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Forord 
 
Dette er en hovedfagsoppgave for cand. scient. graden i fagretningen systemarbeid ved 
Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo. Oppgaven omhandler brukeropplæring i 
Learning Management Systems, to opplegg er utarbeidet, prøvd ut og evaluert. I arbeidet med 
dette ble det nødvendig å sette seg inn i pedagogiske læringsteorier og metoder for 
undersøkelser som for meg var nye og spennende områder, men også krevende. 
 
Det var viktig å få prøve ut oppleggene, og da det la seg til rette slik at jeg både kunne prøve 
ut og observere ved en avdeling på en høyskole i Østlandsområdet, var dette svært nyttig. En 
hjertelig takk til de jeg der samarbeidet med som tok så godt imot meg. 
 
Professor Jens Kaasbøll, som har vært min veileder, har hele tiden kommet med konstruktive 
innspill og vært en god støtte i prosessen. En stor takk til ham. 
 
 
 
Gunnar Gravir Imenes - 22.07.2004 
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Kapittel 1: Innledning og problemstilling 
 

In the context of today’s use of IT and in the 
future, training methods must be enhanced to 
include conceptual, inferential and motivational 
levels. (Sein, Bostrom og Olfman 1998, s.236) 

 
I artikkelen ”Re-Conceptualizing it training for the workforce of the future”(ACM, 1998) 
påpeker Sein, Bostrom og Olfman at enorme ressurser brukes på opplæring av ansatte. Et 
argument for å ikke implementere ny teknologi blir at det er for kostbart å lære opp de ansatte 
i denne teknologien. Dessuten slår mange opplæringsprosjekter feil fordi man følger gamle 
opplæringsideer. 
 Selskaper har utviklet nye opplæringsopplegg for å redusere kostnadene knyttet til 
gjennomføringen, men gjør lite for å bedre brukeropplæringen og slik redusere de indirekte 
kostnadene som kan komme av lav effektivitet og manglende bruk av et system. 
 
Programmer kan i følge Jonathan Grudin (1994) deles opp i tre ulike typer. De to mest 
forskjellige programtypene er “ individuelle applikasjoner, slik som Word og Excel som kan 
brukes av en person og likevel være nyttig, og “store organisatoriske systemer”  som gjerne 
innføres i organisasjoner for å oppnå større mål, og som alle ansatte må bruke enten de vil 
eller ikke. Midt imellom disse to programtypene plasserer Grudin “gruppevaresystemene” 
som gjerne brukes av mindre grupper. 
 Gruppevaresystemer inkluderer alle applikasjoner hvor hovedfunksjonen er 
kommunikasjon mellom ulike parter. Selv enkle applikasjoner som for eksempel irc, icq og 
msn, er gruppevaresystemer siden hensikten med dem er å legge til rette for kommunikasjon 
mellom flere personer. Gruppevaresystemer kan også være avanserte systemer lagt til rette for 
organisasjoner. E-post og tildels elektroniske oppslagstavler er, skriver Grudin, de eneste 
gruppevaresystemer som har hatt noen særlig suksess. 
 
Siden gruppevaresystem er avhengige av at mange tar dem i bruk for at de skal gi utbytte, 
samtidig som det ikke er avgjørende å bruke dem, er dette, i følge Grudin(1994), den 
vanskeligste programtypen å få brukerne til å nyttiggjøre seg. Brukeropplæring er da den store 
utfordringen. 
 

Because people act towards technology on the basis of their understanding of it, 
people’s technological frames often need to be changed to accomodate a new 
technology. (Orlikowski 1992, s.367) 

 
Orlikowski mener mange må endre sin forståelse av gruppevaresystemer, før de vil klare å 
gjøre seg nytte av dem. Det essensielle i gruppevaresystemer er muligheten for å gjøre 
koordinerte aktiviteter uavhengig av tid og sted. For mange brukere vil dette være en radikal 
endring fra hvordan de tidligere har sett på databruk. (Orlikowski, 1992) 
 
Learning Management System (LMS) er et gruppevaresystem som brukes innenfor 
læringsmiljø for å fremme læring. I undervisningssammenheng benyttes det for å distribuere 
informasjon, for toveis kommunikasjon mellom for eksempel studenter og veiledere og i 
fjernundervisning. 
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Flate Paulsen (2003) definerer LMS slik: 
 

”Learning Management System blir brukt om systemer som administrerer nettbaserte 
undervisningstjenester for studenter, lærere og administratorer. Tjenestene omfatter 
vanligvis brukeradministrasjon, organisering av lærestoff, styring av 
kommunikasjonstjenester, og organisering av grupper.”  (Flate Paulsen, 2003) 

 
Generelt er databehandling sekvensielt, detaljorientert, komplekst og preget av områder hvor 
brukeren ikke i detalj kan forstå hva som skjer. For å kunne nyttiggjøre seg det fulle 
potensialet må brukeren ha kjennskap til ulike programmer, hvilke funksjoner som er i disse 
og hvordan de spesifikke funksjoner fungerer. Han må skaffe seg en oversikt over hvilke type 
problemer som skal løses og hvilke problemer funksjonene i programmene han har til 
rådighet, kan løse. For i det hele tatt å kunne gjøre bruk av databehandling, må brukeren ha 
oversikt over noen funksjoner i et program og vite hvordan funksjonene kan brukes. 
 
Brukere med erfaring i data til privat bruk har gjerne satt seg inn i programmer som Word, 
Excel, Internet Explorer og kanskje Outlook Express. De fleste har også brukt e-post, som 
fungerer som et gruppevaresystem. Men de har sjelden brukt Luvit, Class Fronter eller andre 
LMS. 
 
Flere universitet og høyskoler har innført LMS for studenter og ansatte. 
Undervisningspersonalet formidler planer, opplegg, litteraturlister, beskjeder og forelesninger. 
Studentene kan levere oppgaver, få tilbakemelding på oppgavene og gi hverandre 
tilbakemeldinger. Det kan også kommuniseres på forum og på chat.  
 
Høsten 2002 fikk jeg anledning til å observere brukeropplæring i gruppevaresystemet Luvit 
ved en pedagogisk høyskole i Østlandsområdet. Jeg så da at brukeropplæring i LMS er en stor 
utfordring og bestemte meg for å lage et opplegg jeg håpet å kunne få prøvd ut. Jeg hadde lest 
“Brugervenlig edb-undervisning”  (Herskin, 1994) og var blitt interessert i prinsippene som 
her ble presentert. Disse prinsippene gjelder opplæring generelt og ikke spesielt innen LMS. 
 
Opplæring og utprøving innen LMS er tydeligvis et forsømt område, og jeg har ikke kunnet 
finne litteratur som spesielt omhandler brukeropplæring innen LMS. Utfordringen for meg ble 
dermed både å utforme brukeropplæringsopplegg, prøve dem ut og evaluere dem.
 Problemstillingen min ble: Hvordan utforme et brukeropplæringsopplegg som gir 
brukeren innsikt i et Learning Management System, og motivasjon til å bruke det. 
 Som eksempel på LMS valgte jeg å bruke Luvit, da dette var det LMS’et jeg 
rimeligvis hadde muligheter til å gjennomføre brukeropplæring i. 
 LMS’et Luvit, inneholder følgende funksjoner: Filutveksling, chat, diskusjonsforum, 
meldingsfunksjon, hurtigmeldingsfunksjon og en enkel funksjon for å lage et ”visittkort” på 
nettet. Dessuten kan administrator se detaljerte rapporter over bruk. Flere hjelpemidler for en 
enkel kommunikasjon er satt sammen i samme grensesnitt. 
 
Det første spørsmålet jeg da måtte stille meg, i forsøket på å finne svar på problemstillingen, 
var: 
 Hvilke læringsteoretiske prinsipper kan ligge til grunn for utformingen av et 
brukeropplæringsopplegg innen Luvit? Etter hvert kom jeg til å se på ferdighetslæring som en 
mulig teoriforankring. Ferdighetslæring ble så satt i sammenheng med læring gjennom en 
grunnleggende strukturering. I tillegg ble jeg svært interessert i selvregulert læring og ville 
gjerne også prøve den plattformen. To brukeropplæringsopplegg ble derfor utarbeidet. 
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Neste spørsmålet mitt ble: Hvordan evaluere disse oppleggene. Siden 
brukeropplæringsopplegg innen LMS ikke, så langt jeg kjenner til, tidligere er prøvd ut og 
evaluert, ble det nødvendig å foreta en undersøkelse for å få data og kunnskap å evaluere 
oppleggene ut fra. Erfaringene jeg fikk i forbindelse med utprøvingen, og den 
læringsteoretiske bakgrunn er utgangspunktet for evalueringen av 
brukeropplæringsoppleggene og en eventuell revisjon av disse. 
 
Oppgaven ble da bygd opp på denne måten: 
 
Innledning der jeg kort gjør greie for begrepene gruppevaresystemer og Learning 
Management System samt problemstilling. 
Kapittel 2 inneholder læringsteoretiske tilnærminger som utgangspunkt og bakgrunn for 
brukeropplæring. Her tar jeg for meg ferdighetslæring, læring gjennom grunnleggende 
strukturering samt selvregulert læring og utleder prinsipper for uforming av 
brukeropplæringsopplegg. 
I kapittel 3 omhandles den praktiske tilretteleggingen av brukeropplæringsopplegget og de to 
oppleggene presenteres, det ene basert på selvregulert læring og det andre på ferdighetslæring. 
I kapittel 4 blir metodene for undersøkelsene gjort greie for og diskutert. 
I kapittel 5 greies det ut om gjennomføringen av brukeropplæringsoppleggene. 
I kapittel 6 gjengies en systematisering av datamaterialet som ble samlet inn. 
I kapittel 7 evalueres brukeropplæringsoppleggene. 
Kapittel 8 inneholder en oppsummering og konklusjon. 
 



 4 



 5 

Kapittel 2: Læringsteoretiske tilnærminger  som 
utgangspunkt og bakgrunn for  brukeropplær ing 

 
For å kunne få innsikt i og motivasjon til å bruke et LMS, uansett om det er på 
nybegynnerstadiet eller ekspertnivå er det noen generelle ferdigheter brukeren må mestre: 
• kjenne ulike ikoner på skjermen og vite hvilke funksjoner de er knyttet til, eller vite 

hvordan man kan skaffe seg denne kunnskapen, 
• ha innarbeidet rekkefølgen av operasjoner eller kunne finne en eventuelt ny rekkefølge, 
• ha automatisert de mest grunnleggende deloperasjonene, og slik få frigjort mental 

kapasitet til innholdet, det som skal produseres eller oppfattes. 
Det forutsettes da at brukeren kan bruke musa og tastaturet. 
 Når brukeren mestrer disse ferdighetene, vil han ha en basiskompetanse og vil kunne 
være aktiv i forhold til mediet. Målet for all brukeropplæring vil jo være den aktiv lærende og 
kritisk reflekterende bruker. 
 
 
2.1 Læring av dataprogram gjennom ferdighetslær ing 
 
 Ferdighetslæring er ikke akkurat på moten innen pedagogisk forskning akkurat nå, 
men det spørs likevel om ikke nettopp denne læringsteoretiske tilnærmingen vil kunne gi 
vesentlige bidrag innen brukeropplæring. 
 Tradisjonelt er ferdighetslæring brukt om sykling, skigåing, tennis og andre fysiske 
aktiviteter. Men det finnes også bred dokumentasjon av lesing som ferdighetslæring. (Dowing 
og Leong og Dowing i Lie, 1987) Og hvorfor skulle ikke også basiskompetansen innen 
databehandling kunne oppnås gjennom ferdighetslæring? 
 
Ferdigheter karakteriseres i pedagogisk forskning ved: 
 
• et svært sammensatt adferdsmønster 
• lett og elegant utførelse med få feil  
• integrering eller koordinering av de mange ulike adferdsaspekt som er med i det 

sammensatte mønsteret 
• timing i integreringen eller koordineringen. Fart kan være et kriterie på stor ferdighet, men 

ofte er fleksibilitet viktigere enn farten. 
• et fleksibelt beredskap for at noe utilsiktet kan skje fra øyeblikk til øyeblikk  
• en innstilling på å kunne forutsi hva som kan komme til å skje 
• automatisering i utføringen, men også fleksibilitet og bevisst kontroll om en uvanlig 

situasjon skulle oppstå 
• frigjort oppmerksomhet for andre aktiviteter eller andre sider ved aktiviteten 
• en kontinuerlig strøm av reaksjoner på ytre og indre signal(cues). 
• reaksjoner og adekvat handling som en følge av oppmerksomhet på relevante signaler 
• hensyn til signaler som følge av endringer i det ytre miljøet og / eller endring hos utøveren  
• en konstant regulering og forbedring av adferdsmønsteret som følge av tilbakemeldinger 
• selektiv oppmerksomhet 
• endring i sensitivitet under innlæringen fra fokus på ytre til indre signal 
• at utøveren oppfatter stadig større og mer komplekse enheter ved utføringen 
• at utøver kan gjøre seg nytte av stadig større og mer komplekse handlingsenheter 
• reduksjon og økning i bruk av signaler 
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• økende stressmestring. I stressituasjoner vil de mindre dyktige gå over til et mer primitivt 
utføringsnivå 

• at adferdsmønsteret kan deles opp i mindre enheter, i såkalte delferdigheter. Disse er ikke 
hierarkisk ordnet, men modulære i organiseringen. Delferdigheter som mestres, blir 
moduler tilgjengelige for bruk i en variasjon av kjente og nye sammenhenger. Kontrollen 
av denne modulære organiseringen kan være hierarkisk. (Borger og Seaborne i Lie 1987) 

 
Disse karakteristika på ferdigheter generelt synes i høy grad å kunne appliseres spesielt på 
basisferdigheter innen databehandling, liksom de samsvarer med ferdigheter i leseopplæring 
dokumentert i en rekke forskningsarbeid gjengitt hos Dowing i Lie (1987).  
 
 Ferdighetslæring foregår i tre faser (Fitts, 1964): En kognisjonsfase, en mestringsfase 
og en automatiseringsfase. Fasene overlapper hverandre og er ikke klart skilt fra hverandre. 
Men det skjer en endring av tyngdepunktet i løpet av læringsprosessen. I utviklingen av en så 
kompleks ferdighet som databehandling vil muligens alle de tre fasene kontinuerlig måtte 
gjennomløpes etter som brukeren stadig møter nye utfordringer. 
 Det er startfasen som her blir kalt kognisjonsfasen, fordi kognitive prosesser er i fokus.  
Nybegynneren er i en ukjent situasjon og må finne ut hva som må gjøres. Han må prøve å 
analysere og klargjøre for seg selv hvilke operasjoner som må utføres, forholdet mellom dem 
og rekkefølgen. Det er i denne fasen brukeren sannsynligvis vil stille en mengde mer eller 
mindre relevante spørsmål, gjøre seg nytte av huskelapper om disse oppfattes som relevante 
og enkle nok å bruke. 
 Innenfor ferdighetslæring blir det vektlagt at nybegynneren i denne fasen må få 
kognitiv klarhet i funksjonelle og formmessige begrep. Klarhet (clarity) i funksjonelle begrep 
vil si å ha klart for seg formålet med å bruke systemet, mens klarhet i formmessige begrep 
betyr at brukeren kjenner de ulike delferdighetene og ser sammenhengen mellom dem. 
Grunnleggende delferdigheter er å kunne bruke musa og tastaturet, oppfatte sammenhengen 
mellom en funksjon og et ikon, kjenne igjen et ikon på skjermen og kunne koble funksjonene 
i en rekkefølge. 
 Det er i løpet av denne fasen at brukeropplæringen må gjøre brukeren kjent med de 
nødvendige delferdigheter og sammenhengen mellom disse, slik at brukeren kan få innsikt i 
systemet. Denne innsikten kan imidlertid gå tapt om brukeren ikke får anledning til 
umiddelbart å gå over i den neste fasen, som er mestringsfasen. 
 I mestringsfasen blir de mest adekvate operasjonene som ble prøvd ut i 
kognisjonsfasen, valgt ut og repeterte, funnet hensiktsmessige eller forkastet. Dette er en 
øvingsfase. Da databehandling er en svært sammensatt ferdighet, kan man gå ut fra at det er 
behov for mye øvelse på relevante, meningsfylte og tilpassede oppgaver. 
 Er oppgavene for avanserte, vil det etter all sannsynlighet gå ut over motivasjonen 
liksom det kan gå ut over motivasjonen om oppgavene oppleves som kjedelige og lite 
meningsfylte. 
 En del oppgaver vil kunne mestres med spesifikk veiledning individuelt eller i små 
grupper. 
 Automatiseringsfasen er karakterisert ved at brukeren ikke trenger å grunne over de 
ulike deloperasjonene, men bruker programmet mer intuitivt og raskt med et minimum av 
analyse.  Han trenger ikke lenger å rette oppmerksomheten mot de enkelte delferdighetene og 
hvilken sammenheng det er mellom disse. Delferdighetene er integrert, og hver enkelt 
delferdighet er automatisert samtidig som det er skjedd en automatisering av de samlede 
delferdighetene. Brukeren kan dermed utføre prosessen med en viss hurtighet. Ferdighetene er 
et redskap som må kunne mestres i et visst tempo om brukeren skal kunne gjøre seg nytte av 
dem. 
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 Når en deloperasjon eller delferdighet er utført mange nok ganger med tilstrekkelig 
oppmerksomhet på denne ene operasjonen eller ferdigheten, har brukeren etter hvert opprettet 
faste ” funksjonsmønster”  slik at prosessen kan gjennomføres uten at oppmerksomheten hele 
tiden er rettet mot denne ene operasjonen eller ferdigheten. (LaBerge og Samuels i Lie, 1987) 
Dermed slipper brukeren å tenke så mye over det han gjør og kan i stedet samle seg om det 
som skal produseres eller meningen i det som er produsert. 
 Den mindre øvde bruker vil måtte rette oppmerksomheten mot den eller de av 
delferdighetene som ikke er blitt automatisert og vil ikke kunne nyttiggjøre seg systemet fullt 
ut. 
 En konsekvens for brukeropplæringen av å se på databehandling som ferdighetslæring 
må være å 
• vise nytten av systemet i, for brukeren, relevante og interessante sammenhenger, det vil si 

å klargjøre målene med å bruke systemet. Nytten som påvises og målene som settes opp, 
vil måtte være mest mulig konkrete og oppnåelige, da de brukerne som antas å ha størst 
behov for ferdighetslæring, vil være på et relativt elementært nivå uten nødvendig 
basiskompetanse. 

• klargjøre hva brukeren trenger å kunne av systemet i sitt arbeid for å nå målene 
• gi kjennskap til noen få nyttige funksjoner 
• vise ulike læringsstrategier for å mestre funksjonene og å gjenkjenne de tilhørende 

ikonene som må klikkes for å bruke funksjonene 
• vise ulike læringsstrategier for å mestre rekkefølgen av operasjoner. En funksjon kan være 

sammensatt av en rekke kommandoer, som igjen kan være representert ved hjelp av 
visuelle tegn/ikoner. De må følge hverandre i en bestemt rekkefølge eller integreres. Uten 
innsikt i disse prinsippene vil brukeren neppe kunne tilegne seg systemet og bruke det 
fleksibelt. Brukeren vil selvsagt kunne pugge de funksjoner han trenger mest og 
rekkefølgen av dem, men vil da ikke være i stand til å eksperimentere seg fram til nye 
bruksområder. 

• innføre funksjonene gradvis, ingen nye funksjoner før de første er utprøvd og blir mestret i 
forskjellige sammenhenger og kombinasjoner.  

• ha en aktiv veileder som gir tilpasset oppfølging i små grupper eller individuelt 
• ha et kursmateriell som kan brukes som oppslagsverk 
• gå over et visst tidsrom slik at brukeren kan få gå gjennom de ulike fasene i sitt eget 

tempo 
 
 Disse oppsatte punktene vil også være en konsekvens av nyere og mer moderne 
læringssyn med utgangspunkt i læringsteoriene til den russiske pedagogen Lev S. Vygotsky. 
 Punktet om å innføre funksjonene gradvis, ingen nye funksjoner før de første er 
utprøvd og blir mestret i forskjellige sammenhenger og kombinasjoner skulle ivareta 
Vygotskys vektlegging av den enkeltes nære utviklingssone.  ”Sonen for den nærmeste 
utvikling er avstanden mellom det eleven kan gjøre selvstendig og det eleven kan være i stand 
til å yte med hjelp av og i samarbeid med læreren eller andre elever.” (Dale, E.L. 1996, ny 
utgave 1998 s.244). 
 Punktet om å ha en aktiv veileder som gir tilpasset opplæring i små grupper eller 
individuelt, skulle i stor grad kunne sikre den enkeltes nære utviklingsmuligheter. ”For 
Vygotsky dreier en produktiv undervisning seg nettopp om det eleven ennå ikke kan utføre 
selvstendig, og som eleven trenger direkte hjelp for å kunne gjennomføre. Undervisningen vil 
dreie seg om det eleven kan gjennomføre ved hjelp av etterligninger og i samarbeid, særlig 
med læreren.”  (Dale, E.L. 1996, ny utgave 1998 s.245) 
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2.2 Læring av dataprogram gjennom en grunnleggende strukturering 
 
 En annen læringsteoretisk tilnærming poengterer verdien av en fundamental forståelse 
av de tilgrunnliggende prinsippene for det som skal læres, prinsipper som etter hvert skal 
kunne brukes på andre og nye områder. Overføring av prinsippene forutsetter at strukturene i 
stoffet mestres. 
 Å lære ”spesielle fakta og ferdigheter uten å klargjøre sammenhengen med den 
omfattende fundamentale struktur i et kunnskapsområde, er uøkonomisk,”  skriver Jerome S. 
Bruner i Om å lære. (Her gjengitt i norsk oversettelse, Dale, 1996 s.135.) 
 
