisninger

Indiv. 

& Gr.

2-3 tilb.meld pr. 

indiv. 

40 indiv. X 2-3 -> 

80 -120 opptak

Intervju/lærere

Skiftende fag/form/bruk



Studenterfaringer

- Vi vet nøyaktig hva du kommenterer… Fin 
kombinasjon mellom at vi ser teksten uthevet 
SAMTIDIG som at vi hører det du sier.

- Det gjør 
tilbakemeldingen 
mer personlig, og 
det fanger 
oppmerksomheten 
på en annen måte.

- Vi opplevde denne tilbakemeldingen 
som positiv, nyttig, effektiv, personlig og 
den har vært vanskelig å misforstå. 

- Den store styrken til skjermopptak i 
forhold til skriftlig tilbakemelding er at 
skjermopptak gir et mye klarer inntrykk av 
hva som blir kommentert og vurdert.

- JING er en veldig god erstatning for den tradisjonelle veiledningsformen, om det ikke er 
mulig å gjennomføre en veiledningstime i sanntid er dette det absolutt beste alternativ.

- Det er antagelig mindre jobb for den 
som retter enn ved å skrive ned svarene, 
og dermed vil det være mulig å gi bedre 
tilbakemeldinger.

- Det passer 
særlig bra i 
grammatikk
-faget.



Lærererfaringer

(lik): 

- Digitale tilbakemeldinger er mer tidskostnadseffektive. …Det 

fordret også at jeg måtte være tydelig i presiseringene, noe 

som utelukket alt utenomsnakk.

(ped): 

- Jeg opplever at kvaliteten 

på tilbakemeldingen er blitt 

bedre, - og det er opplagt 

effektiviserende. …jeg har 

dessuten kommer tettere på 

studentene og kan være 

mer personlig og 

oppmuntrende enn ved en 

skriftlig tilbakemelding.

(it): 

- Jeg er godt fornøyd, og 

studentene likte dette veldig godt. 

Det er mye enklere å gi 

tilbakemelding ved opptak enn å 

måtte skrive alt. 

(vern):

- Vi som bruker dette 

programmet er bare vilt 

begeistret. Supert tilbud til 

studentene, men ikke minst til 

lærerne. Gir gode 

tilbakemeldinger på 1/4 del av 

tiden, og det blir ikke 

misforstått i samme grad som 

skriftlig tilbakemelding. 

(vern):

- Sparer masse tid! Effektivt og jeg har et bestem inntrykk 

av at jeg unngår misforståelser slik en ofte får i skriftlige 

tilbakemeldinger. Føles bra både å kunne snakke, men 

samtidig vise/markere i teksten.

(ty): 

- Dette er, sett på litt sikt, 

vel investert tid.

(ing):

- Studentene fikk 

bedre og mer variert 

tilbakemelding, men 

jeg brukte mer tid på 

tilbakemeldingene 

enn hvis jeg bare 

hadde jeg gitt dem 

en fasit.



Samlet inntrykk av utprøvingene

1. Kvalitet og klarhet

2. Effektivitet

3. Faglig utbytte og 

«framovermelding»

4. Tilgjengelighet og

nærhet 

5. Teknologiterskel og

kollegastøtte

Men - avhengig av bl.a.:

• en viss innsats -

teknologiterskel

• hvilken form for  feedback 

som skal gis

• tidspunkt i skriveprosessen

Altså: 

En supplerende form for 

feedback



Aktuelle undersøkelser:

• Mathisen, P. (2012). Video feedback in higher education, - A contribution 

to improving the quality of written feedback, Nordic Journal of Digital 

Literacy, 2, vol. 7, 93-117.

• Mathisen, P. (2013). Videofeedback – veien til bedre veiledning på 

skriftlige arbeider i høyere utdanning? I: Nordkvelle, Y., Fossland, T. og G. 

Netteland (red): Kvalitet i fleksibel høyere utdanning – Nordiske 

perspektiver. Akademika forlag 2013. 

• Crook, A. m. fl. (2012) The use of video technology for providing feedback 

to students: Can it enhance the feedback experience for staff and 

students? Computers & Education, Volume 58, Issue 1, January 2012, 

Pages 386-396

http://www.pmathisen.no/4file/filer/artikler/videofeedback in higher education petter mathisen 2012.pdf
http://norgesuniversitetet.no/files/kvalitet_i_fleksibel_hoyere_utdanning.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036013151100203X


Når studenten 
får bestemme 
veiledningen…



Hva velger studentene når 
«alle» alternativer er mulige?

BA 
1

BA
2

MA
1

MA
2

Ansikt til ansikt (1-1) 3

Ansikt til ansikt (1-flere) 1 1-2 1 1

Telefon

SKYPE (1-1)

SKYPE/Adobe Connect (1-flere) 4 4-5

SMS

E-mail * * * *

Video-feedback 2-3 3 2 2A
s

y
n

k
ro

n
  

  
  

  
 S

y
n

k
ro

n



Cross Action Spaces og
Digital Ditactical Design

• Teaching and learning in Technology rich environments, (Lund 

& Hauge, 2011)

• Teaching and Learning in CrossActionSpaces, (Jahnke, 2016)

-> Vi må tenke nytt når det gjelder hvordan vi designer 

undervisning og læring i nye teknologirike omgivelser. 

-> Digital Ditactical Design - DDD (Jahnke, 2016)



Redesigning av veiledningen?

• ...Men hva da når veiledning, rådgivning, 

mentoring, coaching og feedback også foregår i 

teknologirike omgivelser?

• Bør/må vi redesigne måten veiledning foregår på 

i høyere utdanning?



Kontaktinformasjon

Petter Mathisen 

Universitetet i Agder

Fakultet for humaniora og pedagogikk & 

Pedagogisk utviklingssenter - PULS

http://www.pmathisen.no

http://praksisveiledning.no
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http://www.pmathisen.no/
http://praksisveiledning.no/