 Innen databehandling må en kunne si at det er noen fundamentale ideer som kan 
overordnes forståelsen av detaljer. Brukergrensesnittet i nye program gjøres så like som mulig 
tidligere brukergrensesnitt. De fleste programmer benytter seg av dette, nye programmer lages 
mest mulig likt tidligere programmer det antaes at brukeren har vært borti. Dette gjør at om 
man har brukt mange ulike dataprogrammer, vil en enklere kunne lære seg ett nytt program. 
 Mange programmer inneholder en meny som øverste linje i programmet, de har også 
gjerne en undermeny som heter “verktøy”  og under der igjen “alternativer” . Her administreres 
gjerne endel funksjoner. 
 Forståelse av de fundamentale strukturene eller ideene, begge begrepene brukes, gjør 
det lettere å oppfatte og huske det en trenger å lære. Kunnskap på et område vil kunne 
overføres til nye områder, og ny kunnskap gjøres enklere tilgjengelig. 
 Nyere hukommelsesforskning har vist at detaljer innpasset i et strukturelt mønster 
overføres langtidshukommelsen som har en nesten ubegrenset kapasitet. Mer eller mindre 
løsrevne detaljer oppfattes bare i korttidshukommelsen og glemmes derfor raskt. ”Det en 
oppnår ved å lære generelle eller fundamentale prinsipper, er å sikre seg at hukommelsestap 
ikke er fullstendige tap, at det som står igjen, gir oss adgang til å rekonstruere detaljene når 
det trengs. (Bruner i Dale, 1996 s.130.) 
 Dette betyr at de enkelte funksjonene innen databehandling huskes best om det er et 
gjenkjennelig mønster i dem. 
 De enkelte funksjonene læres som en del av helheten eller som Bruner uttrykker det: 
”Å forstå noe som en spesiell versjon av et mer generelt mønster - og det er hva vi mener med 
å forstå et mer fundamentalt prinsipp eller en dypere struktur – er å ha lært ikke bare en 
spesiell ting, men også en modell for forståelsen av andre ting en kan komme ut for av samme 
art.”  (Bruner i Dale, 1996 s.131.) 
 Ved å få tak i den grunnleggende strukturen, mønsteret i systemet, forenkles 
”dataverdenen”, det skapes orden i kaoset. De mange detaljene inngår i et system brukeren får 
innsyn i og oversikt over. Dermed blir det mulig å orientere seg og se hva som er tilgjengelig, 
for så å kunne bestemme hva av dette som er interessant. Brukeren vil med ett kunne forholde 
seg analytisk, søkende og aktivt, handlende i dialog med systemet, etter hvert også kritisk, 
reflekterende. Brukeren skaper selv mening gjennom læringen. 
 Det vil imidlertid, slik også Bruner understreker, være en grense for generalisering.  
Innen databehandling vil det stadig komme nye programmer som er noe forskjellige fra de 
som fantes. Det skulle likevel ikke være altfor komplisert å sette seg inn i disse programmene 
og bruke dem i en meningsfylt sammenheng om en har en grunnleggende forståelse av 
hvordan dataprogrammer er bygget opp og virker. 
 Men selv om man lærer seg noe avansert i internet explorer og går dit, husker man 
ikke nødvendigvis hvor man går for å endre skrifttypen i nettleseren, man må lete gjennom 
menyene og når man ser valget “alternativer for internett” vet man av erfaring at her kan det 
være nyttig å trykke fordi dette stedet gjerne inneholder endel valg. Om man ikke bruker en 
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funksjon ofte, har man bare en anelse om hvor det kan være fruktbart å lete, man husker ikke 
konkret hvor den finnes. 
 Hvis databehandling best læres gjennom en grunnleggende forståelse av prinsippene 
databehandling bygger på, må brukeropplæringen 
• klargjøre og gi kjennskap til disse grunnleggende prinsippene 
• vise hvordan disse prinsippene organiseres i et mønster 
• organisere nye funksjoner i det samme mønsteret 
 
 
2.3 Læring av dataprogram gjennom selvregulert læring 
 
Selvregulert læring er blitt et sentralt begrep innen nyere pedagogikk og går i korthet ut på å 
fastsette og avgrense mål som blir vurdert til å være relevante og nyttige, motivere for og ha 
tro på å nå disse målene, aktpågiven observering og etterligning, innstudering av informasjon 
som trenger å bli husket, utvikling og bruk av adekvate strategier eller ferdigheter for å nå 
målene, initiativ til å søke veiledning når det trengs, verdsetting av læring, positivt og 
realistisk syn på egen kapasitet, selvinstruksjon og korrigering gjennom praksis. (Zimmerman 
i Boekaerts, 2000) 
 
I tillegg til observasjon vil, i følge Zimmerman, etterlignet utprøving av det generelle mønster 
i ferdighetsutøvingen sammen med veiledning i høy grad fremme læring. Viktigheten av 
omfattende modellobservasjon med veiledning før trening på egen hånd er understreket.  
 Komplekse strategier ble ikke tilegnet bare gjennom observasjon. De forutsatte også 
veloverveid øving på egen hånd. Studenter som etter hvert våget strategisk utprøving viste 
høyere grad av selvmotivasjon enn de som var avhengige av sosial tilbakemelding. 
 Studenter som fikk direkte tilbakemelding av en veileder lærte mer og bedre enn de 
som bare praktiserte på egenhånd. Dette gjaldt først og fremst i startfasen der observasjon og 
etterligning er viktig for å lære. Selvorganisert læring uten direkte veiledning fra miljøet rundt 
kunne til og med hindre studentenes tilegning av kunnskaper og ferdigheter. Veiledningen 
kunne reduseres etter hvert som kunnskapene ble internalisert. (Zimmerman i Boekaerts, 
2000) 
 Gjennom observasjon av kunnskap og strategier presentert gradvis av en profesjonell 
utøver, etterligning av generelle mønster i dennes ferdighetsutøving, veiledning individuelt 
eller i små grupper, veloverveid utprøving skal utøveren selv kunne regulere læringen. Siden 
læring, ifølge Lev S. Vygotsky, skjer i sosial interaksjon, vil små grupper der de kan bygge på 
hverandres kunnskaper og resonnere seg fram virke fremmende på læring. 
 For å lykkes med krevende læringsoppgaver var omfattende og velorganisert kunnskap 
samt bruk av kognitive strategier av stor betydning. Gode forkunnskaper muliggjorde mer 
avanserte strategier for å organisere, transformere eller elaborere informasjon. Forkunnskap, 
ny kunnskap og ferdigheter kunne organiseres i hensiktsmessige mønster eller transformeres 
til nye områder eller elaboreres for å lage analogier. Å selv reflektere over og evaluere egne 
strategier som effektive eller mindre effektive og være i stand til å bytte til andre og mer 
effektive strategier var avgjørende i læringsprosessen. 
 En formening om at kunnskap og strategier blir tilegnet raskt og greit uten større 
anstrengelse virket negativt på læringsinnsatsen. 
 
Selvregulert læring må foregå over tid og deles gjerne inn i følgende tre faser (Zimmerman i 
Boekaerts): 
 Den første fasen kalles planleggingsfasen og omfatter analyse av oppgaven med 
bestemming av mål og aktuelle læringsstrategier samt refleksjon over konsekvenser, det vil si 
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hva som kan oppnås. Motivasjon og forventning bygges opp. Som en aktuell læringsstrategi 
blir spesielt nevnt bruk av nøkkelord eller integrerte bilder som kan framkalle den ønskede 
forestilling. 
 Læringsstrategiene prøves ut i de neste to fasene, kontrollfasen og fase for 
selvrefleksjon. For å kunne kontrollere seg selv er, i følge Zimmerman, selvinstruksjon og 
strategisk tilbakemelding av stor betydning. Strategisk tilbakemeldinger skal bidra til at 
brukeren blir ført i riktig retning, uten at brukeren blir demotivert. Innen databehandling blir 
brukeren gjennom feilmeldinger så å si hele tiden konfrontert med sine egne ferdigheter eller 
mangel på ferdigheter. Dette kan bygge opp eller gå ut over motivasjonen. Dermed øker 
behovet for strategisk tilbakemelding, som fungerer bedre enn instruksjon alene. 
 Det er bevist, skriver Zimmerman, at å vite hvordan en kan konsentrere og peke ut 
underliggende prosesser er effektiv studering, dessuten å kunne redusere en oppgave i dens 
essensielle deler og så kunne reorganisere delene meningsfylt. Bruk av anskuelig framstilling 
og mentale bilder vektlegges også. Notater kan vise personlig ståsted, medvirke til 
meningsfull strukturering og dessuten lagre kunnskap nøyaktig til det er bruk for den. 
 Den tredje fasen går ut på selvrefleksjon der den enkelte skal kunne evaluere seg selv 
og prøve å finne årsakssammenhenger. 
 
 Om brukeropplæringen skal bygge på prinsippene for selvregulert læring, må 
opplæringen: 
• i startfasen legge til rette for observasjon og etterligning av relevant og profesjonell bruk 

gjennom modell-læring 
• være målrettet 
• vise hva som kan oppnås 
• demonstrere viktigheten av omfattende, velorganiserte basiskunnskaper og bruk av 

hensiktsmessige strategier 
• legge til rette for at den enkelte bruker selv skal kunne bygge opp sin egen kunnskap, 

innhente, bearbeide og organisere nytt lærestoff 
• være oppmuntrende og støttende 
• foregå individuelt eller i mindre grupper 
• gradvis legge til rette for utprøving med veiledning over noe lenger tid 
• gradvis legge til rette for eksperimentering med oppfølging over noe lenger tid 
• gi muligheter for samarbeid 
• legge til rette for selvevaluering og refleksjon over hvordan kompetansen kan 

videreutvikles  
• være anskuelig og gjerne gjøre bruk av mentale bilder, både i veiledningen og i 

kursmateriell 
• legge til rette for refleksjon over hvordan kompetanse bygges opp og videreutvikles 
 
I all læring er motivasjon en vesentlig drivkraft. Finner brukeren programmet nyttig og 
relevant, styrkes motivasjonen og svekkes om programmet virker lite relevant og uinteressant. 
(Atkinson, Atkinson, Smith, Bem, Nolen-Hoeksema 2000) Ligger oppgaven på et nivå 
brukeren kan nå om han anstrenger seg, det vil si et realistisk aspirasjonsnivå, har han en reell 
mulighet for å lykkes og kjenne mestring. Ligger oppgaven derimot på et for lavt 
aspirasjonsnivå, vil brukeren ikke kjenne tilfredsstillelse ved å løse oppgaven, og oppgaven 
vil da virke demotiverende. Tiltro til egen handlingskompetanse og følelse av mestring 
påvirker i høy grad motivasjonen. Men om den potensielle bruker har eller får den oppfatning 
at programmet tilegnes raskt og greit uten større anstrengelse, vil det etter hvert som brukeren 
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oppdager at kunnskapstilegnelsen krever en viss innsats, kunne påvirke motivasjonen negativt 
og forhindre bruk av hensiktsmessige studiestrategier. (Zimmerman i Boekaerts, 2000) 
 
 
2.4 Læringsteoretiske konsekvenser for brukeropplæringen 
 
I selvregulert læring er den lærende aktivt søkende etter kunnskap, det være seg ferdigheter 
eller en grunnleggende struktur. Tidligere var ferdighetslæringen forbundet med et noe annet 
syn på den lærende. Kunnskap skulle gis eller formidles den som skulle lære, og det var i høy 
grad læreren som bestemte hva som skulle formidles av kunnskap. Den lærende ble da mer 
eller mindre passivisert. Ferdighetslæring må kunne frigjøres fra dette synet på den lærende 
som passiv mottakende og i stedet koples sammen med et mer nåtidig syn på hvordan læring 
skjer. Databehandling er likevel et så komplekst kunnskapsområde at bare den kompetente og 
profesjonelle utøver vil kunne avgjøre hvilken kunnskap brukeren i enhver sammenheng er 
avhengig av. Det vil i en arbeidssituasjon være grenser for hvor mye en bruker kan prøve seg 
fram på egen hånd. Derfor kan det i begynneropplæringen innen databehandling være behov 
for formidling av kunnskaper, siden modellæring i en arbeidssituasjon rimeligvis ikke vil 
være så aktuelt. Derimot i en studiesammenheng vil muligens modellæring kunne fungere. 
Men også i en studiesammenheng kan det vise seg å være hensiktsmessig med aktiv 
veiledning, der veilederen så vel direkte som indirekte leder den lærende både til kunnskap og 
strategier.   
 
 Ferdighetslæring vil derfor innen databehandling være mest hensiktsmessig i 
begynneropplæringen for å gi basiskompetanse. Men også i begynnerlæringen skulle 
veilederen og læreren kunne plassere delferdigheter innenfor en grunnleggende strukturering 
som ville lette tilegningen av ny kunnskap og mer avanserte strategier. Men hva er 
basiskompetanse, det vil bli et sentralt spørsmål. 
 
De prinsippene jeg satte opp for ferdighetslæring innenfor databehandling bør dermed kunne 
sammenholdes med prinsippene for grunnleggende strukturering, samtidig som prinsippene 
for selvregulert læring også kan koples sammen med disse. Det overordnede prinsipp blir i 
begge tilfellene den enkelte lærendes nære utviklingssone. 
 Forskjellen på ferdighetslæring og selvregulert læring blir i det alt vesentlige at 
veilederen og læreren spiller en langt mer aktiv rolle i ferdighetslæring. Der er det veilederen 
som i kraft av sin kompetanse i stor grad bestemmer hva som skal læres og legger til rette for 
læringen. Tilpasset opplæring og elevaktivlæring kan vektlegges også innenfor 
ferdighetslæring, men innenfor mer fastlagte rammer. I selvregulert læring er det den lærende 
som selv aktivt må bruke veilederen for å nå de mål han har satt seg, velge ut kunnskap og 
strategier. Veilederen legger imidlertid til rette for observasjon.   
 
For ferdighetslæring innen databehandling ble disse prinsippene satt opp: 
 
• må vise nytten av systemet i, for brukeren, relevante og interessante sammenhenger, det 

vil si å klargjøre målene med å bruke systemet. Nytten som påvises og målene som settes 
opp, vil måtte være mest mulig konkrete og oppnåelige, da de brukerne som antas å ha 
størst behov for ferdighetslæring vil være på et relativt elementært nivå uten nødvendig 
basiskompetanse. 

• må klargjøre hva brukeren trenger å kunne av systemet i sitt arbeid for å nå målene 
• må gi kjennskap til noen få og nyttige funksjoner 
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• må vise hvordan funksjonene mestres og å gjenkjenne de tilhørende ikonene som må 
klikkes for å bruke funksjonene 

• må vise rekkefølgen av operasjoner. En funksjon kan være sammensatt av en rekke 
kommandoer, som igjen kan være representert ved hjelp av visuelle tegn/ikoner. De må 
følge hverandre i en bestemt rekkefølge eller integreres. Uten innsikt i disse prinsippene 
vil brukeren neppe kunne tilegne seg systemet og bruke det fleksibelt. Brukeren vil 
selvsagt kunne pugge de funksjoner han trenger mest og rekkefølgen av dem, men vil da 
ikke være i stand til å eksperimentere seg fram til nye bruksområder. 

• må innføre funksjonene gradvis, ingen nye funksjoner før de første er utprøvd og mestret i 
forskjellige sammenhenger og kombinasjoner.  

• må ha en aktiv veileder som gir tilpasset oppfølging i små grupper eller individuelt 
• må ha et kursmateriell som kan brukes som oppslagsverk 
• må gå over et visst tidsrom slik at brukeren kan få gå gjennom de ulike fasene i sitt eget 

tempo 
 
Sammenholder vi disse prinsippene med prinsippene for læring av databehandling gjennom 
læring av grunnleggende strukturer, kommer disse prinsippene i tillegg:: 
 
• må klargjøre og gi kjennskap til de grunnleggende prinsippene i programmet 
• må vise hvordan disse prinsippene organiseres i et mønster 
• må organisere nye funksjoner i det samme mønsteret 

 
For selvregulert læring av databehandling ble disse prinsippene satt opp: 

 
• må i startfasen legge til rette for observasjon og etterligning av relevant og profesjonell 

bruk gjennom modell-læring 
• må vise hva som kan oppnås 
• må være målrettet 
• må legge til rette for at den enkelte bruker selv skal kunne bygge opp sin egen kunnskap, 

innhente, bearbeide og organisere nytt lærestoff 
• må være oppmuntrende og støttende 
• må gi muligheter for samarbeid 
• må legge til rette for selvevaluering og refleksjon over hvordan kompetansen kan 

videreutvikles  
• må være anskuelig og gjerne gjøre bruk av mentale bilder, både i veiledningen og i 

kursmateriell 
 
Sammenholder vi disse prinsippene med læring av databehandling gjennom læring av 
grunnleggende strukturer vil vi ha følgende presisering og konkretisering av prinsippet om å 
legge til rette for at den enkelte bruker selv skal kunne bygge opp sin egen kunnskap: 
• må legge til rette for at den enkelte bruker skal kunne bygge opp sin egen kunnskap, 

innhente, bearbeide og organisere nytt lærestoff ut fra de grunnleggende strukturer i 
programmet 

 
Disse prinsippene for brukeropplæring vil danne grunnlaget for de oppleggene jeg arbeider ut 
og drøftingen av dem, samtidig som de også vil danne teorigrunnlaget for det rammeverket 
for opplæringsmetoder og framgangsmåter i brukeropplæringen som skisseres til slutt i 
oppgaven. 
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 Før jeg nå presenterer de oppleggene for brukeropplæring som jeg har arbeidet ut, vil 
jeg gjøre rede for et konkret brukeropplæringsopplegg som allerede foreligger.   
 
 
2.5 Herskins tilnærming til brukeropplæring i databehandling 
 
 Mange av prinsippene fra databehandling som ferdighetslæring og databehandling 
gjennom tilegnelse av grunnleggende strukturer eller mønster finnes hos Bjarne Herskin, en 
danske med mangeårig erfaring innen brukeropplæring i databehandling. Han har kommet 
med atskillig nytenkning innen faget, nytenkning som i stor grad synes å stemme overens med 
både teoriene om ferdighetslæring, læring gjennom tilegnelse av de grunnleggende strukturer, 
betydningen av brukerens nære utviklingssone og selvregulert læring. Herskin har imidlertid 
ikke på noe punkt, så vidt meg bekjent, klargjort sitt pedagogiske teorigrunnlag, det virker 
som han utelukkende bygger på praktisk erfaring. Dette er selvsagt en mangel ved utgreiingen 
hans og vanskeliggjør en videreutvikling av brukeropplegget hans, da det blir problematisk å 
presisere begrepene uten en referanseramme. Det gjør derimot boken hans langt mer lettlest 
og med bredere appell. Derfor vil jeg i mine forslag til brukeropplæring bygge direkte på de 
pedagogiske teoriene jeg her har gjort rede for. Jeg vil likevel presisere at det er 
brukeropplæringsopplegget til Herskin som er utgangspunktet for brukeropplæringen, men 
når jeg begrunner og forklarer elementene vil jeg trekke linjene direkte til de pedagogiske 
teoriene. 
 Herskin vektlegger alle punktene jeg satte opp ut fra databehandling som  
ferdighetslæring, unntatt å begrense læringen av funksjoner til et fåtall nyttige og fleksible 
funksjoner som brukeren da raskt vil repetere tilstrekkelig til å innarbeide dem. Riktignok tar 
han opp behovet for å ikke lære brukeren mer enn denne kan huske, men han går ikke inn for 
å kutte ned antall funksjoner brukeren lærer i starten til et minimum. Dermed vil brukeren 
kanskje lære alle funksjonene som blir presentert, men vil ikke få innarbeidet og automatisert 
dem slik man ønsker i ferdighetslæring. 
 Hovedproblemet med å kutte ned antall funksjoner som læres til et absolutt minimum 
slik at brukeren får automatisert dem, er at dette stiller krav til en kontinuerlig 
opplæringsprosess, som kan være umulig å gjennomføre om man ikke er i kontakt med 
brukeren jevnlig. Dette kan også være grunnen til at Herskin ikke tar med dette punktet. 
 Herskin legger stor vekt på at brukeren må få en overordnet forståelse av systemet for 
å kunne oppfatte og huske de enkelte funksjonene. På dette punkt er Herskin i 
overensstemmelse med læring gjennom tilegnelse av grunnleggende strukturer. 
 Om denne læringsstrategien lykkes vil forhåpentligvis en overordnet forståelse og 
motivasjon for bruken av systemet kunne legge grunnlag for selvregulert læring. Herskin 
legger forholdene til rette for at eleven selv i stor grad selv regulerer tempoet i læringen av 
funksjoner. Her skal underviseren kun fungere som en støtte for eleven. 
 Men skal brukeren selv få regulere læringen må han, slik Zimmerman vektlegger, 
kunne få anledning til å observere og etterligne profesjonell bruk av programmet, noe Herskin 
ikke tilrettelegger for. 
 
Den alternative Hands-On undervisning Herskin skisserer er akkurat som vanlig Hands-On 
undervisning, også basert på et opplegg og en oppgaveløsningsfase, men i tillegg har den en 
avsluttende oppsamlingsfase. De to største forskjellene er at oppleggsfasen er forandret til 
bare å konsentrere seg om forståelse og ikke inneholde noen kommandoer. Kommandoene 
skal komme på en ”huskeseddel” . Strategien er altså forståelse.(Herskin, 1994) 
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Formålet med opplegget er å skape forståelse. Kommandoer og detaljer er bannlyst, fordi de 
tar fokus vekk fra forståelsen. Kommandoer kommer på huskeseddelen, og detaljer i 
oppsamlingsfasen. 
 Opplegget bør vare ca. 15 min. Forståelsen omfatter problemet, prinsippet og 
prosedyreoversikten. Når brukeren forstår hvilke problem programmet vil hjelpe ham å løse, 
vil vedkommende i følge Herskin bli mer motivert og effektiv. Er man problemorientert, så 
vil også dette sette gode grenser for hva som skal læres. Hvis brukerne kan lære seg prinsippet 
bak programmet, det vil si å forstå den logiske oppbygningen og sammenhengen mellom 
ulike deler av programmet, vil de sannsynligvis bli mer selvhjulpne, de vil lettere kunne 
overføre noe de har lært å gjøre i et verktøy til et annet verktøy. En av lærerens viktigste 
oppgaver er å finne en god og effektiv måte å gi brukeren denne prinsipielle forståelsen. 
Prinsippet bør vises visuelt. En lang rekke kommandoer gir ingen mening hvis man ikke har 
det nødvendige overblikk. For å få det nødvendige overblikk over en kommandorekke er det 
beste en visualisering av de forskjellige fasene i fugleperspektiv. Her kan det være vanskelig å 
vite hvor mange faser det skal deles opp i, men det må ikke være for mange og ikke for få. 
Det er enda større behov for dette overblikket i programmer med grafisk brukergrensesnitt, 
fordi man her lett kan miste oversikten over hvor man befinner seg. 
 
Huskeseddelen er en hjelp for å løse oppgaver, men først og fremst skal den ta vekk alle 
detaljer fra undervisningen. Den skal ikke kunne brukes direkte til å løse oppgaver slik at man 
bruker den til å surfe gjennom oppgavene. Den kan gi flere alternativer og gjør det nødvendig 
for brukeren å tenke selv. Da kan den også brukes mye mer enn bare til å løse de aktuelle 
oppgavene. 
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Fase Hvorfor gjøres dette? Taster å trykke 
Prate  Starte en chat: 

Velg ”Kommunisér”  i menyen 
på toppen. 
Deretter ”Kommunisér”  
Velg riktig ”Gruppe” på 
menyen øverst om du ønsker å 
kun se de som er på PAPS 
1+2. 
Kryss av til venstre for alle 
navn du vil invitere til chat. 
Klikk ”Start chat”  nederst til 
høyre. 
Skriv en invitasjon i 
meldingsvinduet. 
Klikk ” Inviter”  
Skriv det du vil si i vinduet 
under ”Melding” . 
 
Bli med på chat hvis du er 
invitert: 
Klikk ”Godta”  
Skriv det du vil si i vinduet 
under ”Melding” . 
 
Bli med på chat uten noen 
invitasjon: 
Velg ”Kommunisér”  i menyen 
på toppen. 
Deretter ”Kommunisér”  
Kryss av til venstre for det 
navn du vil bli med på chatten 
til. 
Klikk ”Bli med på chat”  
nederst til høyre. 
Skriv det du vil si i vinduet 
under ”Melding” . 

En huskelapp for chatfunksjonen i Luvit, i den midterste kolonnen skal brukeren notere. 
 
Hvis dette fungerer, vil læreren gå fra å være instruktør til underviser ved at lærerens 
hovedoppgave ikke lenger er å fortelle kursdeltakerne hvilke ikoner de skal klikke på, men 
forklarer dem hvordan de kan nyttiggjøre seg programmet. Spørsmålene fra kursdeltakerne 
om oppgavene, vil bli mer forståelsesmessige og mindre detaljorienterte. Forståelsesmessige 
spørsmål vil etter hvert avdekke hvilke forståelse brukerne har bruk for og vil kunne utvikle et 
kurs videre. 
 
Oppsamlingsfasen kan inneholde visualiseringer av brukernes forståelsesmessige spørsmål. 
Man kan også her komme med detaljer man kuttet ut i opplegget. Programmet bør relateres til 
brukernes behov. Det er en fordel om brukerne selv kan gjøre dette. 
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Under opplegget bør ikke brukerne sitte foran en datamaskin, slik kan all oppmerksomhet 
rettes mot kursholderen. Under oppgaveløsningen er det like greit at man sitter to og to foran 
en maskin, som at alle har en egen maskin. 
 
Når et undervisningsopplegg går på den prinsipielle forståelse, er det også lettere å revidere et 
undervisningsopplegg ved for eksempel oppgraderinger av programmet, kunnskap er også 
lettere å overføre fra et program til et annet. 
 
Mens Herskin fokuserer på et spesielt undervisningsopplegg, tar Sein, Bostrom og Olfman for 
seg brukeropplæring mer generelt. Problemstillingene er begge steder hva som er mest 
effektiv brukeropplæring. Sein, Bostrom og Olfman tar for seg nødvendigheten av å bruke 
forskjellige opplegg til forskjellige program og forskjellige brukergrupper. Herskin 
klassifiserer all edb-undervisning i en klasse og lar være å diskutere dette problemet. Han går 
til gjengjeld mye nøyere inn i et konkret konsept, hvor han legger vekt på at detaljer ødelegger 
for helhetsforståelsen. Sein, Bostrom og Olfman går ikke inn på helhetsforståelse i forhold til 
detaljer, men fokuserer på at planleggingsfasen er viktig, og dette er også Herskin inne på, 
opplegget han skisserer krever mye i planleggingsfasen. Begge fokuserer på fordelen ved å 
kunne ta med seg kunnskap om et verktøy til et annet verktøy som ligner. 
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Kapittel 3: Den praktiske tilretteleggingen av 
brukeropplær ingsopplegget 

 
Et  brukeropplæringsopplegg vil måtte omfatte planlegging, gjennomføring og vurdering.  
Under planleggingen klargjøres målene og gjerne brukernes læringsforutsetninger, 
kursholderens kompetanse samt praktiske gjennomføringsmuligheter med hensyn til tid og 
varighet, sted og rom til rådighet og tekniske hjelpemidler. Rammebetingelsene, det vil si de 
didaktiske forutsetninger, særlig elevforutsetningene vil i høy grad måtte være utslagsgivende 
når målene skal settes opp. Vil kursholder bygge på læringssynet til Vygotsky og ta hensyn til 
at optimal læring skjer innen den enkeltes nære utviklingssone, vil det selvsagt ha 
konsekvenser ved bestemming av mål. Målene vil da måtte spesifiseres i delmål, det vil 
dessuten være aktuelt med både kortsiktige og mer langsiktige mål. Skal den enkelte bruker 
selv få regulere læringen, må denne selv få sette seg sine egne mål. Dette betyr likevel ikke et 
sett av mål for hver bruker. Flere brukere kan selvsagt velge samme mål.  
 Målene kan spesifiseres i langsiktige og kortsiktige mål, i overordnede mål og delmål, 
i handlingsmål, ferdighetsmål, kunnskapsmål og holdningsmål. I basisopplæringen der 
innøving av visse ferdigheter antas å være av stor betydning for å gi innsikt i systemet, vil det 
være relevant å sette opp og gjerne presisere ferdighetsmålene. Disse vil da i neste omgang 
være bestemmende for innholdet og arbeidsmåtene. I et mer viderekommende kurs vil det 
rimeligvis ikke være så relevant med ferdighetsmål, men desto mer aktuelt med handlingsmål 
og selvsagt også kunnskapsmål, da databehandling stadig forutsetter oppdatering av 
kunnskap. 
 
 Innholdet i opplæringen bestemmes i det alt vesentlige av elevforutsetningene og 
målene som settes opp. I neste omgang blir elevforutsetningene, målene og innholdet 
bestemmende for hvilke arbeidsmåter, læringsaktiviteter og læringsprosesser som synes best 
egnet. I refleksjonen over læringsaktiviteter og –prosesser vil teoriforankringen være 
rettledende. Har kursholder kommet fram til at databehandling læres best gjennom 
selvregulert læring der modell-læring med observasjon og etterlikning er av stor betydning, 
legges det i brukeropplæringen selvsagt opp til en demonstrasjon. 
 Et brukeropplæringsopplegg må vurderes og kontinuerlig justeres både ut fra 
brukernes evaluering og det faktiske læringsresultat. I justeringen vil teoriforankringen være 
fundamentet, slik at justeringen ikke bare foretas ut fra kvalifisert synsing. 
 Den didaktiske relasjonsmodellen(Hiim og Hippe,1993) har satt overveielser omkring 
undervisningens mål, innhold og begrunnelser inn i et system og deler didaktikken opp i en 
sekskant med seks sider, hvor sidene har gjensidig betydning for hverandre: Rammefaktorer, 
mål, innhold, læreprosess, vurdering og læreforutsetninger. Rammefaktorer er 
undervisningsfasiliteter og elevmasse. For å kunne tilpasse innholdet til rammefaktorer er det 
interessant å se på kursdeltakere, og om det finnes en hensiktsmessig måte å dele disse inn for 
eks. i smågrupper. 
 
SAP klassifiserer brukerne i tre grupper. De som skal utføre spesielle funksjoner, de som skal 
innhente informasjon fra systemet og de som har en større forståelse av systemer og derfor 
kan brukes til å kommunisere mellom utviklerne og brukerne. 
 En annen klassifikasjon av brukere kan være å gruppere toppledelse, mellomledelse, 
personale, funksjonell og driftsmessig, og deretter etter evner, læringsstil og motivasjon. 
Forskjellige typer brukere kan trenge forskjellige nivå av kunnskap om verktøyet.(Sein, 
Bostrom og Olfman, 1998.) 
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 SAP implementerer det Grudin kaller store organisatoriske systemer, og med dette 
utgangspunktet anbefaler SAP denne grupperingen av brukere når det dreier seg om store 
datasystemer. Opplæringsopplegg som lar brukeren bestemme mest mulig over opplæringen, 
brukes mye innen individuelle applikasjoner. 
 Man kan også starte med å klassifisere brukerne etter tidligere erfaringer med data. De 
brukerne jeg skal planlegge et brukeropplæringsopplegg for, antas å mestre de mest 
grunnleggende ferdigheter som å bruke musa og å skrive ved hjelp av tastaturet. De vil også 
rimeligvis gjenkjenne ulike ikoner på skjermen, vite hvilke funksjoner de er knyttet til og 
dessuten ha innarbeidet rekkefølgen av en del operasjoner. For å kunne legge opp en mest 
mulig tilpasset brukeropplæring vil det nok være nødvendig å kartlegge hvilke ikoner, 
funksjoner og deloperasjoner brukerne har erfaring med. Det gjelder om brukerne skal få 
regulere opplæringen selv og lære gjennom observasjon og etterlikning. En demonstrasjon vil 
i høy grad måtte foregå innenfor brukernes nære utviklingssone. Problematisk i denne 
sammenheng er selvsagt, om det satses på demonstrasjon i en storgruppe, å treffe den enkeltes 
nære utviklingssone. Både et for avansert og et for lite avansert innhold i demonstrasjonen vil 
kunne virke demotiverende på kursdeltakerne.   
 Oppdeling av brukere etter hvor mye de bruker systemet, skal bruke systemet eller 
ønsker å bruke det kan være hensiktsmessig. Problemet er likevel at motivasjon og faktisk 
bruk kan variere mye og slik sett blir ikke gruppene det deles opp i særlig homogene. Men det 
kan også være en fordel med heterogene grupper. Brukerne kan da lære av hverandre samt 
motivere hverandre. Dette kan dessverre gå begge veier, de som er lite motiverte, kan 
demotivere de som er litt motiverte. 
 Om opplæringen bør foregå i storgruppe eller i mindre grupper eller til og med 
individuelt, ble aktualisert for meg da jeg observerte brukeropplæringen ved en høgskole i 
Østlandsområdet og intervjuet noen av de som hadde vært på en storforelesning med 
innføring i bruk av Luvit. På denne storforelesningen var det 150 studenter til stede. 
 Det er forskjell på storforelesning med 150 studenter til stede, undervisning i 
storgruppe på 60 studenter, vanlig klassestørrelse på 30 og halv klasse med 15 studenter. 
 En storgruppe er sjelden homogen, og selv tilnærmet homogene grupper er ikke 
ensbetydende med et optimalt læringsmiljø. Plasserer kursleder deltakerne i grupper etter 
kunnskapsnivå, kan plasseringen i noen tilfeller kjennes som en feilvurdering og gå ut over 
motivasjonen til de som mener seg feilvurderte, selv om plasseringen ut fra en vurdering av 
den enkeltes kompetanse, er riktig nok. 
 Er det deltakerne som selv plasserer seg, kan selvevalueringen være for kritisk eller for 
lite kritisk, og gruppen blir ikke homogen. Den enkeltes nære utviklingssone vil likevel etter 
all sannsynlighet best ivaretaes i mindre grupper. 
 De langsiktige mål for enhver brukeropplæring innen databehandling vil være å gi 
brukeren erfaring med og kompetanse i bruk av data. Særlig vil dette gjelde for 
undervisningsinstitusjoner hvor studentene har behov for slik kompetanse i sitt framtidige 
yrke, og det vil gjøre dem mer attraktive på arbeidsmarkedet. 
 Kortsiktige mål for bruken av Luvit var å bruke dette som et verktøy i 
studiesammenhengen, men like viktig var det å gi studentene opplæring og kunnskap om 
Learning Management System og til en viss grad gruppevaresystemer. (Intervju med 
informant ved informatikkseksjonen ved høyskolen.) 
 
 Opplæringen vil, ut fra målene, kunne foregå på ulike nivåer. Sein, Bostrom og 
Olfman setter opp seks slike nivåer: 
 Det laveste nivået er ”Syntaktisk” , som refererer til kommandoer og museklikk, 
tidligere har brukeropplæring konsentrert seg om dette. 
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 Det andre nivået er ”Semantisk” , som er meningen med kommandoene. Dette nivået 
gir brukerne mulighet til å rette opp feiltastinger og bruke kunnskap på tvers av program. 
 Det tredje nivået er ”Funksjonelt” , en gruppe kommandoer som utfører en funksjon. 
Dette nivået gir muligheten til å sette sammen en metode for å utføre en oppgave. 
 Det fjerde nivået er ”Konseptuelt” , her ser man verktøyet i sammenheng med hele 
systemet og organisasjonen. Dette nivået og de høyere oppe er sjelden dekket i vanlig 
brukeropplæring. 
 Det femte nivået er det ”Konkluderende”, her kan man bruke verktøyet i mange 
sammenhenger og i nye sammenhenger som er utenfor verktøyets intensjon. 
 Det sjette nivået er det ”Motiverende”, her setter brukeren verktøyet inn i sitt eget og 
organisasjonens perspektiv og ser på det som viktig for å nå egne og organisasjonens 
mål.(Sein, Bostrom og Olfman, 1998.) 
 Denne oppdelingen er basert på deres erfaring innen brukeropplæring. Læringen på det 
syntaktiske nivået kan gjerne sammenlignes med læring av basisferdighetene. Repetisjon av 
kommandoer og museklikk vil etter hvert kunne automatiseres. 
 Nivåene over vil også til dels kunne sees i lys av ferdighetslæring, men her kan det 
være mer aktuelt med læring ut fra en grunnleggende strukturering. På det konseptuelle nivået 
ses verktøyet nettopp i sammenheng med hele systemet. Det vil si at det er vesentlig å få tak i 
de grunnleggende strukturer, og ut fra disse bruke verktøyet i andre og nye sammenhenger. 
Ny kunnskap kan på dette nivået inkorporeres uproblematisk. 
 Nivåene semantisk, funksjonelt, konseptuelt, konkluderende og motiverende er alle 
avhengig av at en bruker ser en sammenheng mellom utførelsen og målsetningen med 
databehandlingen. 
 I likhet med Sein, Bostrom og Olfman fokuserer Herskin på å formidle brukeren 
kunnskap på de øverste nivåene og kritiserer tradisjonell brukeropplæring for å svikte på dette 
punktet. 
 
 Når det gjelder innhold i opplæringen og læringsaktiviteter, anbefaler SAP forskjellig 
opplæring for hver av de tre gruppene de klassifiserer brukerne i. De fraråder bruk av 
manualer, selvstudium og pc-basert opplæring, men anbefaler ”mestringsverksted”  og ”aktiv 
læringsveiledning” . Dette er ikke i overensstemmelse med organisasjoner som anbefaler 
EPSS (elektroniske prestasjons support systemer), disse ønsker å la brukeren bestemme mest 
mulig over opplæringen.(Sein, Bostrom og Olfman, 1998.) 
 Som tidligere nevnt tar gruppevaresystemer opp i seg elementer fra både individuelle 
applikasjoner, hvor det kan være lettere å bruke EPSS, og store organisatoriske systemer, hvor 
“mestringsverksted”  og “aktiv læringsveiledning”  er mer aktuelt. Derfor er det nødvendig å 
trekke ut elementer som fungerer optimalt for gruppevaresystemer fra andre 
opplæringsstrategier. 
 Innholdet i enhver brukeropplæring vil måtte bestemmes ut fra målene med denne 
spesielle opplæringen og ut fra brukerens kompetanse og nære utviklingssone. For noen kan 
dette bety at funksjonene må innføres gradvis, ingen nye funksjoner før de første er utprøvd 
og blir mestret i forskjellige sammenhenger og kombinasjoner. For andre kan det bety en 
påvisning av de grunnleggende strukturer i programmet. 
 For alle er det imidlertid avgjørende å se nytten av systemet, det vil si at det vises hva 
som kan oppnås gjennom bruk av dette programmet. 
 For oppleggene jeg skulle planlegge, var innholdet for en stor del gitt, siden de skulle 
gjennomføres i en spesiell sammenheng. Læringsaktivitetene og prosessen derimot hadde jeg 
stor frihet til å bestemme. Datamaskiner og videokanon var tilgjengelig, og jeg kunne i noen 
grad selv bestemme gruppestørrelsen. 
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 Aktuelle læringsaktiviteter var, slik jeg så det, først og fremst demonstrasjon av 
relevante funksjoner og rekkefølgen av operasjoner. Spørsmålet var hvilke og hvor mange 
funksjoner som skulle presenteres på en gang. Siden jeg hadde begrenset tid til rådighet, ville  
jeg nok måtte presentere de aller fleste funksjonene, for eksempel i Luvit, og rekkefølgen i 
dem på en gang. Dette ville riktignok være i strid med prinsippene innen ferdighetslæring.  
 I stedet for å demonstrere aktuelle og relevante funksjoner og bruken av dem, kunne 
jeg muligens legge opp til en demonstrasjon av relevant og profesjonell bruk som grunnlag 
for modell-læring. En slik demonstrasjon ville imidlertid måtte utføres i nært samarbeid med 
gruppens forelesere eller øvingslærere når studentene var ute i praksisopplæring, og det ville 
være så å si umulig å få til. Dermed ville målet med demonstrasjonen falle bort, i alle fall om 
den skulle kunne fungere innenfor selvregulert læring. 
 Oppgaver med tilhørende kursmateriell skulle i noen grad kunne ivareta kravet om 
utprøving og eksperimentering. Hadde det vært mulig med relevante og aktuelle 
studieoppgaver som øvingsoppgaver, ville studentene fått prøvd reell databehandling med 
profesjonell veiledning ut fra prinsippene i selvregulert læring. Det ville igjen ha fordret et 
nært samarbeid med gruppens forelesere og øvingslærere, og jeg måtte ha fulgt studentene 
over lengre tid. 
 I  vurderingen av et brukeropplæringsopplegg vil brukernes evaluering så vel som 
læringsresultatet være av stor betydning. Det ble derfor viktig å få prøvd ut oppleggene.  
Læringsresultatet lar seg dels lese av i studentenes arbeid med og løsning på øvingsoppgavene 
og dels i deres videre bruk av databehandling i studiet. Men selv om studentene mestrer 
øvingsoppgavene, betyr ikke det nødvendigvis at de vil kunne bruke databehandling i nye og 
ukjente sammenhenger. Mens de av studentene som ikke klarer å løse øvingsoppgavene, kan 
ha fått med seg så pass mye at de likevel klarer å nyttiggjøre seg programmet i andre og mer 
nødvendige sammenhenger. Men det kan også være at de mislykkede forsøkene gjør at de ser 
på databehandling som en uoverstigelig barriere. Det vil derfor ikke være tilrådelig å trekke 
noen særlige slutninger om læringsresultatet bare ut fra studentenes løsning av 
øvingsoppgavene og videre bruk av databehandling de nærmeste ukene. En pekepinn kan det 
muligens gi, særlig om en kunne følge den enkelte student gjennom hele resten av studiet. 
 Studentens evaluering av oppleggene ville kunne komme fram gjennom observasjon 
av arbeidet med øvingsoppgavene, intervju med studentene og spørreskjema. 
 Uansett ville jeg ved gjennomføringen av oppleggene få erfaring med hvordan de 
synes å bli mottatt: Virket studentene interesserte? Var interessen vedvarende? Spurte 
studentene mye? Hva spurte de om? Spurte de fordi dette var uklart i presentasjonen?    
 Rimeligvis ville jeg ved gjennomføringen også få ideer til omarbeiding og forbedring 
av oppleggene bare ved å holde kurset eller se det holdt. 
 Ut fra teoriforankringen ser jeg at det ikke vil være mulig å få til et så godt som mulig 
kursopplegg på den korte tiden jeg har til rådighet. Legger en ferdighetslæringen til grunn for 
læring av databehandling, ser en at varigheten av kurset/opplegget vil ha mye å si. Det gjelder 
uansett hvilke nivå brukeren er på. Om brukeren selv skal få regulere læringen, er det virkelig 
nødvendig med kurs av en viss varighet. 
 Å prøve ut et kurs ut fra prinsippene om selvregulert læring ville være svært 
interessant, men det ville fullstendig sprenge rammene både for varighet samt tilgjengelig 
veiledning og demonstrasjon og tilrettelagt utprøving i relevant studiesammenheng. Det er 
svært begrenset hva det kan være mulig å få prøvd ut. 
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3.1 Presentasjon av prinsippene for og utformingen av brukeropplæringsopplegget 
 
De to brukeropplæringsoppleggene som presenteres er forankret dels i databehandling som 
ferdighetslæring og dels i læring av databehandling gjennom selvregulert læring.  
 Brukeropplæring som ferdighetslæring er utarbeidet i to varianter, siden det ikke var 
mulig å få prøvd ut et opplegg over lengre tid. Den ene varianten av brukeropplæring med 
utgangspunkt i ferdighetslæring, er dermed et svært avkortet opplegg som baserer seg på at 
brukerne delvis har gått gjennom fasene på et tidligere tidspunkt. 
 I kurset som skulle ta utgangspunkt i prinsippene for ferdighetslæring, måtte  
- nytten av å bruke systemet, det vil si relevante, konkrete og oppnåelige mål bli tydelig og 

aller først presentert 
- kursdeltakerne få kjennskap til de funksjoner som er nødvendige for å nå målene som ble 

vist 
- kursdeltakerne lære å mestre funksjonene og å gjenkjenne de tilhørende ikoner  
- kursdeltakerne lære å mestre rekkefølgen av operasjoner 
- kursdeltakerne få prøve ut funksjonene umiddelbart slik at kunnskap og mestring av 

strategier ikke skulle gå tapt 
 
I kurset som skulle legge til rette for selvregulert læring der den enkelte bruker selv skal få 
være aktiv i å bygge opp egen kunnskap, måtte  
- det gis en oversikt over relevante funksjoner og målområder   
- viktigheten av omfattende, velorganiserte basisferdigheter poengteres 
- legges til rette for utprøving og eksperimentering, individuelt eller i mindre grupper, med 

veiledning 
- legges til rette for samarbeid 
- legge til rette for selvevaluering og refleksjon over hvordan kompetansen kan 

videreutvikles 
- være anskuelig og gjerne gjøre bruk av mentale bilder, både i opplæringen og i 

kursmateriell 
 
Gjennom observasjon har jeg fått kjennskap til flere forskjellige brukeropplæringsopplegg. 
Alle baserer seg på at kursdeltakeren skal løse oppgaver og at kurslederen går rundt og svarer 
på spørsmål. 
 Oppgavene består gjerne av forklarende tekst, supplert av et bilde av skjermen slik den 
ser ut for hvert steg i prosessen. 
  Funksjonene demonstreres alle under ett eller en og en med oppgaver innimellom. De 
oppgavene som demonstreres innimellom er basert på den funksjonen som nettopp har blitt 
gjennomgått. 
 
Et brukeropplæringsopplegg, slik Bj. Herskin legger det opp, er basert på de tre P-ene: 
Problem, prinsipp og prosedyreoversikt. Kursdeltakerne skal få en forståelse for hvilke 
problem programmet løser for dem, hvilke prinsipper som gjelder i programmet og hvilke 
prosedyrer de må benytte for å løse problemer. Bruken av programmet bør ikke demonstreres 
fordi det kan komme til å ta fokus vekk fra forståelsen. Detaljene skal komme på huskelapper 
under oppgaveløsningen. 
 Herskin bygger ikke opp en detaljert brukeropplæring, men prinsippene hans må 
medføre: 
• For å gi kursdeltakerne en forståelse av hvilke problemer programmet løser, benyttes en 

beskrivelse av ulike typer problematiske situasjoner som kursdeltakerne skal kunne 
identifisere seg med, og som programmet angivelig vil kunne løse. 
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• For å gi kursdeltakerne en forståelse av prinsippene som gjelder i programmet, 
visualiseres de gjennom en metafor slik at kursdeltakerne skal kunne overføre forståelse 
fra det de kjenner og til programmet. 

• For å gi kursdeltakerne en forståelse av hvordan prosedyrene er sammensatt og fungerer, 
gies det en detaljrettledning på papir som kursdeltakerne kan bruke som hjelpemiddel. 

 
Det kan se ut som Bj. Herskin i stor grad er inspirert av Jerome Bruner (se punkt 2.2 i denne 
oppgaven) som vektlegger en grunnleggende forståelse. Ut fra observasjoner av og intervju 
med grunnutdanningsstudenter og videreutdanningsstudentene to av kursene var beregnet for, 
mente jeg å ha dekning for at kursdeltakerne ikke var på et så avansert IT-nivå. Utfordringen i 
kurset ble å gi kursdeltakerne innsikt i de mest grunnleggende funksjoner og hva de kan 
brukes til. Men hvordan skulle dette gjøres? 
 Først av alt måtte kursdeltakerne se målet med å bruke programmet. Det poengteres 
både i ferdighetslæring og i selvregulert læring. Men også det kunne gjøres på ulike måter. 
Skulle kurset starte med en presentasjon eller en demonstrasjon av programmet med 
videokanon eller skulle kursdeltakerne gå rett til maskinene? 
 En presentasjon på videokanon ville bety å vise hvilke bruksområder og funksjoner 
programmet har og hvordan en kan nyttiggjøre seg disse. I denne presentasjonen ville det 
være mulig å gjøre bruk av visuelle bilder supplert av beskrivelser, det Zimmerman kaller 
mentale bilder.(Zimmerman i Boekaerts, 2000) 

 En demonstrasjon på storskjerm av de ulike funksjonene ville kunne vise bruk i 
praksis, og ikke i samme grad vektlegge bruksområder og måter å nyttiggjøre seg 
programmet. 
 Alle brukeropplæringene jeg har observert, unntatt en, har brukt videokanon for å 
demonstrere hele eller deler av programmet. Dette har sett ut til å fungere relativt bra, mange 
av kursdeltakerne får en viss oversikt over funksjonene i programmet. Dette er også et av 
prinsippene både innen ferdighetslæring og selvregulert læring: Å legge til rette for 
observasjon av relevant og profesjonell bruk. Herskin hevder derimot at kursdeltakerne ikke 
vil få noen dypere forståelse av programmet de skal lære, men bare utvikle en evne til å 
reprodusere det kursholderen gjør. 
 Intervjuene jeg gjorde i etterkant av tidligere observert brukeropplæring, tydet på at de 
med liten datakompetanse syntes at demonstrasjonen var uforståelig, mens en med mer 
datakompetanse syntes det var uinspirerende. Dette gjaldt en storforelesning som var en 
lengre demonstrasjon på 2 ganger 45 minutter hvor det var inkludert at alle skulle taes bilder 
av og alle skulle få utdelt brukernavn og passord. I en storforelesning mister en lett kontakten 
med de en har brukeropplæring for. 
 I en storforelesning blir kontakten mellom kursholder og kursdeltakerne gjerne 
minimal, og det blir ikke egentlig noen demonstrasjon. Typisk for en demonstrasjon er 
nærheten mellom den som demonstrerer og den som ser på. Den som ser på demonstrasjonen, 
skal kunne følge med og må derfor se alt som foregår og hvordan det gjøres og kunne spørre. 
Da kan 15 stykker bli for mange. 
 
Noen av de brukeropplæringsoppleggene jeg hadde observert, valgte å dele opp 
demonstrasjonene og oppgavene i mange små seksjoner istedenfor å ha én demonstrasjon og 
deretter oppgaver. En funksjon, for eksempel: “Hvordan sende hurtigmelding”  demonstreres, 
deretter gjør alle kursdeltakerne akkurat slik kursleder har gjort når de gjør oppgaven.   
Fordelen med dette er at alle kursdeltakerne har kommet like langt til enhver tid. Spørsmål fra 
de enkelte vil dermed være relevant for alle, og de kan se på hverandre og hjelpe hverandre i 
litt større grad enn om de har kommet til forskjellige stadier. Ulempene er imidlertid at de 
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som klarer å gjøre en oppgave raskt, må sitte og vente på alle de andre, de vil fort falle av og 
starte med andre ting eller bare sitte å irritere seg eller kjede seg. 
 Herskin hevder at kursdeltakerne bare lærer seg å reprodusere kurslærerens 
demonstrasjon og at en slik metode vil føre til at kursdeltakerne glemmer hva de har lært enda 
raskere enn de vil gjøre om hele demonstrasjonen kommer på ett tidspunkt. Herskins 
tommelfingerregel går ut på at kursleder skal bruke ca. 15 minutter på å presentere problemet 
programmet skal løse, prinsippene programmet er bygget opp etter og et overblikk over 
prosedyrene i programmet.(Herskin, 1994) Selv om et av prinsippene for ferdighetslæring er 
at funksjonene skal innføres gradvis, man skal lære seg noen funksjoner før man går videre, så 
forutsetter dette et mye lengre tidsaspekt enn det man har i et kurs som varer kun en dag. 
Hadde man hatt en kursdeltaker eller hadde alle kursdeltakerne vært på eksakt samme nivå, 
kunne dette latt seg gjøre, men selv studenter på samme kurs er en for heterogen gruppe. 
Hovedsakelig fordi jeg har erfaring med at mange kursdeltakere fort kjeder seg ved en 
oppstykking, bestemte jeg meg for å samle hele demonstrasjonen og alle oppgavene i hver sin 
bolk. 
 
Det neste valget jeg måtte ta var utformingen av oppgavearkene. Både selvregulert læring og 
ferdighetslæring poengterer behovet for å legge utprøving og eksperimentering til rette for 
brukeren. Ved å lage ark kursdeltakeren kan bruke til å løse oppgaver, kan tempoet 
bestemmes av brukeren selv og materialet brukes som oppslagsverk. Det valget ingen av 
læringsteoriene gav noe svar på, var hvorvidt jeg burde velge å ha mange skjermbilder med på 
oppgavearkene, eller å bare ha instruksjonene. Om skjermbildene sløyfes, får man oppgaveark 
som er mer oversiktlige, men ikke så detaljerte. Og skulle det være plass til å notere, ville det 
være vanskelig å ta med hele skjermbilder. Deler av skjermbilder kan lett oppfattes som litt 
uforståelige, så jeg valgte å utelate alle skjermbilder på de huskelappene som skulle ha plass 
til notater, så nær som der ikonene var uten tekst. Etter oversiktspresentasjonen måtte det gis 
muligheter samt oppfordring til å reflektere over hensikten med bruken av de forskjellige 
funksjonene. Dette kunne ha skjedd gjennom samtale mellom kursholder/veileder og 
kursdeltaker der kursholder/veileder kunne ha stilt oppfølgende spørsmål. Å gjennomføre en 
slik samtale mellom den enkelte kursdeltaker og kursholder/veileder var ikke praktisk mulig. I 
stedet måtte det legges til rette for skriftliggjøring. Men dermed måtte en sløyfe skjermbildene 
som rimeligvis ville være gjenkjennbare når huskelappene skulle brukes som oppslagsverk og 
gjøre det lettere å bruke oppslagsverket. Her måtte det gjøres en avveining, og jeg anså det 
viktigere å få prøve ut om huskelapper med plass til å notere ville påskynde den enkelte til å 
reflektere over hva han gjorde og hvorfor enn å ha oppslagsverk med gjenkjennelige 
skjermbilder. 
 Oppgavene og huskelappene ble presentert på forskjellige ark. Arkene ble laget med 
samme struktur og samme rekkefølge på spørsmålene, men det var egentlig bare 
huskelappene som var nyttig å beholde for studentene. Det er her framgangsmåten for de ulike 
funksjonene står. Oppgavene på oppgavearket ber dem bare om å gjennomføre forskjellige 
funksjoner. 
 
Det ene kurset skulle ut fra dette starte med en presentasjon på videokanon i omtrent 15 
minutter, etterfulgt av oppgaver og huskelapper uten skjermbilder som hjelpemiddel til dette. 
Disse skulle ha spesielt lagde rubrikker med oppfordring til å notere. 
 
Det andre kurset skulle starte med en demonstrasjon av funksjonene på videokanon i omtrent 
15 minutter, etterfulgt av oppgaver og huskelapper med skjermbilder, uten spesielle rubrikker 
til å notere i her. 
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Felles for begge oppleggene ville være at kurslederen ville gå rundt og svare på spørsmål 
under oppgaveløsningen. Oppgavene ville også være identiske for de to kursvariantene. 
 
Kryssene i tabellen under angir hvilke brukeropplæringsopplegg jeg valgte å sammenligne. 
 

  Utformingen av huskelappene 
  Utforming av huskelappene, 

hvor hvert steg i 
gjennomføringen av en 
funksjon blir skissert 

Huskelappene med 3 kolonner, 
hvor en oversiktlig 

presentasjon står i sentrum, og 
det også er spesielle rubrikker 
til å notere i, slik Herskin har 

utformet det 
  Huskelappene 

inneholder 
skjermbilder 

Huskelappene 
inneholder ikke 

skjermbilder 

Huskelappene 
inneholder 

skjermbilder 

Huskelappene 
inneholder ikke 

skjermbilder 
Innledende presentasjon 
av programmet - - - X 

Innledende demonstrasjon 
med alle eller mange 
funksjoner som skal læres 

X - - - 

Ingen demonstrasjon - - - - 

U
nd

er
vi

sn
in

g 
fø

r 
op

pg
av

en
e 

Demonstrasjon som er delt 
opp i en og en funksjon 
med gjennomføring av 
tilhørende oppgaver 

- - - - 

 
 
3.2 Brukeropplæringsopplegget basert på selvregulert læring 
 
Opplegget lagt til rette delvis som selvregulert læring starter med en Powerpointpresentasjon i 
et auditorium, og fortsetter med oppgaveløsning foran datamaskiner. 
Powerpointpresentasjonen varer i omkring 10 minutter pluss eventuelle spørsmål. 
Oppgaveløsningen varer omtrent 45 minutter, men kan kortes ned om det viser seg at 
kursdeltakerne blir ferdig med oppgavene før, eller rett og slett går lei. 
 
Powerpointpresentasjonen starter med et illustrasjonsbilde med teksten ”Slik ser et LMS ut:”  



 25 

 

Ut fra bildet forklares det at et LMS slik som Luvit ligger på en server som en kan komme seg 
til uansett hvor i verden en måtte befinne seg så lenge en har internett. 
Dette er for å gi kursdeltakeren en forståelse av hvor det stedet en går inn på ligger rent fysisk, 
blant annet for å oppklare en misforståelse noen har om at Luvit bare kan aksesseres fra 
høyskolens maskiner. 
 
Presentasjonen fortsetter med spørsmålet: Når redder LMS dagen? Det listes opp tre punkter 
hvor LMS skal redde dagen: 
 

•Din søster har nettopp ringt deg og spurt om du kan passe den syke 5-
åringen som ligger hjemme. 
•Om du må på kontoret for å jobbe, så går jo ikke det så bra! 
•Skal du derimot på et møte på internett, kan disse to tingene kombineres!!!!! 
•Skal du sende en beskjed til alle på kurset ditt, er dette enkelt og greit i LMS! 

 
 
Disse punktene sikter på å motivere kursdeltakerne til å lære seg programmet ved å vise 
hvilke muligheter som ligger i programmet og hvilke fordeler en kan ha av å bruke det. 
Deretter fortsetter presentasjonen med å sammenligne utvekslingen av dokumenter på Luvit 
med utvekslingen av dokumenter på et kontor. 
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Forklaringen i form av metaforer blir supplert med aktuelle skjermbilder. Flere av 
kursdeltakerne har vært inne i Luvit tidligere, og det  å gå inn i Luvit blir assosiert med 
opplevelsen av å komme på kontoret. 
 Denne strategien fortsetter gjennom de neste bildene, hvordan finne dokumenter på 
kontoret og i Luvit, og hvordan legge ut dokumenter. Filstrukturen forklares og det trekkes 
paralleller til kontoret, blant annet at det kan bli like rotete i Luvit som på kontoret om en ikke 
rydder. 
 Så sammenlignes det å prate med en kollega med det å chatte/prate med noen på Luvit, 
forutsetningen er at begge er på kontoret samtidig, akkurat som det er en forutsetning i Luvit 
at begge er i Luvit for at en skal kunne chatte/prate. 
 Meldingsfunksjonen blir sammenlignet med det å legge en lapp til en kollega, illustrert 
med bilder av en som får en lapp, og bilde av hvordan skjermen ser ut når en skal sende en 
melding. Samme prinsippet følges når et diskusjonsforum sammenlignes med en 
meldingstavle. 
 Etter å ha vært innom alle funksjonene som skal læres i Luvit, går vi gjennom alle en 
gang til, men nå skal kursdeltakerne også lære hvordan en benytter seg av dem. Konsepter 
som ikke ble tatt med innledningsvis taes nå med, slik som kopier og originaler av filer og 
lagring av chatsamtaler. Funksjonene utbroderes, blant annet tar man for seg hvilke 
forskjellige bruksområder chat og meldingsfunksjonen kan ha. 
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I dette bildet blir kopi/originalbegrepet forklart mer inngående, oppfordringen er klar: Det blir 
fort uklart hva som er siste versjon av et dokument om flere jobber med samme dokument. 
Det forventes ikke at dette skal være kunnskap kursdeltakerne tar inn med en gang, men en 
tidlig bevisstgjøring kan forhåpentligvis gi dem denne lærdommen raskere. 
 
Filstrukturen i Luvit er lik den en finner i Windows, likevel brukes et bilde til å forklare 
hvordan den fungerer. 
 
Så er det prating/chatting som skal forklares. Det listes opp fem punkter som forklarer hva 
funksjonen kan brukes til og hva utfordringene er. 
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Meldingssystemet blir omhandlet, også her med forslag til hva det kan brukes til. Forskjellen 
på hurtigmelding og melding blir forklart. 
Så kommer Meldingstavla og forskjellen på det å legge ut en melding her i forhold til å sende 
en melding eller en e-post. Siden dette er den siste funksjonen som omhandles, trekkes det 
tråder til de andre funksjonene. De funksjonelle forskjellene forklares, at en melding går til en 
eller flere eksplisitte personer, mens en fil som er lagt ut eller en melding som er lagt ut på en 
meldingstavle, går til alle. De forskjellige alternativene, for eksempel å kommunisere med alle 
nevnes: En kan sende en melding som går til alle, legge ut en melding på et diskusjonsforum, 
legge ut en fil i Luvit, eller sende en e-post. Alle disse funksjonene vil kommunisere en 
beskjed til alle, men e-post vil være det som gir størst sjanse for at flest får det. 
 Presentasjonen runder av med å sette fokus på at det fort blir rotete på Luvit, som alle 
andre steder. Til slutt oppsummeres forskjellen på chat og forum. 
 
Her slutter opplæringen på storskjerm. Deltakerne går over til å jobbe på hver sin datamaskin, 
de logger inn i Luvit og får et sett med oppgaver som er laget på bakgrunn av hvilke 
funksjoner en ønsker at de skal benytte seg av. 
 
En oppgave kan for eksempel være: ”Start en chat med flest mulig andre studenter hvor dere 
diskuterer ”Hvordan ønsker dere å bruke Luvit i praksisperioden?” ”  
Dette er gjerne en tidlig oppgave, slik at kursdeltakerne har kommet like langt i oppgavene, 
og flest mulig kan finne sammen på chat. 
 
Kursdeltakerne bruker noe som kalles ”Huskelapper”  for å løse oppgavene. Huskelappene er 
delt opp i tre kolonner. 
 I den første kolonnen står funksjonen som omhandles. Funksjonene står i rekkefølge 
slik kursdeltakeren sannsynligvis får bruk for dem. Funksjonene som står er ” Innlogging” , 
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”Prate” , ”Sende en melding til en venn”, ”Ta imot en melding fra en venn”, ”Sende en 
hurtigmelding til en venn”, ”Ta imot en hurtigmelding fra en venn”, ”Navigere i mappene”, 
Starte en diskusjon” , ”Delta i en diskusjon” , ”Legge ut et dokument” , ”Hente et dokument”  og 
”For å avslutte Luvit” . Dessuten er det noen funksjoner som ikke gjennomgåes på kurset, og 
som bare er ment for de som er spesielt interesserte, de står på en egen side i huskelappene. 
 Den andre kolonnen har overskriften: ”Hvorfor gjøres dette?”  Her er det meningen at 
kursdeltakerne skal skrive hvorfor de gjør slik de gjør, hva funksjonen brukes til, eller andre 
notater de ønsker. Dette er for at de skal lære hvorfor dette gjøres, den beste måten å lære 
dette på er at de selv må finne det ut. 
 I den tredje kolonnen står det framgangsmåten til funksjonen steg for steg. For 
eksempel: 
 
Fase Hvorfor gjøres dette? Taster å trykke 
Prate  Starte en chat: 

Velg ”Kommunisér”  i menyen 
på toppen. 
Deretter ”Kommunisér”  
Velg riktig ”Gruppe” på 
menyen øverst om du ønsker å 
kun se de som er på PAPS 
1+2. 
Kryss av til venstre for alle 
navn du vil invitere til chat. 
Klikk ”Start chat”  nederst til 
høyre. 
Skriv en invitasjon i 
meldingsvinduet. 
Klikk ” Inviter”  
Skriv det du vil si i vinduet 
under ”Melding” . 
 
Bli med på chat hvis du er 
invitert: 
Klikk ”Godta”  
Skriv det du vil si i vinduet 
under ”Melding” . 
 
Bli med på chat uten noen 
invitasjon: 
Velg ”Kommunisér”  i menyen 
på toppen. 
Deretter ”Kommunisér”  
Kryss av til venstre for det 
navn du vil bli med på chatten 
til. 
Klikk ”Bli med på chat”  
nederst til høyre. 
Skriv det du vil si i vinduet 
under ”Melding” . 
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Der det finnes flere alternative framgangsmåter kan det skrives et separat punkt. I eksemplet 
over ville de separate punktene blitt veldig korte, det ble mer oversiktlig å flette de inn i 
paraplybegrepet ”Prate” . Vi ser her at det er tre forskjellige måter å bli med på prating: ”Starte 
en chat” , ”bli med på chat hvis du er invitert”  og ”bli med på chat uten noen invitasjon.”  Disse 
huskelappene er uten grafikk og ble på to sider, tre sider hvis en tar med den siden som 
omhandlet funksjoner som ikke ble gjennomgått på kurset. 
 
Huskelappene kan brukes ved at kursdeltakeren tar for seg ett og ett punkt for den aktuelle 
funksjonen som skal utføres, og klikker på de henviste ikonene i Luvit. For noen er 
programmet så intuitivt at de ikke trenger hjelp, og de kan selv gjennomføre alle oppgavene, 
med liten hjelp fra huskelappene. For andre er det god hjelp å kunne se hvilke knapper en skal 
klikke for å komme gjennom noen av oppgavene. 
 
Kurslederen går rundt og svarer på spørsmål, der ikke huskelappene strekker til. Dette vil for 
mange være en helt ny måte å jobbe på, og noen vil kanskje ha problemer med å forstå 
hvordan huskelappene skal brukes, selv om det har blitt forklart på starten av kurset. 
 
Fraværet av skjermbilder gjør arket mer kompakt, selv om en mangler det visuelle på papiret 
å relatere funksjonen til. Skjermbilder er kun tatt med der hvor en knapp består av et symbol 
og ingen tekst, dette gjelder de fem knappene nederst i katalogtreet. 
 
 
3.3 Brukeropplæring basert på ferdighetslæring 
 
I opplegget lagt til rette som ferdighetslæring demonstreres først alle funksjonene på 
storskjerm. Under demonstrasjonen beskrives funksjonene, hvordan de fungerer og hvilke 
bruksområde de har. For eksempel forteller kursholderen at nå skal hun demonstrere chat, så 
klikker hun ”Kommuniser”  på menyen øverst på siden, dermed kommer en meny opp og på 
denne menyen er det et valg som også benevnes ”Kommuniser” , som klikkes. Samtidig sier 
hun: Nå klikker jeg på ”Kommuniser”  og ”Kommuniser”  for å starte en chat, det skjermbildet 
jeg kommer til da, er utgangspunktet for å starte en chat samt sende meldinger og 
hurtigmeldinger. Så forteller hun videre hvordan en klikker for å starte en chat og hvilke 
forutsetninger som må være tilstedet for å starte en chat. 
 
Etter demonstrasjonen er det løsning av oppgaver som er direkte relatert til hva som er blitt 
demonstrert. For å løse disse oppgavene er noen ark tilgjengelig der fremgangsmåten er 
demonstrert med skjermbilder. En oppgave kan for eksempel være: ”Start en chat med flest 
mulig andre studenter hvor dere diskuterer ”Hvordan ønsker dere å bruke Luvit i 
praksisperioden?” ” . Dette er gjerne en tidlig oppgave, slik at kursdeltakerne har kommet like 
langt i oppgavene, og flest mulig kan finne sammen på chat. 
 
Som et supplement til arkene går kursleder rundt og svarer på spørsmål deltakerne har. 
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Eksempler på ark er: 
 
Starte en chat: 

 

Velg ”Kommunisér”  i menyen på toppen. 
Deretter ”Kommunisér”  
 
Skjermbilde kursdeltakerne skal ha oppe på skjermen før de klikker ”Kommuniser”  og 
”Kommuniser” , vises her. Dette skjermbilde vises om de nettopp har logget inn eller klikker 
”Home” øverst i katalogtreet. Det er flere skjermbilder de kan ha her og likevel komme til 
chatten. Hvor de skal klikke vises også her i menyen på toppen. 
 
Deretter vises et bilde av hvordan skjermbildet blir etter at de har klikket ”Kommuniser”  og 
”Kommuniser” , samt hvordan det ser ut når de holder på å velge gruppe å kommunisere med: 
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Velg riktig gruppe i menyen ”Gruppe” øverst om du ønsker å bare se de fra PAPS 1+2 
 
Huskelappene består av til sammen 16 slike bilder, som illustrerer 5 forskjellige funksjoner, 
chat, sende melding, ta imot melding, sende hurtigmelding og ta imot hurtigmelding. Resten 
av funksjonene er enten blitt gjennomgått tidligere, eller er ikke sentrale nok, derfor er det 
ikke laget skjermbilder fra dem, men bare tekst. 
 Huskelappene brukes ved at kursdeltakeren slår opp på den aktuelle funksjonen 
vedkommende ønsker å bruke og gjør det som står under hvert skjermbilde i kronologisk 
rekkefølge. Hva som skal gjøres er forklart med ord, og en ser hvilket skjermbilde man skal 
ha foran seg. 

Heftet med arkene blir på en del sider, i forbindelse med kurset ble den på ni sider, ti 
sider om en tar med den siste siden som hadde funksjoner de hadde fått på ark tidligere og 
funksjoner som ikke ble gjennomgått på dette kurset. Disse funksjonene var uten 
skjermbilder, derfor ble det bare én side til. 
 
Etter oppgaveløsningen har kurslederen en oppsummering hvor hyppige spørsmål, viktige 
begreper eller forklaringer som mange kursdeltakere åpenbart ikke har fått med seg, kan bli 
repetert. Denne korte oppsummeringen er i høy grad opp til kurslederen. For Luvit er det greit 
å forklare forskjellen mellom chat og forum, siden forskjellen her ikke er lett å forstå om du 
ikke har brukt dette tidligere. 
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Oppgavene deltakerne fikk var følgende: 
 
1. Logg inn i Luvit 
2. Start en chat med flest mulig andre studenter hvor dere diskuterer ”Hvordan ønsker dere å 
bruke Luvit i praksisperioden?” 
3. Send en melding til en venn. 
4. Les meldingene dere får. 
5. Send en hurtigmelding til en venn. 
6. Ta imot hurtigmeldingene dere får. 
7. Still spørsmål i forumet ”Spør og få svar”  som ligger i katalogen ”modul 2”  i ”PAPS – 
heltid” . Det kan være hva slags spørsmål du vil, alle spørsmål vil bli slettet etter at kurset er 
ferdig. 
8. Svar på andres spørsmål i forumet ”Spør og få svar” . 
9. Hvis du føler deg usikker på hvordan du legger ut dokumenter, legg ut et dokument på 
” testområde” under ”PAPS – heltid” . 
10. Hvis du føler deg usikker på hvordan man åpner dokumenter, ta en titt på dokumentet 
”Matematikk, modul 2”  
 
Hvis du har lyst og tid: 
 
1. Oppdater visittkortet ditt i Luvit 
2. Legg inn et bilde, hvis du har et bilde du kan legge inn. 
 
Oppgaven om chat kommer tidlig slik at flest mulig skal bruke chatten samtidig. 
Bruksområdene de får instruert for chat og forum forsøkes å være relevant for studiet for å 
vise hvordan de kan nyttiggjøre seg chat og forum. Spørsmålene kommer i samme rekkefølge 
som rekkefølgen huskelappene er i. Dette skal gjøre det lettere å navigere i huskelappene 
under kurset. Alternativt kunne man vurdert å organisere spørsmålene og huskelappene på 
andre måter. Et alternativ er å starte med de viktigste funksjonene slik som forum og 
filutveksling. Filutveksling er en viktig funksjon, men er lagt til slutt fordi studentene har vært 
på et kurs før hvor de har lært filutveksling. For ikke å kjede dem, blir dette en frivillig 
oppgave. Chat, melding og hurtigmelding har blitt gruppert sammen fordi grensesnittet for å 
bruke de tre funksjonene ligner på hverandre. 
 
Mens kursdeltakerne jobber med oppgaver, går kursleder rundt og svarer på spørsmål og ser 
hva som kan være nyttig å ta tak i under oppsummeringen. Deltakerne kan også få hjelp fra 
hverandre til å mestre Luvit. Tidligere observasjoner av lignende kurs viser at det 
sannsynligvis vil bli endel forsøk på koordinering særlig under chatten hvor de snakker like 
mye eller mer ved hjelp av stemmen enn ved å bruke tastaturet. Dette gjelder også i noe grad 
under bruk av andre funksjoner. 
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Kapittel 4: Metoder i undersøkelsen 
 
4.1 Generelt om metoder og valg av metoder i undersøkelsen 
 
Kildesøk for å finne fram til litteratur om utforming og evaluering av brukeropplæring innen 
LMS gav ikke noe resultat. Derfor måtte det også foretaes en undersøkelse av 
brukeropplæringsoppleggene for å få data og kunnskap å evaluere oppleggene ut fra. 
 For å innhente tilbakemelding på oppleggene hadde jeg i praksis disse mulige 
metodene: Observasjon, spørreundersøkelse og intervju. (Engelstad, Grenness, Kalleberg, 
Malnes, 1998 og Vedeler, 2000.) 
 Observasjon innebærer å iaktta for å finne svar på spørsmål en stiller seg i visse 
sammenhenger, samle inn den informasjonen en der får, reflektere over denne, ordne og tolke 
den. 
 I denne prosessen kan observatøren være fullstendig deltaker, ta en naturlig rolle og 
involvere seg i aktivitetene til gruppen som blir observert. Eller han kan begrense deltakingen, 
men likevel ha nær kontakt med gruppen og være med i aktivitetene, for eksempel ved å løse 
oppgaver. Observatøren kan også ytterligere innskrenke sin aktivitet i gruppen og i hovedsak 
være observatør, en aktiv observatør åpen for det som foregår. Å være fullstendig uavhengig 
observatør vil i praksis være ugjørlig. 
 Gjennom observasjon av for eksempel ulike opplæringssituasjoner kan det framskaffes 
informasjon om hvilke oppgaver kursdeltakerne starter på og hvordan de løser disse, hva de 
synes å mestre og hvordan de mestrer dette. Dermed kan observasjonen gi nyttig informasjon 
om hvor godt den enkelte henger med i opplegget og hvor motiverte de virker. Til en viss 
grad vil observasjon også kunne framskaffe informasjon om hvordan målgruppen reagerer på 
opplæringen. Observasjon gir likevel bare en beskrivelse fra utsiden. 
 Å observere er svært tidkrevende, og om en bare skal gjøre bruk av denne metoden, vil 
dette kreve mye tid fra den som skal observere og den som skal observeres. Derfor kan det bli 
for omfattende bare å bruke observasjon. 
 Dessuten vil observasjonssituasjonen ofte bli konstruert og unaturlig. Den som blir 
observert, vil være oppmerksom på situasjonen, og dermed prestere annerledes enn om 
vedkommende ikke hadde blitt observert. Når en person vet han blir observert, vil han gjerne 
prestere bedre på rutineoppgaver, men dårligere på mer komplekse oppgaver (Forsyth, 1999). 
Å observere bruk av et program på nettet er mer diskret, men gir et mer avgrenset bilde, siden 
bare den vellykkede eller delvis vellykkede bruken vil vise seg der. Fravær av bruk vil også 
vise seg, men det er ikke mulig å skille mellom mislykket forsøk på bruk og fravær av forsøk 
på bruk. 
 Observasjon alene er derfor ingen sikker metode for å innhente data og kunnskap å 
evaluere brukeropplæringen ut fra. Derfor måtte denne metoden suppleres med andre 
metoder. 
 En spørreundersøkelse ville kunne avdekke den enkeltes teoretiske innsikt, 
oppfatninger, meninger samt motivasjon og gi et bredt bilde som forhåpentligvis er 
representativt. Det er mulig å nå et stort antall informanter og dekke et vidt geografisk 
område. Selvsagt vil svarene en får inn være preget av informantene, deres forståelse av 
spørsmålene, oppfatning og hvor ærlige de er i sine svar. 
 Om et opplegg prøves ut på en gruppe informanter, og disse deretter deltar i en 
spørreundersøkelse, blir resultatet kun representativt for den gruppen man tester opplegget på. 
Det kan være krevende å teste et opplegg på mange og derfor ikke gjennomførbart. Dermed 
blir metoden mindre sikker og dataene må forståes ut fra kjennskap til den gruppen opplegget 
er testet på. 
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 Ved en spørreundersøkelse stilles det store krav til spørsmålene at de er umiddelbart 
forståelige, presise og dermed entydige. Ellers kan spørsmålene lett bli feil oppfattet. Derfor 
er det særlig viktig å bestrebe seg på å stille så presise og nyanserte spørsmål som overhode 
mulig. 
 I en spørreundersøkelse kan man stille åpne eller lukkede spørsmål. Fordelene med 
åpne spørsmål er at man kan få ytterligere informasjon, som selvsagt kan være relevant. Men 
informanten kan finne åpne spørsmål for tidkrevende og derfor unnlate å svare. I lukkede 
spørsmål er svarmulighetene sterkt avgrenset, men lettere sammenlignbare, det vil si mindre 
tidkrevende for behandler og for informant. En mellomting er å stille opp ulike svaralternativ, 
da kan man både få tilstrekkelig informasjon og det er lettere å tyde, sammenholde og 
systematisere svarene. Men en kan her selvsagt gå glipp av relevant informasjon en kunne ha 
fått ved åpne spørsmål. Supplerer en spørreundersøkelse med intervju vil en gjennom 
spørreundersøkelsen kunne gå i bredden og gjennom intervjuene mer kunne gå i dybden. 
 Har man stort nok utvalg i en spørreundersøkelse kan det gi muligheter til å 
generalisere og eventuelt finne ut om noen intervjuobjekter er representative og slik kanskje 
gi mulighet til å generalisere disse. 
 Om man sender ut brev eller e-post for å få svar på spørreundersøkelsen kan 
svarprosenten bli lav. Om man derimot gjennomfører spørreundersøkelsen på et sted hvor de 
aktuelle informantene allerede er samlet, kan svarprosenten bli betydelig høyere. 
 Observasjon og spørreundersøkelse vil kunne suppleres av intervju. Intervjuet kan 
være en ” løs”  samtale, såkalt åpent intervju, eller det kan være entydige spørsmål hvor det 
forventes bundne svar, det vil si et standardisert intervju. 
 Intervjuet kan inneholde et stort antall spørsmål, og særlig ved åpne intervju kan en få 
et godt innblikk i informantens forståelseshorisont. Den som blir intervjuet, må svare, og 
intervjueren kan følge opp med utfyllende spørsmål der en finner svarene uklare eller 
upresise. Ved intervju er det også en viss mulighet for å avgjøre om svarene er sannsynlige 
eller ikke og dermed få presset fram mer korrekte og "riktige" svar. Slik kan man få et 
nyansert bilde som nok ikke trenger å være representativt. Også særlig interessante svar kan 
følges opp. 
 Intervju er en mer fleksibel metode enn spørreundersøkelse, lettere gjennomførbar 
fordi en er sikrere på å få svar, mindre representativ fordi det er begrenset hvor mange 
intervju man kan foreta. Svarene er subjektive, men mer kontrollerbare fordi de i høyere grad 
kan følges opp. 
 Svarene på intervjuene kan være mindre sammenlignbare enn på en 
spørreundersøkelse hvis man har mange oppfølgingsspørsmål og hvis svarene på intervjuene 
er åpne, mens svarene på spørreundersøkelsen er mer lukkede eller i form av alternativer. 
 
 
4.2 Observasjon 
 
I starten av prosjektet ønsket jeg å få en oversikt over hvordan brukeropplæring foregikk. Jeg 
valgte da å observere brukeropplæring flere forskjellige steder. Jeg observerte 
storforelesninger og påfølgende oppgaveløsning og fikk dermed dannet meg et bilde av den 
nåværende brukeropplæringen. Jeg noterte fortløpende alt som skjedde i stikkordsform, både 
ting som ble gjort og spørsmål som ble stilt. Etter observasjonen skrev jeg et mer utfyllende 
hendelsesforløp samt min tolkning av observasjonene. 
 For å få en bedre forståelse av hvordan studentene opplevde brukeropplæringen 
intervjuet jeg studenter i gruppeintervju, samt observerte hvordan de løste en obligatorisk 
oppgave. Intervjuet var et åpent gruppeintervju, det jeg ville finne ut var hvordan de syntes 
brukeropplæringen hadde vært samt deres motivasjon, hvilke oppgaver de løste ved å bruke 
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Luvit og andre former for data, hva de kunne før de startet på høyskolen og hva de kunne nå. 
Jeg spurte også etter hvilke IT-verktøy de ønsket å bruke i skolen for å finne ut om de så 
verktøyenes plass i læringen. 
 Under gjennomføringen av brukeropplæringsoppleggene ble utfordringen min å 
registrere mest mulig av hva kursdeltakerne synes å følge med i og ikke følge med i, oppfatte 
og ikke oppfatte, utføre i programmet og ikke utføre for å avdekke deres innsikt i 
programmet. Derfor måtte jeg være delvis deltakende og i alle fall svare på spørsmål, men det 
måtte være helt klart at jeg var der for å observere og ikke for å ta del, det ville være å late 
som. 
 Skulle jeg kunne registrere under selve opplæringen, måtte en assistent ta seg av 
denne. 
 Gruppene jeg skulle få observere, var i og for seg representative. Den ene gruppen var 
en videreutdanningsklasse, der en del av studentene kom rett fra grunnutdanningen, mens 
andre hadde til dels lang yrkeserfaring. Denne videreutdanningsklassen hadde tradisjonell 
undervisning med forelesninger inne på høyskolen. Den andre gruppen jeg også fikk 
observere, var en gruppe der undervisningen delvis var lagt opp som fjernundervisning over 
nettet, også dette en videreutdanningsklasse. Dermed fikk jeg observere studenter med ulik 
datakompetanse og forskjellig behov for å bruke data i studiesammenheng. 
 
 
4.3 Spørreundersøkelsen 
 
Spørreundersøkelsen ville kunne administreres enten gjennom brev eller e-post eller 
spørreskjema i forbindelse med opplegget. Mange har erfaring med lav svarprosent på 
utsendte spørreskjema. Derfor valgte jeg å dele ut et spørreskjema i forbindelse med 
opplegget og sette av tid slik at skjemaet ble besvart der og da. Intervju ville vanskelig la seg 
gjennomføre, da dette var videreutdanningsstudenter, og flere av dem var delvis i arbeid og 
hadde dessuten egne barn å ta seg av. Å bare intervjue ”de unge” ville ikke blitt representativt. 
Spørreskjemaet ville måtte inneholde spørsmål som kunne få fram kursdeltakernes faktiske 
kunnskaper og ferdigheter, det vil si deres innsikt i programmet. Hvilken innsikt i programmet 
kursdeltakerne viste, burde også i noen grad kunne avdekkes gjennom observasjon av 
oppgaveløsningen og registrering av spørsmålene de da stilte. Problemet var imidlertid at jeg 
ikke kunne få observert alle, men det ville være forholdsvis enkelt å logge hvem som brukte 
programmet og hvor mye de brukte det, da det ble gitt mulighet til å bruke programmet i 
studiesammenheng. 
 Om den enkelte fikk lyst til å bruke programmet, synes han mestret dette og så nytten 
av det i sitt framtidige yrke, måtte det også spørres om; da svarene på disse spørsmålene ville 
kunne fortelle en god del om den enkeltes motivasjon. 
 Dessuten ville jeg gjerne få avdekket hvor realistisk den enkelte vurderte sine 
kunnskaper og ferdigheter, da en vet det er nær sammenheng mellom realistisk selvvurdering 
og vedvarende motivasjon. (Zimmerman i Boekaerts, 2000) Derfor ble det både stilt spørsmål 
som skulle kunne avdekke faktiske kunnskaper og spørsmål om de selv syntes de mestret 
programmet. 
 Følgende spørreskjema ville bli benyttet for å få data og kunnskap om 
brukeropplæringsopplegget lagt opp som selvregulert læring gjennomført på 
videreutdanningen med delvis nettbasert undervisning: 
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Først noen spørsmål om hva du synes om kurset: 
 
Hvilken karakter vil du gi kurset i Luvit. På en skala fra 1-6 hvor 6 er best. 
 
Var kurset bedre, like bra, eller dårligere enn tidligere datakurs i andre emner som du har vært 
på? 
 
Fikk du mer, like mye, eller mindre lyst til å bruke Luvit etter å ha vært på kurset? 
 
Hvor godt føler du at du mestrer Luvit? På en skala fra 1-6 hvor 6 er best. 
 
 
Nå kommer noen spørsmål om din bruk av data før kurset: 
 
Har du brukt en datamaskin før? 
 
Har du brukt e-post før? 
 
Har du brukt en nettleser, f.eks explorer eller netscape, før? 
 
Har du chattet / pratet med noen på internett før? 
 
Har du brukt et diskusjonsforum på internett før? 
 
Har du brukt news-groups på nettet? 
 
 
Nå kommer noen spørsmål om hvilke funksjoner i Luvit du har brukt etter kurset: 
 
Har du brukt meldingsfunksjonen i Luvit til å motta meldinger? 
 
Har du brukt meldingsfunksjonen i Luvit til å sende meldinger? 
 
Har du brukt chatfunksjonen i Luvit? 
 
Har du brukt forumfunksjonen i Luvit? 
Hvis ja, har du skrevet innlegg og lest innlegg, eller bare lest innlegg? 
 
Har du hentet ut filer noen andre har lagt ut i Luvit? 
 
Har du lagt ut egne filer i Luvit? 
 
Har du følt behov for å få oppfølging? 
Hvis ja, hva slags oppfølging? 
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Nå kommer noen spørsmål om hva du husker fra kurset: 
 VET 
Hvilke forhold må være tilstedet for å chatte med noen? JA IKKE NEI 
• Dere må begge kunne gå inn i Luvit.    
• Dere må begge være i Luvit samtidig.    
• Datamaskinene deres må bruke samme nettleser. (Explorer, netscape etc.)    

 
 VET 
Hvilke forhold må være tilstedet for å diskutere med noen i et forum? JA IKKE NEI 
• Dere må begge kunne gå inn i Luvit.    
• Dere må begge være i Luvit samtidig.    
• Datamaskinene deres må bruke samme nettleser. (Explorer, netscape etc.)    
 
Hva brukes mitt personlige arkiv til? 
 
 
Nå kommer noen spørsmål om kursmateriellet: 
 
Har du brukt kursmateriellet du har fått utdelt? 
 
Hvis du har brukt kursmateriellet, hvor mange ganger har du brukt det? 
a) Hver gang jeg har brukt Luvit. 
b) De første gangene jeg brukte Luvit. 
c) Bare den første gangen jeg brukte Luvit. 
 
Hvis du har brukt kursmateriellet, hvor mye synes du at det har hjulpet deg? På en skala fra 1-
6 hvor 6 er best. 
 
 
Andre spørsmål: 
 
Kan du tenke deg å ta initiativ til å benytte Luvit innenfor ditt fremtidige yrke? 
Hvis ja, hvilke bruksområde kan du tenke deg? 
 
 
Vil du trekke fram noe som var spesielt positivt ved kurset? 
 
 
Vil du trekke fram noe som var spesielt negativt ved kurset? 
 
 
Er det noe annet du vil si? 
 
 
 
Takk for at du tok deg tid til å svare på denne spørreundersøkelsen! 
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Dette spørreskjemaet ville også kunne benyttes for å samle inn data og kunnskap om de 
brukeropplæringsoppleggene som skulle prøves ut i klassen med tradisjonell undervisning. Da 
burde imidlertid spørreskjemaet utvides med flere åpne spørsmål, spørsmål om bruk av Luvit 
i praksisperioden deres samt spørsmål om hvilke brukeropplæringsopplegg kursdeltakerne 
mente ville fungere best. 
 Det andre spørreskjemaet ble seende ut på denne måten: 
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Først noen spørsmål om hva du synes om kurset: 
 
Hvilken karakter vil du gi kurset i Luvit. På en skala fra 1-6, hvor 6 er best. 

1:  2:  3:  4:  5:  6:  
 
Var kurset bedre, like bra, eller dårligere enn tidligere datakurs i andre emner som du har vært 
på? 
 
Fikk du mer, like mye, eller mindre lyst til å bruke Luvit etter å ha vært på kurset? 
 
Hvor godt føler du at du mestrer Luvit? På en skala fra 1-6 hvor 6 er best. 

1:  2:  3:  4:  5:  6:  
 
Hva mestrer du? 
 
Hva mestrer du ikke? 
 
Hvor lettvindt synes du det er å bruke Luvit. På en skala fra 1-6 hvor 6 er svært lettvindt. 

1:  2:  3:  4:  5:  6:  
 
Hvorfor er det lettvindt eller ikke fullt så lettvindt? 
 
 
Nå kommer noen spørsmål om hvilke funksjoner i Luvit du har brukt før og etter 
kurset, kryss av i den første rubrikken etter et spørsmål om du kun har brukt 
funksjonen før kurset, i den andre rubrikken om du kun har brukt funksjonen etter 
kurset, og i begge rubrikkene om du har brukt funksjonen både før og etter kurset: 
 
 før etter  
 
Har du brukt meldingsfunksjonen i Luvit til å motta meldinger?     
 
Har du brukt meldingsfunksjonen i Luvit til å sende meldinger?     
 
Har du brukt chatfunksjonen i Luvit?     
 
Har du brukt forumfunksjonen i Luvit?     
Hvis ja, har du skrevet innlegg og lest innlegg, eller bare lest innlegg? 
 
Har du hentet ut filer noen andre har lagt ut i Luvit?     
 
Har du lagt ut egne filer i Luvit?     
 
Har du følt behov for mer veiledning i bruk av Luvit etter kurset?  
Hvis ja, hva slags veiledning? 
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Bruk av Luvit i praksisperioden: 
 
Hvor tilgjengelig var Luvit for deg i praksisperioden? På en skala fra 1 – 6 hvor 6 er svært 
tilgjengelig og 1 er svært lite tilgjengelig. 1:  2:  3:  4:  5:  6:  
 
Har du internett der du bor? 
 
Til dere som ikke brukte Luvit i praksisperioden: 
 

Hva kunne dere brukt Luvit til? 
 
Hvorfor brukte dere ikke Luvit til dette? 

 
Til dere som brukte Luvit i praksisperioden: 
 

Hvilke utbytte gav det å bruke det? På en skala fra 1 - 6 hvor 6 er størst utbytte og 1 er 
minst.  1:  2:  3:  4:  5:  6:  
 
Er det noe mer dere kunne brukt Luvit til? 
 
Hvorfor brukte dere ikke Luvit til dette? 

 
Hvor viktige er følgende grunner til at du ikke brukte Luvit eller brukte Luvit mindre enn du 
kunne gjort: ( 6 er svært viktig grunn, 1 er ikke viktig i det hele tatt.) 
 1 2 3 4 5 6 
 Jeg mestrer ikke Luvit.  
 Det virker som unødvendig mye arbeid å bruke Luvit.  
 Jeg hadde ikke behov for å kommunisere med de andre gruppene.  
 Jeg hadde ikke noe behov for å kommunisere med faglærer.  
 Jeg hadde ikke tid til å kommunisere med de andre gruppene.  
 Jeg hadde ikke tid til å kommunisere med faglærer.  
 
 
Nå kommer noen spørsmål om Luvit: 
 VET 
Hvilke forhold må være tilstede for å chatte med noen? JA IKKE NEI 
• Dere må begge kunne gå inn i Luvit.    
• Dere må begge være i Luvit samtidig.    
• Datamaskinene deres må bruke samme nettleser. (Explorer, netscape etc.)    
 VET 
Hvilke forhold må være tilstede for å diskutere med noen i et forum? JA IKKE NEI 
• Dere må begge kunne gå inn i Luvit.    
• Dere må begge være i Luvit samtidig.    
• Datamaskinene deres må bruke samme nettleser. (Explorer, netscape etc.)    
 
Hva brukes mitt personlige arkiv til? 
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Nå kommer noen spørsmål om kursmateriellet: 
 
Har du brukt kursmateriellet du fikk utdelt på kurset etter at kurset var avsluttet? (De 
papirarkene dere fikk utdelt under kurset hvor det stod framgangsmåter for ulike operasjoner i 
Luvit.) 
 
Hvis du har brukt kursmateriellet, hvor mange ganger har du brukt det? 
d) Hver gang jeg har brukt Luvit. 
e) De første gangene jeg brukte Luvit. 
f) Bare den første gangen jeg brukte Luvit. 
 
Hvis du har brukt kursmateriellet, hvor mye synes du at det har hjulpet deg? På en skala fra 1-
6 hvor 6 er mest. 1:  2:  3:  4:  5:  6:  
 
Burde framgangsmåtene som var skissert i kursmateriellet, vært illustrert med bilder fra Luvit 
eller bør ikke kursmateriellet inneholde slike bilder? 
 
Er det noe annet du vil si om kursmateriellet? 
 
 
Nå kommer noen spørsmål om hvordan du tror  brukeropplæring bør være: 
 
Her er tre forskjellige måter å gjennomføre brukeropplæring på, kan du gi hver av metodene 
en karakter fra 1 til 6 hvor 6 er best. 
 
En lærer demonstrerer alle egenskapene til Luvit på storskjerm. Deretter lar man brukerne 
gjøre oppgaver ut fra et veiledningshefte. Kursleder går rundt og svarer på spørsmål. 
 1:  2:  3:  4:  5:  6:  
 
 
En lærer demonstrerer en og en av egenskapene til Luvit på storskjerm. Brukerne gjør en og 
en oppgave etter hvert som kurslederen demonstrerer. Et veiledningshefte er utdelt til hver 
bruker som de kan støtte seg på, kursleder går rundt og svarer på spørsmål.  
 1:  2:  3:  4:  5:  6:  
 
 
En forklarer prinsippene i Luvit uten å gå inn i detaljene. Det blir lagt vekt på å forklare 
hvordan verktøyene chat, forum og dokumentutveksling fungerer teoretisk. Deretter lar man 
brukerne gjøre oppgaver ut fra et veiledningshefte. Kursleder går rundt og svarer på spørsmål. 
 1:  2:  3:  4:  5:  6:  
 
 
Brukerne gjør oppgaver ut fra et veiledningshefte. Kursleder går rundt og svarer på spørsmål.  
 1:  2:  3:  4:  5:  6:  
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Andre spørsmål: 
 
Kan du tenke deg å ta initiativ til å benytte Luvit innenfor ditt fremtidige yrke? 
Hvis ja, hvilke bruksområde kan du tenke deg? 
 
 
Vil du trekke fram noe som var spesielt positivt ved kurset? 
 
 
Vil du trekke fram noe som var spesielt negativt ved kurset? 
 
 
Er det noe annet? 
 
 
Hvilken praksisgruppe tilhører du? 
 
 
Takk for at du tok deg tid til å svare på denne spørreundersøkelsen! 
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Spørsmålene i første avsnitt, andre del på side 1 skulle kunne få fram den enkeltes syn på 
egen kompetanse, mens andre avsnitt side 1 og andre avsnitt side 2 ville kunne avsløre hva 
den enkelte faktisk kan og dermed hvor realistisk selvvurderingen er samt hvilke 
forkunnskaper han har. Spørsmålene i første avsnitt på side 3 skulle kunne fortelle noe om 
innsats og arbeid for å skaffe seg kunnskaper og ferdigheter. 
 Dette spørreskjemaet skulle også kunne brukes for å innhente informasjon om 
brukeropplæringsopplegget bygd primært på ferdighetslæring. Også i ferdighetslæring er det 
avgjørende å kartlegge hva den enkelte mestrer og ikke mestrer samt dennes innsatsvilje og 
iver. 
 Det var imidlertid helt nødvendig å forme ut spørreskjemaet slik at det kunne brukes i 
evalueringen av begge oppleggene for dermed også best mulig kunne sammenligne 
resultatene. 
 Foruten å bruke svarene for å sammenligne de to oppleggene skulle svarene på 
spørreskjemaene settes inn i to forskjellige rammer. Halvparten av svarene skulle brukes for å 
evaluere og vurdere brukeropplæringsopplegget basert på ferdighetslæring og andre 
halvparten brukeropplæringsopplegget basert på selvregulert læring. I evalueringen av 
brukeropplæringsopplegget basert på ferdighetslæring ville kartleggingen av den enkeltes 
kunnskaper og ferdigheter måtte være den viktigste komponenten. Denne kartleggingen ville 
måtte sammenholdes med observasjon av den enkeltes kompetanse. Selvsagt var det òg av 
verdi å få klarlagt hvordan den enkelte vurderte opplegget. 
 For å kunne evaluere opplegget basert på selvregulert læring var det om å gjøre både å 
kartlegge faktiske kunnskaper samt eget syn på kunnskaper, iver og innsatsvilje. 
 For å få fram kompleksiteten og prosessen og for å kunne gi forklaringer og å avdekke 
sammenhenger kunne det være nødvendig med en oppfølging gjennom intervju. Dette ville 
imidlertid være tidkrevende og forutsatte dessuten et visst refleksjonsnivå hos studentene og 
at man kunne finne representative intervjuobjekt. Undersøkelsen skulle være gjennomførbar 
og det innsamlede materialet mulig å systematisere. 
 I hele prosessen, både før, under og etter datainnsamlingen ville jeg selv være tilstede 
med mine erfaringer, min kunnskap om brukeropplæring og min pedagogiske teoriforankring. 
Dette dannet utgangspunkt for oppleggene som ble utarbeidet og gjennomføringen av disse 
samt metodene som ble valgt for å få data og kunnskap å evaluere oppleggene ut fra. 
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Kapittel 5: Gjennomfør ing av brukeropplær ingen 
 
Brukeropplæringen ble gjennomført ved en høyskole i Østlandsområdet i en 
videreutdanningsklasse der en del av studentene kom rett fra grunnutdanningen og uten 
yrkeserfaring og en del av studentene hadde flere års yrkeserfaring. Denne spredning i alder 
og yrkeserfaring gjør at studentene sannsynligvis stiller med ulik datakompetanse.  
 
Opplæringen foregikk 4. november fra klokken 12.30 til 15.00 Den første gruppen fra 12.30 
til 13.45 Den andre gruppen fra 13.55 til 14.40.  
 
Brukeropplæringen fant sted i et auditorium der det var videokanon, tilkoblet datamaskin med 
nettforbindelse og et datarom med 16 datamaskiner hvorav 10-12 hadde både strøm og 
internettilgang. I utgangspunktet hadde vi regnet med at dette skulle være samme rom og ikke 
to forskjellige, men antok dette ikke kom til å by på andre problemer for gjennomføringen enn 
at oppsummeringsdelen ikke kunne taes på storskjerm. 
 
Studentene var i utgangspunktet fordelt på 8 praksisgrupper. Studentene ble delt slik at 
praksisgruppe 2, 4, 6 og 8 fikk Luvitundervisning først og 1, 3, 5 og 7 fikk etterpå. Vi skulle 
da ha henholdsvis 14 og 15 på hvert av kursene hvis alle var tilstede. Når gruppene ikke 
hadde Luvitundervisning, hadde de praksisforberedelse i norsk og matte i et annet rom. 
 
 
5.1 Kurslederen 
 
En av mine medstudenter med erfaring innenfor pedagogisk didaktikk holdt selve kurset, slik 
at jeg var fri til å observere mest mulig. Vi hadde pratet endel om gjennomføringen, jeg hadde 
forklart henne ideen med de to ulike brukeropplæringene og hun hadde selv kommet med 
innspill til gjennomføringen. Hun hadde også testet ut Luvit selv. Opplæringen som foregikk 
4. november, var den andre opplæringen i Luvit hun gjennomførte. 
 
Siden kursdeltakerne kjente meg fra tidligere kurs de hadde vært på, ville det være naturlig at 
jeg svarte på spørsmål som ble direkte rettet til meg, men ikke gikk rundt og hjalp dem slik 
kurslederen gjorde. 
 
 
5.2 Brukeropplæring som selvregulert læring 
 
5.2.1 Presentasjon av funksjonene i programmet 
 
Denne gruppen fikk først en kort presentasjon med Powerpoint av funksjonene i Luvit, slik at 
de enkelte kursdeltakerne skulle kunne tilegne seg en oversikt over funksjonene i programmet 
og hva de kan brukes til. For å gi en forståelse av funksjonenes bruksmuligheter ble kjente 
visuelle bilder brukt som metaforer. Profesjonell bruk ble ikke vist, men faglærerne i norsk og 
matematikk oppfordret til relevant bruk i forbindelse med praksis. 
 Den enkelte kursdeltaker kunne ut fra denne presentasjonen selv sette seg mål, 
læringsmål så vel som brukermål. Presentasjonen fant sted i et auditorium og varte omlag 10 
minutter. 
 Følgende funksjoner ble gjennomgått: Chat, melding, hurtigmelding og 
diskusjonsforum. 
 Det eneste spørsmålet som kom, var ”Hva betyr LMS?” 
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5.2.2 Oppgaveløsning 
 
Oppgaveløsningen foregikk på et datarom. Huskelapper uten skjermbilde, men med 
muligheter for egne notater var tilgjengelige. Dermed ble det lagt opp til at den enkelte skulle 
få bygge opp sin egen kunnskap ut fra de mål han hadde satt seg, og til en viss grad i sitt eget 
tempo, det ble med andre ord lagt til rette for studentaktiv læring. Gjennom egne notater 
skulle også studentene bli påskyndet til å reflektere over utførelsen av funksjonene. Denne 
selvevaluering og refleksjon skulle kunne øke innsikten i programmet og gi en dypere 
forståelse av de grunnleggende prinsipp, dette igjen skulle kunne gjøre det enklere å 
inkorporere ny kunnskap. 
 Både presentasjonen og oppgaveløsningen foregikk i halv klasse, det vil si med 15 
deltakere. Under oppgaveløsningen kunne det dannes mindre grupper, og det var anledning til 
kyndig veiledning både gruppevis og individuelt. Ved spørsmål kunne veileder også stille 
ledende spørsmål for ytterligere å spore til studentaktiv læring. 
 Alle klarte å logge seg inn. Men det var noen som ikke fikk passordet sitt til å fungere, 
og de måtte gis et nytt passord. Oppgavene er beskrevet i forrige kapittel. 
 
 
5.3 Brukeropplæring som ferdighetslæring 
 
5.3.1 Demonstrasjon av de ulike funksjonene 
 
Denne gruppen fikk først ca. 10 minutter med en demonstrasjon av funksjonene i Luvit. De 
fleste studentene virket interesserte, noen få så ut til å kjede seg. Følgende funksjoner ble 
demonstrert: Chat, melding, hurtigmelding og diskusjonsforum. 
 Ut fra denne gjennomgåingen med konkret visning på en datamaskin var siktemålet at 
den enkelte skulle kunne tilegne seg kunnskap om funksjonen og klare å bruke den. Det hadde 
vært bedre læringsmessig å demonstrere en funksjon av gangen, slik at den enkelte bruker 
kunne øve på denne funksjonen, ta den i bruk i meningsfulle sammenhenger og i eget tempo 
før neste funksjon ble demonstrert. Dette har imidlertid vist seg å føre til at mange av 
studentene kjeder seg da de bruker veldig ulik tid på å tilegne seg kunnskap om funksjoner, og 
derfor var dette vanskelig å få gjennomført rent praktisk. 
 
5.3.2 Oppgaveløsning 
 
Under oppgaveløsningen var huskelapper med skjermbilder tilgjengelige som oppslagsverk. 
Veileder var tilstede hele tiden og svarte på spørsmål. 
 Oppgavene var de samme som de andre studentene hadde fått, men innenfor dette 
opplegget som var basert på ferdighetslæring, skulle oppgavene bare bidra til å gi trening i 
bruk av de ulike funksjonene. 
 
Disse to brukeropplæringsoppleggene hadde begge i starten en gjennomgang ved kursholder, 
den ene gjennomgangen baserte seg på å vise hva programmet inneholder og hva en kan 
oppnå ved å bruke det. Det andre brukeropplæringsopplegget hadde en demonstrasjon, der de 
ulike funksjonene ble vist på storskjerm. Kursdeltakerne ble gjort kjent med de nødvendige 
delferdigheter og sammenhengen mellom disse. 
 Begge brukeropplæringsoppleggene benyttet de samme oppgavene, men huskelappene 
til oppgavene var til en viss grad forskjellige. Opplegget basert på selvregulert læring brukte 
huskelapper uten skjermbilder, men med områder hvor kursdeltakerne skulle notere. 
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Opplegget med utgangspunkt i ferdighetslæring brukte huskelapper med mange skjermbilder, 
men ingen steder man skulle notere. 
 
 
5.4 Studentenes arbeid med oppgavene 
 
Oppgavene var de samme i de to brukeropplæringsoppleggene. Ut fra mine observasjoner 
kom de fleste studentene, uavhengig av hvilke brukeropplæringsopplegg de hadde fått, fort i 
gang med den første oppgaven, som var å chatte. De aller fleste brukte huskelappene aktivt. I 
tillegg ble det stilt mange spørsmål av typen “Hva gjør jeg nå?”  Disse spørsmålene kunne 
studentene ha funnet svaret på i huskelappene. Når de likevel spurte, kan det være fordi de 
syntes det var mer lettvindt. Eller det kan også være fordi de fant huskelappene uklare eller 
mangelfulle. 
 Noen kom ikke like fort i gang og holdt på å lete etter riktig kurs da andre startet å 
chatte. Ut fra det jeg kunne observere, er det ikke mulig å trekke noen slutning om at den ene 
brukeropplæringen hadde flere som kom sent i gang enn den andre. Det synes å ha vært nokså 
likt fordelt. Hadde jeg logget aktiviteten på hver enkelt maskin, kunne jeg kanskje sagt noe 
om akkurat dette. Men også da ville det vært mange andre mulige feilkilder, som for eksempel 
at noen maskiner hadde oppstartsproblemer under det første kurset og ikke under det andre og 
at et antall studenter manglet passord. 
 Studentene lekte en stund med chatten, et kvarters tid, deretter gikk de over på neste 
oppgave, som var meldinger. Huskelappene ble brukt aktivt også i løsningen av denne 
oppgaven. 
 De fleste løste oppgaven greit, noen raskere enn de andre. De som syntes å løse 
oppgaven raskt og greit, stilte mindre spørsmål, og brukte huskelappene i omtrent like stor 
grad. De som ikke løste oppgavene fullt så raskt, stilte flere spørsmål. Deres spørsmål var 
mye av typen “Hva gjør jeg nå?”  Det kan skyldes at de fant huskelappene utilstrekkelige eller 
også uklare. 
 Oppgavene innen hurtigmeldinger ble det arbeidet med i omkring 20 minutter. 
Huskelappene ble brukt aktivt. Det virket som om kursdeltakerne hadde det ganske trivelig. 
Det var endel kommunikasjon utenfor Luvit, hvor de snakket mest om de forskjellige 
innleggene de hadde skrevet og hva de sa på chatten, men de snakket også litt om hvordan 
man gjorde forskjellige ting i Luvit. 
 
Mot slutten av kurset ble de fortalt hvilket sterkt verktøy diskusjonsforumet er, og hva det 
kunne brukes til. De som ikke hadde vært gjennom oppgaven om diskusjonsforumet, eller 
følte at de ikke mestret diskusjonsforumet godt nok, ble oppfordret til å bruke de siste 
minuttene på det. Diskusjonsforumet skulle brukes i praksisperioden for å kommunisere med 
lærere og medstudenter. 
 Det var to stykker på den gruppen som fikk brukeropplæring basert på 
ferdighetslæring som da klikket seg inn på diskusjonsforumet. De mestret med andre ord 
denne ferdigheten, men brukte funksjonen for å få bekreftet dette. 
 
I løsningen av oppgavene ble huskelappene brukt aktivt, derfor vil jeg gå nærmere inn på 
dette punktet. Det samme gjelder bruk av spørsmål, både til kursholder og til hverandre. 
Dessuten vil jeg spesielt kommentere bruk eller ikke bruk av notater underveis i 
brukeropplæringsopplegget som siktet mot selvregulert læring, siden dette er et så viktig 
element i dette opplegget og siden det her var klare funn. Jeg vil også særskilt sammenfatte 
kursdeltakernes bruk av funksjonene, da jeg mener det viser hvor mye og hvordan de mestret 
programmet. 
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5.4.1 Bruk av huskelapper 
 
Huskelappene ble brukt av de fleste studentene. De studentene som fikk huskelappene uten 
noteringsmuligheter og med mye skjermbilder, stilte tilsynelatende flere spørsmål enn de som 
fikk huskelapper med noteringsmuligheter og uten skjermbilder. Disse spørsmålene ville de 
selv kunnet besvart dersom de hadde lest huskelappene grundigere. Kanskje de ikke leste 
huskelappene fordi det begynte å bli sent på dagen, eller det føltes for slitsomt å bla i de 10 
siders huskelappene. 
 I opplegget der studentene hadde muligheter til å notere underveis, ble de sterkt 
oppfordret til å gjøre notater og ble nok dermed mer aktive i sin egen læring. De leste 
huskelappene nøyere. 
 
5.4.2 Notater underveis i selvregulert læring 
 
Veldig få noterte noe som helst, selv om det er viktig i selvregulert læring. Jeg la et sterkt 
press på dem for å få dem til å notere, sa at de måtte notere, og at det var en veldig viktig del 
av læringsopplegget. En student sa at hun ikke visste hva hun skulle notere, at hun ikke hadde 
noe annet å notere enn det som stod der, jeg ba henne notere det hvis hun ikke hadde noe 
annet. Jeg pratet med flere, men de var også veldig lite motiverte til å gjøre notater. Da kurset 
nærmet seg slutten, gikk jeg rundt og så på notatene deres, de fleste hadde ikke notert, selv 
om jeg oppfordret dem sterkt. Flere av de som hadde notert, hadde bare notert hva de hadde 
gjort. Den eneste som hadde notert noe fornuftig, hadde notert tre grunner til hvorfor hun 
gjorde slik hun gjorde, slik intensjonen var at man skulle notere. Hun hadde også gjort tre 
andre notater. Altså hadde 1 av 13 personer klart å bruke huskelappene etter intensjonen. Det 
kan være at oppfordringen til å bruke huskelappene for å vise sammenhengen mellom 
kommando og funksjon virket forvirrende og krever en innsikt en ikke kunne forvente på 
dette stadiet i læringsprosessen. Om de derimot heller hadde blitt oppfordret til å notere målet 
med de enkelte funksjonene, ville det kanskje virket mer meningsfullt. 
 
5.4.3 Spørsmål til kursleder 
 
Min medhjelper sa hun merket tydelig at de stilte mange flere spørsmål på den gruppen som 
fikk ferdighetsbasert brukeropplæring. Spørsmålene var av forskjellig karakter, men dreide 
seg mye om hvordan man chattet, og litt om meldinger. Det gikk stort sett på praktiske 
spørsmål, og ikke på hvorfor man gjorde slik og slik. Med det menes at spørsmål som for 
eksempel “Kan vi bruke et forum til idémyldring og deretter printe ut hele forumet?”  eller 
“Kan vi slå sammen to forskjellige chatterom og deretter splitte de opp igjen?”  Det er nok 
ikke å forvente så avanserte spørsmål, selv om meningen er at kursdeltakerne skal lære å 
kjenne potensialet til programmet og hvordan man best mulig kan utnytte det. 
 
Av mer avanserte spørsmål som ikke stod på huskelappene de fikk utdelt, kan det nevnes at 
jeg fikk et spørsmål om man kan ha flere chat-vinduer oppe samtidig. Flere av spørsmålene 
gikk på hvordan man inviterer hverandre i chat, hvordan man kommer inn på andres chatter, 
og hvordan man hvisker til hverandre. 
 
En kommenterte at lærerne ikke hadde gitt respons i Luvit på en tidligere oppgave, jeg kunne 
ikke annet enn å si at vi skulle prøve å få dette til etter hvert. 
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5.4.4 Spørsmål til hverandre 
 
Dialogen dem imellom var preget av mye spørsmål av typen: “Nå er jeg inne på chatten, hvor 
er du?” , “Hvordan kommer jeg inn på din chat?” , “Nå skrev jeg noe, fikk du det opp?”, 
“Hvorfor kommer ikke det du skrev, opp hos meg?”, “Hvor er alle sammen?”, “Hvorfor er 
ikke jeg der?” . Når noen visste svarene, svarte de. Men når ingen visste svarene, kunne gjerne 
spørsmålet bli hengende i luften, uten at noen lot til å bry seg om det. Spørsmålene var også 
bare av og til rettet til en spesiell mottaker. Når ingen svarte på spørsmålet, kunne enten 
spørsmålet bli stilt til kurslederen eller kursdeltakeren fortsatte å prøve seg fram. 
 
5.4.5 Hvordan studentene brukte de ulike funksjonene 
 
Chat funksjonen, meldingsfunksjonen og forumfunksjonen ble stort sett brukt til samtale av 
sosial art. Oppgavene de fikk, ga dem en mulighet til å starte en dialog om bruksområdene til 
Luvit, dette var til en viss grad vellykket. Et av tre innlegg i diskusjonsforumet handlet om 
hvordan de kunne bruke Luvit i praksisperioden. 
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Kapittel 6: Systematisering av datamaterialet 
 
To brukeropplæringsopplegg er prøvd ut, det ene tilrettelagt med utgangspunkt i prinsippene 
fra ferdighetslæring og det andre tildels lagt opp som selvregulert læring. 
 
Oppleggene er prøvd ut i to videreutdanningsklasser. Den ene videreutdanningsklassen ble 
delt i to, og ett opplegg ble prøvd i den ene gruppen på 14 studenter og det andre opplegget i 
den andre gruppen med 15 studenter. Dette var en ikke nettbasert videreutdanningsklasse med 
forelesninger inne på skolen og frivillig oppmøte. I denne klassen kom en del av studentene 
rett fra grunnutdanningen, flesteparten hadde flere års yrkeserfaring. De som kom rett fra 
grunnutdanningen ville ha vært gjennom brukeropplæring da, mens de med yrkeserfaring 
hadde svært ulik IT-kompetanse, noen sa de hadde svært lite erfaring. Men alle hadde i første 
modul innen denne videreutdanningen erfaring med å levere en skriftlig gruppeoppgave i 
Luvit, få respons på denne fra faglærer og medstudenter samt gi respons, revidere oppgaven 
og levere på nytt. Det er imidlertid sannsynlig, ut fra intervju med 
grunnutdanningsstudenter(se nedenfor), at de mest kompetente i gruppen tok seg av denne 
prosessen og de andre ikke tok særlig mye del i læringen. 
 Den andre videreutdanningsgruppen, der opplegget også ble prøvd ut, hadde en stor 
del av undervisningen og kommunikasjonen med lærerne via nettet, så disse hadde derfor i 
utgangspunktet en del IT-kompetanse. Men på spørsmål i spørreskjemaet om de tidligere 
hadde brukt tilsvarende funksjoner som de som finnes i Luvit, svarer alle at de hadde brukt e-
post, 86% oppgir at de har brukt en nettleser, 36% at de har chattet med noen på internett og 
29% at de har brukt diskusjonsforum på internett. Det betyr at over halvparten av studentene 
ikke har brukt viktige funksjoner i Luvit før de startet på kurset. 
 Brukeropplæringsopplegget basert på selvregulert læring ble prøvd ut i begge 
videreutdanningsklassene. I den klassen hvor det ble prøvd ut i hele klassen foregikk 
undervisningen og kommunikasjonen med lærerne for en stor del via nettet, mens i den andre 
klassen som ble delt opp i to halve klasser, var lærerne mindre interessert i å bruke nettet. Det 
var i denne klassen gitt anledning til å kommunisere med faglærerne via Luvit i 
praksisperioden og noen oppgaver skulle leveres på nett, ellers ble Luvit brukt lite til 
kommunikasjon. Resultatene fra utprøvingen i de to videreutdanningsklassene er derfor ikke 
uten videre sammenlignbare. I klassen der undervisningen og kommunikasjonen med lærerne 
for en stor del foregikk via nettet må det forventes at studentene over tid ble mer motiverte til 
å bruke IT. Rimeligvis visste studentene på forhånd at mye av undervisningen og 
kommunikasjonen med lærerne kom til å gå via nettet, og derfor var innstilt på å bruke nettet i 
større grad. 
 Resultatene fra utprøvingen i de to klassene må behandles hver for seg, selv om 
brukeropplæringsopplegget var det samme. Bare i liten grad kan resultatene fra utprøvingen i 
den IT-baserte videreutdanningsklassen støtte eller avkrefte funnene fra den andre klassen. 
Ikke under noen omstendigheter vil resultatene være representative. Til det er materialet altfor 
lite. Likevel kan resultatene gi en pekepinn om hvordan studentene vurderte oppleggene og 
hva de lærte. Slik kan utprøvingen danne grunnlag for evalueringen av 
brukeropplæringsoppleggene og det videre arbeid med disse. 
 
Målet med utprøvingen var først og fremst å hente inn informasjon om hvordan de to 
brukeropplæringsoppleggene fungerte og dermed et ledd i å finne svar på problemstillingen 
min, hvordan utforme et brukeropplæringsopplegg som gir brukeren innsikt i et LMS, og 
motivasjon til å bruke det. 
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 Selv om denne problemstillingen skulle være tilstrekkelig konkret og avgrenset, finner 
jeg det likevel hensiktsmessig, særlig i systematiseringen av datamaterialet jeg har samlet inn, 
å presisere problemstillingen i ytterligere delspørsmål. 
 Gav oppleggene brukeren, som i mitt tilfelle var to studentgrupper ved en pedagogisk 
høyskole, innsikt i og motivasjon til å bruke Luvit praktisk og konkret? Fikk studentene 
gjennom opplegget grunnleggende kunnskaper om hvordan programmet virker?  Hvordan 
evaluerte studentene opplegget og kursmateriellet? Ble studentene motiverte til å bruke 
programmet, bygde oppleggene opp den motivasjon de eventuelt allerede hadde eller svekket 
oppleggene denne? Var det noen forskjell på de to brukeropplæringsoppleggene i hva 
studentene tilegnet seg av ferdigheter og kunnskaper og hvordan studentene evaluerte de to 
oppleggene? 
 Disse spørsmålene danner grunnlaget for systematiseringen av svarene på 
spørreskjemaet, observasjonene og registreringen på nettet.  
 Resultatene må selvsagt sees i lys av studentenes datakompetanse før kurset, derfor tar 
jeg også med det jeg har av materiale på dette punkt. 
 
 
6.1 IT-kompetanse før brukeropplæringskurset 
 
Noe visste jeg om den generelle IT- kompetansen til studentene på den ene 
videreutdanningen, siden jeg hadde observert brukeropplæringen og veiledet noe i forbindelse 
med oppgaven de skulle legge ut på Luvit i første modul. 
 Dette opplegget skulle sette dem i stand til å legge en oppgave ut på Luvit og  
respondere på en tildelt oppgave fra en annen gruppe. Dette brukeropplæringsopplegget 
bestod av en detaljert gjennomgang av funksjonene. Hver student fikk i tillegg utdelt en 
detaljert skriftlig oppskrift. Veiledning og observasjon i etterkant av dette opplegget viste at 
studentene kun brukte Luvit til det som krevdes fra kursets side og flere studenter gjorde ikke 
det engang. 
 Dette var en gruppeoppgave og under brukeropplæringen jobbet de også to og to, 
derfor fikk jeg mer inntrykk av kompetansen i de enkelte gruppene enn av den enkeltes. Av 
denne grunn finner jeg det nyttig og nødvendig å også ta med det datamaterialet jeg har om 
grunnutdanningsstudentenes IT-kompetanse, da en del av studentene på videreutdanningen 
kom rett fra grunnutdanningen. Dette materialet hadde likevel størst relevans i forbindelse 
med utarbeiding av brukeropplæringsoppleggene. Da var en kartlegging av studentenes IT-
kompetanse avgjørende for å kunne tilpasse opplegget best mulig den enkeltes nære 
utviklingssone, og dette var den eneste kartleggingen jeg hadde tilgjengelig. Selv om den ikke 
var så nyansert, gav den likevel en viss pekepinn. 
 
Intervju foretatt 03.03.02 med studenter på grunnutdanningen viser noe av hvordan studentene 
umiddelbart ser på bruk av IKT, og da særlig Luvit, i utdanningen. Selv om jeg har intervjuet 
få studenter og dermed har et svært spinkelt grunnlag å trekke konklusjoner ut fra, mener jeg 
sammenholdt med observasjonene at det kan vise en tendens. Intervjuet vil i første omgang bli 
gjengitt usystematisert, men vil for oversiktens skyld også bli gjengitt systematisert. 
 
“Håkon” hadde surfet på nettet før han startet på utdannelsen, men aldri brukt e-post. Når han 
startet her var det plutselig mange fag han skulle forholde seg til, med mange arbeidskrav. I 
tillegg til dette kom IKT’en som ikke gav vekttall. “IKT er Gresk, iallfall når det prates om på 
forelesninger” , sier “Håkon”. Første forelesning var det 300 stykker på, helt vanvittig i følge 
“Håkon”. Det ble mye bedre da hver enkelt fikk sin egen PC, alle jobbet, da lærte "Håkon" 
mye. Han lærte å publisere gruppeoppgaver, men han har aldri brukt det siden, fordi det er 
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alltid en av de han jobber sammen med som er flinkere enn ham, og derfor gjør denne det. Det 
er frivillige IKT-kurs på kveldstid, men det passer dårlig, det burde vært noen kurs på 
fredager, da hadde det passet bedre, siden han har fri da. "Håkon" har ikke PC hjemme, men 
jobber med saken. Det å ikke ha PC hjemme blir et handikap for ham, når han ikke kan sjekke 
oppslagstavlen hjemmefra. 
 
"Jo" har lagd hjemmeside på Luvit og bruker Luvit hjemme. Han har data og internett 
hjemme, men ikke jobbet noe særlig med programmer som Word og Excel. 
  
"Kari" kan endel data, men synes Luvit er rotete og uinspirerende. Hun har jobbet i bank i 6 år 
og brukt Excel, Powerpoint, Fellesdata og et lokalt system. Hun føler seg trygg på data. Men 
synes ikke Luvit er optimalt. 
 
"Håkon" synes det er vanskelig å si noe om Luvit og brukeropplæringen siden han ikke har 
noe å sammenligne med. Når noe går galt, tenker han alltid at det er han det er noe gærent 
med. 
 Alle mener at den første storforelesningen var håpløs. Man må ha en maskin for å lære 
IKT. 
"Jo" legger til at å gjøre oppgaver er viktig. 
"Håkon" var veldig fornøyd med norsklæreren, som hadde undervisningen for dem på PC-
stua.  
"Jo" har brukt systemet litt, de andre har brukt det svært lite, men "Håkon" trekker fram at 
hurtigmeldinger var kult, han hadde sendt og mottatt noen slike. 
"Kari" synes Luvit er uinspirerende, hun har brukt Instant Messenger, men ikke Luvit. 
Alle mener at Luvit ikke er nyttig. 
Men de bruker jo den elektroniske oppslagstavlen i Luvit, sier "Kari". "Håkon" bruker den 
også. 
"Kari" mener det hadde funket like bra å levere ting skriftlig. 
Men, kommer "Håkon" på, vi skrev et utkast hver i pedagogikken som vi lastet opp i Luvit, 
og alle skulle lese og gi respons til de andre, dette var nyttig, å se hva andre hadde skrevet og 
få kommentarer og gi kommentarer, dette hadde ikke vært mulig uten Luvit. 
"Håkon" er litt frustrert over alt passordrotet i Luvit, han får nytt passord til Luvit på mail, 
men så vet han ikke hvor mailen hans er, så blir det bare krøll. 
 
"Kari" ønsker å bruke data i norskundervisingen i barneskolen, vanlig undervisning fungerer 
ikke. Hun vil guide elevene inn på internett i 3. klassen sin. De må antagelig deles opp i 
grupper fordi det er så få maskiner. 
"Håkon" ønsker å bruke data i 2. klasse, han hadde sett en video hvor noen hadde gjort dette. 
Elevene kan lære seg å skrive ord, uten at de må konsentrere seg om å skrive pent. 
Ingen ønsker å bruke Luvit i barneskolen. 
"Håkon" sier at Luvit er et forum for debatt. "Kari" nevner at det er et slags intranett, med 
hurtigmeldinger på skolen deres. "Håkon" mener det kanskje kan brukes i videregående, 
kanskje ungdomsskolen. 
"Kari" ønsker å bruke et program i norsk og matte som heter pro... et eller annet. 
"Jo" nevner Mons/Marte som er et mattespill, og Josefine på skolen, som trener motorikken til 
barna, musen skal beveges i en labyrint. Datakunnskaper om Word og Excel er for vanskelig. 
"Håkon" sier at Word ikke er så altfor vanskelig. 
"Kari" forteller om da de i 7. klasse slo sammen KRL og Geografi, og brukte Powerpoint. 
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"Håkon" ser betydningen av PC i skolen. Da han møtte praksislæreren, var det første denne 
gjorde å finne en pc og gå inn på internett for å finne informasjon om skolen. Denne skolen 
inneholdt årsplaner og andre interessante ting. Dette kan også brukes mot foreldre for å gi 
bedre informasjon til dem. 
"Jo" ser mer og mer hvorfor IKT er viktig. 
"Kari" mener at det ikke trengs store forandringer. 
"Håkon" begynner å snakke om webmailen til høyskolen. 
"Håkon" sitt største problem er tidsbegrensningen, han får ikke tid til å sette seg ned og jobbe 
med PC, særlig når det ikke gir noen belønning eller uttelling. Det stilles bare krav og gies 
ingen vekttall, derfor blir det prioritert sist, eller han får andre som har bedre peiling til å gjøre 
det. Noen andre på gruppa gjør det. 
"Håkon" har ingen peiling på andre IT-verktøy. Når det gjelder filbehandling så er han ute å 
sykler. 
"Kari" avslutter med å si at dette kan bli bra, "Håkon" sier at PC er viktig. 
 
Jeg blir med "Håkon" og "Jo" bort til en pc, de skal gjøre en filbehandlingsoppgave. Det er 
vanskelig å finne pc, men de finner først en og snart blir to nabopc’er ledige. Den pc’en 
"Håkon" sitter ved kan ikke finne skriveren sin. Maskinen er treg, mye venting. Maskinen 
"Håkon" har funnet er det en annen som er logget inn på, som sannsynligvis har glemt å logge 
ut, "Håkon" skjønner ikke at han må logge ut, men det gjør "Jo". Fordi "Håkon" ikke klarer å 
skrive ut, skriver han det viktigste fra oppgaven over på papir, enten er maskinene for trege til 
å takle flere vinduer eller så kjenner ikke "Håkon" til denne muligheten. 
De var begge på IKT-kurs 01.10.2002, men læreren fikk det ikke til. Det kom sinnsykt mange 
på kurset fordi alle trodde det var obligatorisk, da de fikk vite at det ikke var det, begynte folk 
å gå i jevn takt, "Håkon" og "Jo" gikk etter en halv time. "Håkon" viser meg notatene hans på 
4 linjer. De forteller litt om hvordan oppgaven skulle løses, men hullene er mange og store. 
Han vet om noen som har sittet i mange timer å jobbet og mistet alt fordi maskinen hengte seg 
opp. Vet altså at det er viktig å lagre ofte. 
Det viktigste nå er bare å få gjort oppgaven, ikke å lære seg hvordan ting skal gjøres. Hadde 
det vært senere på dagen, hadde "Håkon" fått noen andre til å gjøre det, men siden de har 
ledig tid, er det like greit å gjøre den selv. Han vet godt hvorfor det er viktig å kunne 
filbehandling, at det er viktig å få system, men han gidder ikke å bruke det. Det er et pliktløp. 
De klarte å lage mappe. 
Fant sitt område, husker at H: var hans område fra forelesningen og når han kommer inn der 
finner han overraskende igjen en av filene sine, som en datastuevakt hjalp ham å lagre en 
gang. Han hadde overhodet ingen anelse om at denne filen lå her. Han finner ikke 
PrintScreen, "Jo" og "Håkon" har et godt samarbeid og snart er de ferdige. Det var en grei 
oppgave, den tvinger oss til å lære noe, "Håkon" forstår nå H: og K:, hadde han vært der hele 
forelesningen hadde han sikkert også skjønt det. 13.45 er de ferdige, har brukt cirka 1 time på 
oppgaven. 
 
Det kan altså virke som om ingen av studentene egentlig ser noe behov for å bruke Luvit. Det 
største problemet er at det er tungvindt å hele tiden gå inn på Luvit for å få informasjon. Ingen 
av dem er avvisende til å bruke data i undervisningssammenheng, det henger sammen med at 
de har fått demonstrert bruk av programmer for barn og syntes de ser lovende ut. Luvit-
demonstrasjonen har ikke klart å inspirere dem på samme måten. 
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6.2 Innsikt i Luvit 
 
For å kunne nyttiggjøre seg Luvit i nye, interessante og relevante sammenhenger vil 
studentene måtte mestre noen grunnleggende ferdigheter, slik som å motta og sende 
meldinger, bruke chat og forum, skrive og lese innlegg, hente ut og legge inn filer. 
 Informasjonen om hvordan studentene etter brukeropplæringsoppleggene mestret disse 
ferdighetene bygger dels på observasjon i forbindelse med oppleggene, dels svar på 
spørreskjema og dels på registrering av hva som er lagt inn i Luvit. 
 Observasjon av den enkelte bruker må anses som en pålitelig metode, selv om 
kursdeltakeren vil kunne bli påvirket av å kjenne seg observert. Men dette er en så tid- og 
ressurskrevende metode at det bare var gjennomførbart å observere noen av studentene og da 
over et begrenset tidsrom. Disse observasjonene suppleres av svar på spørreskjema samt 
registrering av hva som er lagt inn i Luvit. 
 Svarene på spørsmålene om de har brukt meldingsfunksjonen til å motta og sende 
meldinger, brukt chat og forum til å skrive og lese innlegg, hentet ut og laget filer, skulle 
kunne vise om de er i stand til å bruke Luvit. Om de også har en mer grunnleggende forståelse 
av programmet, skulle kunne avdekkes gjennom svarene på spørsmålene om hvilke forhold 
som må være til stede for å chatte med noen og for å diskutere med noen i et forum. 
Sammenholdes svarene på disse spørsmålene, om de har brukt de ulike funksjonene og om de 
har kunnskaper om funksjonene, skulle det til en viss grad kunne avdekke den reelle 
kompetanse. 
 Resultatene av observasjonen og svarene på de enkelte delene av spørreskjemaet 
gjengis først hver for seg før de sammenholdes. 
 
6.2.1 Funksjonell datakompetanse 
 
Som en del av brukeropplæringsoppleggene, både det ene basert på ferdighetslæring og det 
andre lagt opp som selvregulert læring, brukte alle kursdeltakerne meldingsfunksjonen for å 
motta og sende meldinger, de brukte chatfunksjonen og forumfunksjonen for å skrive og lese 
innlegg, og de hentet ut og la inn egne filer. Noen gjorde dette på egen hånd ut fra 
instruksjoner i kursmateriellet, andre etter demonstrasjon fra kursleder eller medstudenter. 
 
Under oppgaveløsningen ble det stilt en rekke spørsmål av typen: “Hvordan gjør du det?”  og 
“Hvorfor skjer ikke det jeg trodde kom til å skje når jeg klikket på denne figuren?” Det ble 
gjennomgående stilt langt flere spørsmål på kurset basert på ferdighetslæring enn på kurset 
basert på selvregulert læring. Dette gjaldt først og fremst de studentene som gikk på ikke 
nettbasert undervisning, og langt mindre de som hadde mer nettbasert undervisning. 
 
De studentene som hadde ikke nettbasert undervisning på skolen fikk spørsmål gjennom 
spørreskjema om hvor godt de syntes at de mestret Luvit, hva de mestret, hva de ikke mestret 
og hvor lettvindt de syntes det var å bruke Luvit. 
 
70% svarer at de mestrer funksjonene i Luvit. 4% svarer at de ikke mestrer mer enn en 
funksjon, nemlig å logge inn i Luvit. 26% svarer ikke på dette spørsmålet. Om dette kan 
tolkes i retning av at de ikke synes at de mestrer funksjonene eller om de bare ikke har svart, 
er det ikke mulig å si noe om. Av de 26% som ikke svarte på dette spørsmålet, viser noen ut 
fra andre spørsmål i spørreundersøkelsen, at de har en god konseptuell forståelse. Noen at de 
har en middels forståelse, og noen at de mangler denne forståelsen. Dette skulle da bety at 
noen av de som hadde vært med på kurset, i etterkant av kurset, ikke følte at de mestret Luvit 
og heller ikke gjorde det. Skjemaet nedenfor gjengir dataene i detalj. 
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Hva mestrer du i Luvit? Prosentvise svar, delt opp etter type 
brukeropplæring, men også samlet 

I  alt 23 personer svarte, 10 fikk brukeropplæring basert 
på ferdighetslæring, 9 basert på selvregulert læring og 4 
oppgav ikke hvilket kurs de hadde gått på. Studentene 
hadde ikke delvis nettbasert undervisning 

Gjennom-
snittlig for 

hele 
gruppen 

Ferdighets-
læring 

Selvregulert 
læring 

Studenter som lister opp flere eller alle funksjonene i Luvit 52% 60% 56% 
Studenter som sier de mestrer alt 17% 20% 11% 
Studenter som skriver opp en av funksjonene i Luvit 4% 0% 11% 
Studenter som ikke svarer 26% 20% 22% 
 
Den gruppen studenter hvor kursledelsen i større grad baserte seg på kommunikasjon 
gjennom Luvit, fikk spørsmål om hvor godt, på en skala fra 1-6, de mestret Luvit. De gav en 
gjennomsnittskarakter på 4,5. Dette er litt høyere enn den andre gruppen, som gav et 
gjennomsnitt på 4,09 på samme spørsmål. For begge gruppene er den dårligste karakteren 
som er gitt 3 og den beste 6. 
 Ser vi på studentene som hadde ikke nettbasert undervisning på skolen, har de som 
fikk et opplegg basert på ferdighetslæring, et gjennomsnitt på 4,3, mens de som fikk et 
opplegg basert på selvregulert læring, hadde et gjennomsnitt på 4. På spørsmål om hva de 
ikke mestrer er det 8 % som svarer chat og 4 % som svarer: Legge inn bilder. På spørsmål om 
hva de mestrer er det et flertall som ramser opp de fleste funksjonene i Luvit. Det synes ikke å 
være særlig forskjell på de studentene som fikk brukeropplæring basert på ferdighetslæring og 
de som fikk brukeropplæring basert på selvregulert læring. 
 
Ut fra svarene på spørreskjemaet skulle en dermed kunne si at studentene, både de som fikk 
opplæring basert på ferdighetslæring og på selvregulert læring, synes å kunne bruke de mest 
grunnleggende og nødvendige funksjoner i programmet, og har en viss forståelse av hvordan 
programmet fungerer. Både de som fikk opplæring basert på ferdighetslæring og selvregulert 
læring mangler imidlertid en mer grunnleggende forståelse på et svært vesentlig punkt, nemlig 
hvordan en nettleser fungerer. De har heller ikke en forståelse av hva mitt personlige arkiv er. 
Men alle som mestrer å legge ut filer på Luvit, mestrer også bruken av mitt personlige arkiv. 
De klarer å bruke systemet i praksis, men har ikke fått med seg hva komponenter i systemet 
heter eller hva deres bruksområde er. 
 
I den gruppen som hadde ikke nettbasert undervisning på skolen er det 12% som svarer at de 
har brukt et flertall av funksjonene etter kurset. 4% av disse hadde opplegget basert på 
ferdighetslæring, og 8% av dem hadde opplegg basert på selvregulert læring. 
 Dette kan vise en tendens til at de som hadde et opplegg basert på ferdighetslæring i 
mindre grad prøvde ut Luvit i etterkant av kurset enn de som hadde et opplegg basert på 
selvregulert læring. Feilkildene er mange, foruten at det er få som svarer at de har prøvd ut 
Luvit, er det svært mange som bare krysser av på enten at de har prøvd en funksjon før kurset 
eller etter kurset. Dette kan skyldes at de fleste tolket spørreskjemaet som om det bare skulle 
krysses av et sted. Det kan også være at etter å ha brukt en funksjon og fått bekreftelse på at 
de mestret den, så fant de ikke noe egnet bruksområde, det ble derfor lite relevant å bruke 
funksjonen ved en senere anledning. 
 Observasjon av diskusjonsforum og kataloger i Luvit viser at den gruppen hvor 
kursledelsen i større grad baserte seg på kommunikasjon gjennom Luvit, har brukt Luvit i stor 
grad, den gruppen hvor undervisningen har vært mer tradisjonell, har Luvit blitt brukt i svært 
liten grad. 
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6.2.2 Kunnskap om Luvit 
 
På spørsmål om hvilke forhold som må være tilstede for å chatte med hverandre og for å 
diskutere i et diskusjonsforum, samt hva mitt personlige arkiv er, var det på 
brukeropplæringsopplegget for de studentene som fikk informasjon og veiledning gjennom 
Luvit og som fikk ferdighetsbasert opplæring 20% som svarte riktig på spørsmålet om begge 
måtte være i Luvit samtidig, og riktig på spørsmålet om de måtte bruke samme nettleser og 
riktig på hva mitt personlige arkiv brukes til. Alle svarer at man må gå inn i Luvit samtidig 
når man skal chatte, mens 80% svarer riktig på at man ikke trenger å være i Luvit samtidig for 
å diskutere med noen i et diskusjonsforum. Å ha denne kunnskapen viser om studentene har 
skjønt konseptet med chat og diskusjonsforum. 50% kommer med ett korrekt bruksområde for 
mitt personlige arkiv. Dette viser at de sannsynligvis vil kunne legge ut filer på Luvit. Man 
kan derimot ikke trekke den slutningen at de som ikke svarer på hva mitt personlige arkiv 
brukes til, ikke vil kunne legge ut filer. I den andre gruppen studenter, svarte 12% riktig på 
hva mitt personlige arkiv brukes til, mens over 20% brukte Luvit til å legge ut filer. 
Halvparten svarer at de vet ikke om man trenger samme nettleser, og det er da heller ikke 
avgjørende for om man skal kunne nyttiggjøre seg programmet. 
 Studentene som fikk ikke nettbasert undervisning inne på skolen og som fikk 
informasjonen og veiledning utenom Luvit, Luvit var bare et supplerende tilbud, svarte 8% 
riktig på spørsmålene om begge må være i Luvit for å chatte eller for å diskutere i et 
diskusjonsforum og hva mitt personlige arkiv brukes til. 90% svarer at man må gå inn i Luvit 
samtidig når man skal chatte, mens 65% svarer riktig på at man ikke trenger å være i Luvit 
samtidig for å diskutere med noen i et diskusjonsforum. Å ha denne kunnskapen viser om 
studentene har skjønt konseptet med chat og diskusjonsforum. 12% kommer med ett korrekt 
bruksområde for mitt personlige arkiv. 20% brukte Luvit til å legge ut filer før 
brukeropplæringen, og i denne prosessen har de brukt mitt personlige arkiv. 26% svarer at de 
vet ikke om man trenger samme nettleser, og det er da heller ikke avgjørende for om man skal 
kunne nyttiggjøre seg programmet. 
 På spørsmålene om hvilke forhold som må være tilstede for å chatte med noen svarer 
88% riktig, at begge må være i Luvit samtidig. 

På spørsmålene om hvilke forhold som må være tilstede for å diskutere med noen i et 
forum, svarer 72% riktig, at begge ikke trenger å være i Luvit samtidig. 
 På spørsmålene om datamaskinene deres må bruke samme nettleser for å bruke chat og 
forum svarer 61% at de ikke vet. 24% og 28% svarer riktig at datamaskinene deres ikke 
trenger å bruke samme nettleser på henholdsvis chat og forum. 
 På spørsmålet hva brukes mitt personlige arkiv til svarer 88% at de ikke vet. Mens 
12% svarer riktig, at det brukes til å lagre filer. 
 På opplegget basert på ferdighetslæring var det 56% riktige svar, 8% svar som 
avdekket manglende kunnskaper og 36% svarte vet ikke. På opplegget basert på selvregulert 
læring var det 65% riktige svar, 10% svar som avdekket manglende kunnskaper og 25% vet 
ikke svar. I tillegg var det noen jeg ikke kunne få kategorisert, siden de ikke oppgav 
praksisgruppe. Av disse var det 57% riktige svar,  4% svar som avdekket mangelfulle 
kunnskaper og 39% vet ikke svar. 
 
De som fikk et opplegg basert på selvregulert læring svarer altså mer korrekt på spørsmålene 
enn de som fikk et opplegg basert på ferdighetslæring, men det er ikke store forskjeller. 
Muligens kan en trekke den slutning at opplegget basert på selvregulert læring gir studentene 
mer innsikt i systemet, mens opplegget basert på ferdighetslæring bare gir studentene trening i 
å bruke systemet. 



 60 

 
Den gruppen som hadde undervisningen konsentrert over korte perioder og der informasjon til 
studenter, veiledning fra lærere til studenter og spørsmål fra studenter til veiledere eller 
studenter imellom foregikk gjennom Luvit og som hadde fått brukeropplæring basert på 
selvregulert læring, var den gruppen som nyttiggjorde seg Luvit i størst grad. Samtlige av 
kursdeltakerne brukte diskusjonsforumet og fildelingen. Diskusjonsforumet var i hovedsak 
brukt til kursrelaterte innlegg, men også innlegg av mer sosial art. 
 De studentene som møttes jevnlig utenom i praksisperioden, benyttet seg nesten ikke 
av Luvit. Selv ikke i praksisperioden var det flere enn 10% av studentene som benyttet seg av 
diskusjonsforumet. Dette gjaldt både de som fikk brukeropplæring basert på ferdighetslæring 
og der kurset var lagt opp mer som selvregulert læring. 
 Dermed er det rimelig ut fra dataene å slutte at rammefaktorene var mer avgjørende 
enn hvilke brukeropplæringsopplegg studentene fikk. Det må imidlertid påpekes at den 
gruppen som brukte Luvit i studiet og som fikk brukeropplæringsopplegg basert på 
ferdighetslæring viste en noe større konseptuell forståelse enn de som fikk samme 
brukeropplæringsopplegget, men ikke fikk informasjon og anledning til veiledning og 
spørsmål gjennom Luvit. 
 
 
6.3 Motivasjon til å bruke Luvit 
 
Motivasjon er en vesentlig drivkraft i læringen. Den forårsaker og holder ved like en aktivitet 
og gir den mål og mening. Finner brukeren programmet nyttig og relevant, styrkes 
motivasjonen og svekkes om programmet virker lite relevant og uinteressant. Ligger 
oppgaven på et nivå brukeren kan nå om han anstrenger seg, det vil si et realistisk 
aspirasjonsnivå, har han en reell mulighet for å lykkes og kjenne mestring. Ligger oppgaven 
derimot på et for lavt aspirasjonsnivå, vil brukeren ikke kjenne tilfredsstillelse ved å løse 
oppgaven, og oppgaven vil da virke demotiverende. Tiltro til egen handlingskompetanse og 
følelse av mestring, samt tilgjengeligheten av programmet påvirker i høy grad motivasjonen. 
Men om den potensielle bruker har eller får den oppfatning at programmet tilegnes raskt og 
greit uten større anstrengelse, vil det etter hvert som brukeren oppdager at 
kunnskapstilegnelsen krever en viss innsats, kunne påvirke motivasjonen negativt og 
forhindre bruk av hensiktsmessige studiestrategier. 
 
6.3.1 Tilgjengelighet til Luvit 
 
På spørsmål hvor tilgjengelig Luvit var i praksisperioden gir studentene som hadde ikke 
nettbasert undervisning inne på skolen, en gjennomsnittlig karakter på 4,35 på en skala fra 1 
til 6 hvor 6 er best. På spørsmål om de har tilgang til internett der de bor svarer 74% ja og 
26% nei. Dette betyr at 3 av 4 hadde mulighet til å bruke Luvit hjemmefra, mens 1 av 4 ikke 
hadde denne muligheten. 
 
6.3.2 Følelse av mestring 
 
Diagrammet nedenfor gjengir svarene studentene gav på spørsmålet hvor godt føler du at du 
mestrer Luvit? På en skala fra 1-6 hvor 6 er best. Grafene gjengir svarene til henholdsvis de 
studentene som fulgte et kurs som brukte nettbasert undervisning i større grad og som fikk 
brukeropplæring basert på selvregulert læring, og sammenlignet med studenter som fulgte et 
kurs som brukte vanlig undervisning, hvor halvparten fikk brukeropplæring basert på 
ferdighetslæring og halvparten fikk brukeropplæring basert på selvregulert læring. 
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På spørsmål om hvor godt de føler at de mestrer Luvit svarer, av de som ikke hadde delvis 
nettbasert undervisning, noe over 4% at de føler at de mestrer Luvit, mens 30% føler at de 
mestrer Luvit nokså bra, og 35% svarer at de mestrer Luvit litt over middels. 30% svarer at de 
føler de mestrer Luvit litt under middels. 
 Av de som hadde delvis nettbasert undervisning svarer 8% at de mestre Luvit, 46% 
svarer at de mestrer Luvit nokså bra, 31% svarer at de mestrer Luvit litt over middels, mens 
15% svarer at de føler de mestrer Luvit litt under middels. Skjemaet nedenfor gjengir de 
samme svarene. 
 
Hvor godt føler du at du mestrer Luvit? 1 2 3 4 5 6 
Mer nettbasert undervisning 0% 0% 15% 31% 46% 8% 
Vanlig undervisning 0% 0% 30% 35% 30% 4% 
 
De som hadde delvis nettbasert undervisning, føler altså at de mestrer Luvit bedre enn de som 
ikke hadde nettbasert undervisning. 
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6.3.3 Realisme i vurderingen av egen kompetanse 
 
Naive oppfatninger om kunnskaper og kunnskapstilegnelse samt ferdigheter påvirker 
motivasjonen negativt og forhindrer bruk av hensiktsmessige strategier. Om studentenes 
vurdering av egen mestring er realistisk eller mindre realistisk, skulle i noen grad kunne 
avdekkes ved å sammenholde svarene på spørsmålene om hvor godt de synes at de mestret 
programmet og svarene de gav på de konseptuelle spørsmålene, særlig spørsmålene om mitt 
personlige arkiv og spørsmålene om man må være i Luvit samtidig for å bruke chat og 
diskusjonsforum. Svarene på spørsmålene viser om studentene forstår nytten av programmet, 
om studentene ikke vet at man må være i Luvit samtidig for å bruke chat, er det lite trolig at 
de kan nyttiggjøre seg den. Om en prosjektgruppe bruker Luvit er det nødvendig at alle klarer 
å benytte seg av Luvit. Om en i prosjektgruppen ikke klarer å benytte seg av Luvit vil det bli 
betraktelig mindre hensiktsmessig for gruppen å benytte seg av Luvit. Enten må den som ikke 
klarer å benytte seg av Luvit oppdateres på andre måter om all kommunikasjonen i Luvit, 
ellers vil denne falle utenfor en del av kommunikasjonen i gruppen. De som svarer feil på et 
av de to spørsmålene om man må være i Luvit samtidig når man bruker chat eller 
diskusjonsforum, altså 39%, vil rimeligvis ikke ha noen forståelse av hvorfor det er et poeng å 
bruke Luvit. 
 
Sammenholdt med svarene på de konseptuelle spørsmålene, som viser at 61% har en god nok 
forståelse av Luvit til med rimelighet å mestre programmet, skulle man kunne trekke den 
slutning at studentene har en rimelig realistisk vurdering av egen mestring. Ut fra det 
datamaterialet jeg har til rådighet synes det som om en eventuell manglende motivasjon ikke 
er et resultat av et urealistisk syn på egen mestring. 
 
Vedvarende motivasjon vil i stor grad avhenge av hvilken nytte og relevans bruk av 
programmet tillegges, realistisk vurdering av egen kompetanse og tilgjengelighet til å bruke 
programmet. 
 
6.3.4 Nytte og relevans bruk av programmet tillegges 
 
I spørreskjemaet var påstanden: ” Jeg hadde ikke behov for å kommunisere med andre 
grupper”  og påstanden: ”Jeg hadde ikke behov for å kommunisere med faglærer”  satt opp. 
Avkrysningen på disse påstandene skulle kunne avdekke studentenes mening om hvor nyttig 
og relevant bruk av Luvit var i deres praksisperiode. 
 Påstandene ble stilt sammen med andre påstander om grunner til lite bruk av 
programmet Luvit i praksisperioden. Bare den ene studentgruppen ble konfrontert med disse 
påstandene, da den andre gruppen allerede hadde vist at de brukte programmet. 
 I spørreskjemaet ble svareren bedt om å sette et tall på hvor viktig forskjellige grunner 
var for at de ikke brukte Luvit. Gjennomsnittsverdiene ble som tabellen og diagrammet 
nedenfor viser: 

Gjennomsnittskarakter Hvor viktig er følgende grunner til at du ikke brukte Luvit eller 
brukte Luvit mindre enn du kunne gjort: 

(6 er svært viktig grunn, 1 er ikke viktig i det hele tatt.) Begge Ferdighets-
læring 

Selvregulert 
læring 

Jeg mestrer ikke Luvit 1,67 1,44 2,22
Det virker som unødvendig mye arbeid å bruke Luvit 2,40 2,33 2,25
Jeg hadde ikke behov for å kommunisere med de andre gruppene 4,15 4,30 4,00
Jeg hadde ikke noe behov for å kommunisere med faglærer 3,90 4,50 3,43
Jeg hadde ikke tid til å kommunisere med de andre gruppene 3,57 3,70 3,25
Jeg hadde ikke tid til å kommunisere med faglærer 3,29 3,50 2,75
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Den viktigste årsaken til at Luvit ikke ble brukt var, ut fra avkrysningen på spørreskjemaet, at 
man verken hadde behov for å snakke med de andre gruppene eller faglærer i praksisperioden. 
Dernest at de ikke hadde tid til å kommunisere med de andre gruppene eller med faglærer. 
Mindre riktig påstand vurderte de at det var unødvendig mye arbeid å bruke Luvit, og minst 
riktig var det at de ikke brukte Luvit fordi de ikke mestret det. 
 Avkrysningen på spørreskjemaene kan også gjengies ved å vise hvor stor andel 
studenter som har gitt de forskjellige verdier. 
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Karakterskalaen er som følger: 6 = Svært viktig grunn, 1 = Ikke viktig grunn i det hele tatt 
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Årsaker til lite bruk av Luvit 1 2 3 4 5 6 
Jeg mestrer ikke Luvit 55% 25% 10% 10% 0% 0% 
Det virker som unødvendig mye arbeid å bruke Luvit 26% 26% 32% 5% 5% 5% 
Jeg hadde ikke behov for å kommunisere med de andre 
gruppene 

21% 0% 11% 11% 5% 53% 

Jeg hadde ikke behov for å kommunisere med faglærer 16% 11% 11% 16% 5% 42% 
Jeg hadde ikke tid til å kommunisere med de andre 
gruppene 

25% 5% 10% 20% 10% 30% 

Jeg hadde ikke tid til å kommunisere med faglærer 25% 5% 25% 10% 15% 20% 
 
Når det gjelder nytte og relevans oppgir noe over 50% at de ikke hadde behov for å 
kommunisere med andre grupper og noe over 40% at de ikke hadde behov for å kommunisere 
med faglærer. Det kan likevel bety at 50% har hatt et visst behov, 20% et stort behov, for å 
kommunisere med andre grupper og 40% et visst behov, 15% et stort behov, for å 
kommunisere med faglærer. Mangel på tid blir oppgitt som hovedgrunnen til lite eller ingen 
bruk av programmet. Men også unødvendig mye arbeid å bruke Luvit oppgis. Bare 5% oppgir 
dette som en vesentlig grunn, mens 60% tillegger det en viss vekt. De fleste føler at de 
mestrer Luvit tilstrekkelig til å kunne nyttiggjøre seg programmet. 1 av 5 oppgir likevel 
verdien 3 eller 4 her. Dette kan bety at de føler seg usikre på om de virkelig mestrer Luvit 
tilstrekkelig. I så fall kan det vise at en del av studentene kunne ha gjort seg nytte av en viss 
oppfølging, idet de erkjente en noe manglende mestring. 
 
På spørsmål om studentene ville bruke Luvit i sitt framtidige yrke svarte omtrent halvparten at 
det ville de, mens bortimot den andre halvparten ikke ville bruke Luvit i sitt framtidige yrke. 
Noen var usikre. 
 Det er med andre ord enda færre som ser behovet for å bruke Luvit i sitt framtidige 
yrket enn i studiesammenheng. Dermed må en nok kunne slutte at motivasjonen for å lære 
programmet og for å bruke det bare er tilstedet hos rundt halvparten av de studentene som 
fikk brukeropplæringsopplegget. Muligens kan det være selve brukeropplæringsopplegget 
som ikke i tilstrekkelig grad viste relevansen av programmet, eller det kan være selve 
programmet som ikke egner seg innenfor denne studiesammenhengen eller i deres framtidige 
yrke. Det siste forholdet skal vi ikke ta opp til ytterligere diskusjon her. Mestring og 
motivasjon er nøye knyttet sammen. Som vi så av skjemaet gjengitt ovenfor var det et fåtall 
som følte at de helt ut mestret programmet. Flesteparten mente de mestret programmet 
middels bra. 
 
At få studenter benyttet seg av Luvit i praksisperioden, fikk jeg stadfestet ved å gå inn i 
programmet. En lærer og tre studenter brukte diskusjonsforumet i praksisperioden. En 
melding jeg sendte ut til alle studentene, 27 stykker, i praksisperioden, ble lest av 4 stykker 
den første uken. Etter 1 måned hadde totalt 8 lest den. I løpet av de neste månedene leste 
ytterligere 5 stykker den. 
 Dette kan i liten grad skyldes at de ikke mestrer Luvit, da ville de sagt dette i 
spørreundersøkelsen. Det kan derimot skyldes at de ikke så mulighetene for nyttig bruk av 
Luvit, de hadde altså ikke den forståelsen av Luvit som krevdes for å nyttiggjøre seg Luvit, 
selv om de kunne bruke funksjonene. Dette underbygges av at verdiene for at de ikke hadde 
behov for å bruke Luvit er vesentlig høyere enn verdiene for at de ikke mestrer Luvit eller at 
det var for mye arbeid. 
 De studentene som hadde brukeropplæring basert på ferdighetslæring gir også en 
høyere score på at de ikke hadde behov eller tid. Mens det er motsatt når det gjelder mestring 
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av Luvit. Kanskje satte selvregulert læring dem mer i stand til å se mulighetene til Luvit, 
mens ferdighetslæring gjorde studentene mer sikre på seg selv og deres ferdigheter i Luvit. 
 
Den gruppen som hadde undervisningen konsentrert over korte perioder og der informasjon til 
studenter, veiledning fra lærere til studenter og spørsmål fra studenter til veiledere eller 
studenter imellom foregikk gjennom Luvit og fått brukeropplæring basert på selvregulert 
læring, brukte Luvit i langt større grad. Alle har brukt noen av funksjonene i Luvit, 21% har 
brukt alle funksjonene som det ble spurt etter. Resten har brukt noen av funksjonene i Luvit. 
 
 
6.4 Evaluering av kurset og kursmateriell 
 
Studentenes egen evaluering av kurset vil i noen grad kunne avdekke om de opplevde kurset 
som et positivt og stimulerende læringsmiljø og kursmaterialet inspirerende, nyttig og 
instruktivt. 
 
6.4.1 Evaluering av kurset 
 
Tabellen og grafen nedenfor gjengir svarene studentene på ikke nettbasert og delvis nettbasert 
undervisning gav på spørsmålene om hvordan de evaluerte kurset. 
 
Hvilken karakter vil du gi kurset i Luvit? 
På en skala fra 1-6 hvor 6 er best. 1 2 3 4 5 6 

Delvis nettbasert undervising, opplæring basert på 
selvregulert læring 

0% 0% 18% 36% 45% 0% 

Vanlig undervising, med brukeropplæring basert på 
ferdighetslæring 

0% 0% 10% 50% 30% 10% 

Vanlig undervising, med brukeropplæring basert på 
selvregulert læring 

0% 22% 44% 22% 0% 11% 

Vanlig undervising, samlet 0% 13% 22% 43% 13% 9% 
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Vanlig undervising, samlet

Vanlig undervising, med 
brukeropplæring basert på 
selvregulert læring

Vanlig undervising, med 
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ferdighetslæring

Delvis nettbasert undervising, 
opplæring basert på selvregulert 
læring

0,00% 50,00% 100,00%
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6
5

4
3

2

1

 
Karakterene er gitt på en skala fra 1-6 hvor 6 er best. 
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Karakterene er gitt på en skala fra 1-6 hvor 6 er best. 

 
Studentene på den delvis nettbaserte undervisningen, som fikk brukeropplæring basert på 
selvregulert læring, gir tydelig bedre karakterer til kurset enn studentene som gikk på et ikke 
nettbasert studie. Når det gjelder de studentene som gikk på et ikke nettbasert studie, gir de 
som fikk brukeropplæring basert på ferdighetslæring vesentlig bedre karakter til kurset enn de 
som fikk brukeropplæring basert på selvregulert læring. 
 Dette kan tyde på at enten rammevilkårene, forkunnskapene eller bruken er 
utslagsgivende for vurderingen av kurset. Under ellers like vilkår vurderes kurset lagt opp 
som ferdighetslæring bedre enn kurset lagt opp delvis som selvregulert læring. 
 
I forhold til andre kurs i dataopplæring vurderes disse to kursene som tabellen og grafene 
under viser: 
 

Var kurset bedre, like bra, eller dårligere enn tidligere 
datakurs i andre emner som du har vært på? 

Dårlig-
ere 

Like 
bra 

Bedre 

Delvis nettbasert undervising, opplæring basert på selvregulert læring 0% 58% 42% 
Vanlig undervising, med brukeropplæring basert på ferdighetslæring 0% 78% 22% 
Vanlig undervising, med brukeropplæring basert på selvregulert læring 33% 67% 0% 
Vanlig undervising, samlet 11% 74% 16% 
 



 68 

Vanlig undervising, samlet
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For det kurset som hadde delvis nettbasert undervisning var tilbakemeldingen at i overkant av 
40% mente at kurset var bedre enn tidligere dataopplæringskurs, mens litt under 60% mente 
det var like bra. Dette kurset var lagt opp delvis basert på selvregulert læring. Dette kurset 
som var delvis lagt opp som selvregulert læring, ble av studentene som hadde ikke nettbasert 
undervisning vurdert av 33% som dårligere og av 67% som like bra. Dette kan tyde på at 
kurset lagt opp som selvregulert læring passer bedre for studenter med en del datakompetanse, 
og som gjennom studiet så å si blir tvunget til å bruke dataprogrammet. 
 Kurset lagt opp som ferdighetslæring ble av studentene som hadde ikke nettbasert 
undervisning vurdert som bedre enn tidligere kurs av i underkant av 25%, mens i overkant av 
75% vurderte det som like bra. Dette kan muligens tyde på at studenter som ikke blir tvunget 
til å bruke data innen studiet og som i utgangspunktet ikke har så mye datakompetanse 
vurderer kurset basert på ferdighetslæring som vesentlig bedre enn kurset basert på 
selvregulert læring. 
 
6.4.2 Evaluering av kursmaterialet 
 
Studentenes bruk av kursmaterialet skulle til en viss grad kunne avdekke hvor relevant og 
nyttig de så på dette. Nedenfor gjengies studentenes svar på spørsmål vedrørende 
kursmaterialet, først som tabell og så grafer. 
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Hvor mange ganger har du brukt 
kursmateriellet 

Delvis 
nettbasert 

Gjennomsnittlig 
for ikke delvis 

nettbasert 

Ferdighets-
læring 

Selvregulert 
læring 

Har ikke brukt kursmateriellet 36% 65% 70% 55% 
Bare den første gangen jeg brukte Luvit 21% 4% 10% 0% 
De første gangene jeg brukte Luvit 29% 18% 10% 33% 
Hver gang jeg har brukt Luvit 14% 13% 10% 11% 
     

Hvor mye synes du kursmateriellet 
har hjulpet deg på en skala 

fra 1-6 hvor 6 er best. 
4,86**  4,71*  5,5*  4*  

*Bare de som svarer at de har brukt kursmateriellet de første gangene eller hver gang gir 
karakter til kursmateriellet. Dette er 30% av deltakerne. 
**De som svarer at de har brukt kursmateriellet de første gangene eller hver gang gir karakter 
til kursmateriellet, mens bare noen av de som har svart at de bare brukte kursmateriellet den 
første gangen svarer. Dette er 50% av deltakerne. 
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De studentene som fulgte det delvis nettbaserte kurset, har brukt kursmateriellet i størst grad, 
mens av de studentene som fulgte et kurs hvor undervisningen var lagt opp på vanlig måte, 
har den gruppen som fikk brukeropplæring basert på selvregulert læring benyttet 
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kursmateriellet i større grad enn den gruppen som fikk brukeropplæring basert på 
ferdighetslæring. Det kan bety at kursmateriellet i størst grad ble brukt på kurset basert på 
selvregulert læring. Dette stemmer også overens med observasjonene foretatt under 
brukeropplæringen der studentene som fikk brukeropplæring basert på ferdighetslæring brukte 
kursmateriellet i mindre grad, men isteden stilte spørsmål. 
 
Hittil har jeg trukket ut vesentlige enkeltmoment. Nå vil jeg gå over til å gjengi 
sammenhenger mellom de ulike momenter for hvert enkelt kurs. 
 
For de to forskjellige gruppene med studenter som fikk henholdsvis brukeropplæring basert 
på ferdighetslæring og brukeropplæring basert på selvregulert læring er svarene fra 
spørreskjemaet satt sammen til 10 verdier. Noen av verdiene er tatt direkte fra et spørsmål, 
mens andre er satt sammen av flere. 
Verdi 1: Hvilken karakter vil du gi kurset i Luvit? 
Verdi 2: Var kurset bedre, like bra eller dårligere enn tidligere datakurs du har vært på? 
Verdi 3: Fikk du mer, like mye, eller mindre lyst til å bruke Luvit? 
Verdi 4: Hvor godt føler du at du mestrer Luvit? 
Verdi 5: Hvor mye har du brukt kursmateriellet? 
Verdi 6: Hvor mye synes du kursmateriellet har hjulpet deg? 
Verdi 7: Kunne du tenke deg å ta initiativ til å benytte Luvit innenfor ditt fremtidige yrke? 
Verdi 8: Hvor mange av funksjonene som finnes i Luvit har du brukt før? Her er det seks 
spørsmål som spør om de har brukt forskjellige funksjoner som chat og diskusjonsforum. 
Verdi 9: Hvor mye av Luvit har du brukt etter kurset? Her er det åtte spørsmål som spør om 
de har brukt konkrete funksjoner i Luvit etter kurset. 
Verdi 10: Forståelse av konseptuelle ting i Luvit. Er satt sammen av sju spørsmål med ja, nei 
og vet ikke alternativer som blant annet spør om man må bruke samme nettleser og være i 
Luvit samtidig når man bruker chat og diskusjonsforum. 
 
 
6.5 Sammenhenger i brukeropplæringskurset basert på selvregulert læring 
 
Alle korrelasjonene som har en signifikansverdi høyere enn 95% kan sees i diagrammet 
under. 
 

Studentenes vurdering
av kurset (1)

Studentenes nytte av
kursmateriellet (6)

Studentenes bruk av
kursmateriellet (5)

Grunnleggende
forståelse (10)

Motivasjon til å bruke
Luvit i forhold til

tidligere motivasjon (3)

Studentens interesse for 
å bruke Luvit i deres
framtidige jobb (7)

Tidligere bruk av
chat, forum, o.l. (8)

Studentenes bruk av
Luvit etter kurset(9)Følelse av

mestring av Luvit (4) Studentenes vurdering
av kurset i forhold
til tidligere kurs (2)  

 
 
Dataene i dette skjemaet bygger på svar fra de studentene som hadde delvis nettbasert 
undervisning. 
 
Bruk av Luvit (9), tidligere bruk av data (8), mestring (4), og forståelse (10) er korrelert med 
hverandre, unntatt bruk av Luvit (9) som ikke var signifikant korrelert med forståelse (10). 
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Karakter for kurset (1) og nytte av kursmateriellet (6) er også korrelert med henholdsvis tre og 
to av disse fire verdiene, samt med hverandre. Tidligere bruk av data (8) er korrelert med både 
nytte (6) og bruk (5) av kursmateriellet. 
 
 
6.6 Sammenhenger i brukeropplæringskursene basert på selvregulert læring og på 

ferdighetslæring 
 
Nedenfor er gjengitt sammenhenger for begge brukeropplæringskursene da det synes som om 
studiemodellen brukeropplæringen blir gitt innenfor, er mer avgjørende enn type kurs. 
 
Alle korrelasjonene som har en signifikansverdi høyere enn 95% kan sees i diagrammet 
under. 

Studentenes vurdering
av kurset (1)

Vurdering av kurset i
forhold til tidligere kurs (2)

Motivasjon til å bruke
Luvit i forhold til

tidligere motivasjon (3)

Følelse av
mestring av Luvit (4)

Hvor lettvindt er Luvit

Studentenes bruk av
Luvit før kurset (8)

Studentenes bruk av
Luvit etter kurset (9)

Behov for veiledning

Tilgjengelighet Har internett Grunnleggende
forståelse (10)

Studentenes bruk av
kursmateriellet (5)

Brukt kursmateriellet,
hvor mange ganger? (5)

Ønskes bilder i
kursmateriellet?

Metode:Ferdighetslæring
med all

oppgaveløsning til slutt

Metode: Ferdighetslæring,
men oppdelt med

oppgaveløsning imellom

Metode:
Selvregulert læring

Metode:
Bare oppgaveløsning

Studentens interesse for 
å bruke Luvit i deres
framtidige jobb (7)

Hvilken type
brukeropplæring

Studentenes nytte av
kursmateriellet (6)

I figuren over er heltrukkede streker korrelasjoner, striplede linjer er negative korrelasjoner  
 
Det er mange korrelasjoner, og når korrelasjoner mellom 21 forskjellige verdier undersøkes, 
kan det oppstå totalt 200 korrelasjoner. Om man har helt tilfeldige verdier, vil det da 
gjennomsnittlig oppstå 10 korrelasjoner med en signifikansverdi på 95% eller høyere. (Moore 
og McCabe, 1989) Regner man med en signifikansverdi på 99%, vil det være 2 tilfeldige 
korrelasjoner. Det er riktignok 18 korrelasjoner med signifikansverdi 95% eller høyere og 3 
med signifikansverdi 99% eller høyere, men disse korrelasjonene bør likevel etterprøves. 
 Det er dessuten flere positive korrelasjoner enn negative korrelasjoner. De verdiene 
som bare korrelerer til en annen verdi, vil være så tilfeldige at de ikke lar seg trekke noen 
konklusjon ut fra. 
 Det man ser tydelig er at noen verdier er knyttet sammen med mange korrelasjoner: 
“Hvilken karakter vil du gi kurset i Luvit?” , “Var kurset bedre, like bra, eller dårligere enn 
tidligere datakurs i andre emner som du har vært på?”, “Hvor godt føler du at du mestrer 
Luvit?” , “Hvor lettvindt synes du det er å bruke Luvit?” , “Hvor tilgjengelig var Luvit for deg i 
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praksisperioden?”, “Her er tre forskjellige måter å gjennomføre brukeropplæring på, kan du gi 
hver av metodene en karakter fra 1 til 6 ... En lærer demonstrerer alle egenskapene til Luvit på 
storskjerm. Deretter lar man brukerne gjøre oppgaver ut fra et veiledningshefte. Kursleder går 
rundt og svarer på spørsmål.”  og “Hvilken praksisgruppe tilhører du?”  Alle disse har 
korrelasjoner til to eller flere av de andre jeg her har listet opp. Dette tyder på at disse 
verdiene har en sammenheng. 
 Det er også fire spørsmål som hver korrelerer med alle de andre: “Hvilken karakter vil 
du gi kurset i Luvit?” , “Hvor godt føler du at du mestrer Luvit?” , “Hvor lettvindt synes du det 
er å bruke Luvit?”  og “Hvor tilgjengelig var Luvit for deg i praksisperioden?”. 
 Den gruppen som gir høy karakter til kurset, føler at de mestrer Luvit godt, synes det 
er lettvindt å bruke Luvit og har god tilgang til Luvit i praksisperioden. 
 Disse verdiene korrelerer også til en viss grad med “Var kurset bedre, like bra, eller 
dårligere enn tidligere datakurs i andre emner som du har vært på?” , “Her er tre forskjellige 
måter å gjennomføre brukeropplæring på, kan du gi hver av metodene en karakter fra 1 til 6 ... 
En lærer demonstrerer alle egenskapene til Luvit på storskjerm. Deretter lar man brukerne 
gjøre oppgaver ut fra et veiledningshefte. Kursleder går rundt og svarer på spørsmål.”  og 
“Hvilken praksisgruppe tilhører du?”  
 Ut fra spørreundersøkelsen kan det synes som om de som har bedre tilgang på Luvit, 
gir brukeropplæringen en høyere karakter, synes de mestrer Luvit bedre, og synes Luvit er 
mer lettvindt. Dette er kanskje ikke så påfallende. De med bedre tilgang på Luvit, er kanskje 
mer datakyndige, og vil dermed få mer utbytte av opplæring. Det kan også synes som om de 
to gruppene det ble delt opp i, ikke var like og at den ene gruppen hadde bedre tilgang på 
Luvit, dette influerer igjen deres mestring og hvor lettvindt de synes Luvit er. 
 Observasjon i etterkant av kurset viser at Luvit ble svært lite brukt. En lærer og tre 
studenter har brukt diskusjonsforumet. En melding jeg sendte ut til alle studentene, 27 
stykker, i praksisperioden, ble lest av 4 stykker den første uken. Etter 1 måned hadde totalt 8 
lest den. I løpet av de neste månedene leste ytterligere 5 stykker den. 
 
 
6.7 Sammenligning av brukeropplæring basert på ferdighetslæring og selvregulert 

læring utprøvd på to like grupper med studenter 
 
Var det noen signifikant forskjell mellom ferdigheter og kunnskaper hos studentene som fikk 
et brukeropplæringsopplegg basert i noen grad på ferdighetslæring, og de som fikk et opplegg 
til dels basert på selvregulert læring? 
Var det noen korrelasjon mellom forskjellige svar i spørreundersøkelsen, uavhengig av 
hvilket opplegg de fikk? 
Signifikansverdien settes her til 95%. 
 Det er en signifikant forskjell mellom hvilken karakter studentene gir kurset. De som 
har fått en mer tradisjonell brukeropplæring basert på ferdighetslæring, gir en merkbar høyere 
score (4,40) til kurset enn de som fikk en mindre tradisjonell brukeropplæring basert på 
selvregulert læring (3,33). Antar en at variansen til datamaterialet er det samme for begge 
brukeropplæringene finnes det også to andre signifikante forskjeller. Kurset i forhold til 
tidligere kurs og hvor bra de mener at en tradisjonell brukeropplæring basert på 
ferdighetslæring fungerer. 
 Spørsmålet som ble stilt om kurset var følgende: “Hvilken karakter vil du gi kurset i 
Luvit?” . Svarene fra studentene betyr sannsynligvis at studentene likte bedre det tradisjonelle 
opplegget basert på ferdighetslæring, enn det mer utradisjonelle basert på selvregulert læring. 
Det kan også skyldes at de studentene som var på det tradisjonelle opplegget jevnt over gav 
bedre karakterer. Studentene som fikk brukeropplæring basert på ferdighetslæring gav en 
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gjennomsnittlig karakter på 4,33 mot 3,52 for de som fikk brukeropplæring basert på 
selvregulert læring. 
 Det kan selvfølgelig bety at opplegget basert på ferdighetslæring var lettere forståelig 
for studentene. Der demonstreres Luvit og studentene ser enkelt hvordan Luvit er. Vurderer 
de Luvit til å være enkelt i bruk, vil de også få en følelse av mestring. Opplegget basert på 
selvregulert læring søker å gi studentene en forståelse av Luvit som går dypere enn bare å 
demonstrere og gjennomgå funksjonene. Dette kan være vanskeligere for studentene å tilegne 
seg. Det kan være at studentene ikke har nok generell kompetanse til å nyttiggjøre seg 
opplegget skikkelig. Siden disse studentene er vant til et tradisjonelt opplegg basert på 
ferdighetslæring, er det lettere for dem å nyttiggjøre seg dette. Opplegget basert på 
selvregulert læring stiller høyere krav til kursholderen og dialogen mellom kursholderen og 
kursdeltakerne. 
 Dataene tyder ikke på at de som har fått det tradisjonelle opplegget basert på 
ferdighetslæring behersker Luvit noe bedre enn de som har fått det utradisjonelle opplegget 
basert på selvregulert læring. Tvert imot, de som har fått det utradisjonelle opplegget viser 
større innsikt i de konseptuelle spørsmålene som stilles og de har brukt Luvit mer etter kurset, 
selv om disse forskjellene ikke er signifikante. Dette kan tyde på at det kun er studentene som 
synes kurset er dårligere. 
 
Studentene har svart ganske forskjellig på hvor bra egnet de tror det tradisjonelle 
brukeropplæringsopplegget fungerer. De som har fått brukeropplæring basert på 
ferdighetslæring, gir en gjennomsnittlig karakter på 5,22 mens de som har fått 
brukeropplæring basert på selvregulert læring gir 3,75. 
 Spørsmålet var formulert slik: “Her er tre forskjellige måter å gjennomføre 
brukeropplæring på, kan du gi hver av metodene en karakter fra 1 til 6 ... En lærer 
demonstrerer alle egenskapene til Luvit på storskjerm. Deretter lar man brukerne gjøre 
oppgaver ut fra et veiledningshefte. Kursleder går rundt og svarer på spørsmål.”  Forskjellen 
mellom studentenes vurdering av forskjellige måter å legge opp brukeropplæringen på kan 
tilskrives en generell forskjell i karaktergivningen, men det kan også være at de som har fått 
tradisjonell brukeropplæring rangerer denne høyt fordi dette synes som den eneste måten å 
gjennomføre brukeropplæring på. De som har vært med på et mer utradisjonelt opplegg 
kjenner til andre måter, og gir derfor ikke like høy score. 
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Kapittel 7: Evaluer ing av brukeropplær ingsoppleggene 
 
Gav brukeropplæringsoppleggene kursdeltakerne innsikt i og motivasjon til å bruke 
programmet Luvit? 
 
Både de kursdeltakerne som fikk opplæring lagt opp med utgangspunkt i prinsippene fra 
ferdighetslæring og som delvis selvregulert læring, synes å kunne bruke de mest 
grunnleggende og nødvendige funksjoner i programmet, og har en viss forståelse av hvordan 
programmet fungerer. 
 Dette er slutninger jeg trekker ut fra svar gitt på spørreskjemaet og dels egne 
observasjoner. Svarene på spørreskjemaet gir kursdeltakernes egen vurdering, og det kan klart 
diskuteres hvor mye denne er til å stole på. Men siden den i høy grad samsvarer med mine 
observasjoner, går jeg ut fra at studentenes egenvurdering på dette punkt er noenlunde 
realistisk. 
 Innen kurset lagt opp som ferdighetslæring ble hver enkelt funksjon demonstrert på 
storskjerm, det vil si at det ble vist hvordan en logger inn i Luvit, sender melding, chatter og 
bruker diskusjonsforumet ved at skjermen på min maskin ble vist på storskjerm. Deretter 
skulle funksjonene benyttes videre i løsning av oppgaver ved hjelp av pc, hvor de logget seg 
inn i Luvit. Under oppgaveløsningen kunne huskelapper benyttes der funksjonene var gjengitt 
med skjermbilder. Som jeg tidligere trakk fram, stilte disse kursdeltakerne en rekke spørsmål 
under oppgaveløsningen, langt flere enn deltakerne på det andre kurset. Betyr dette at 
demonstrasjonen på storskjerm ikke var tilstrekkelig? 
 På det andre kurset som mer la opp til selvregulert læring, var det en Powerpoint-
presentasjon der funksjonene ble knyttet opp mot et visuelt bilde, nemlig bilde av et 
kontorlandskap og slik satt inn i en helhet. Til hver detalj i kontoret ble det knyttet et 
skjermbilde. For eksempel til mappene på kontoret ble det vist et skjermbilde av katalogtreet i 
Luvit, slik som vist på dette bildet: 
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Funksjonene skulle så benyttes i oppgaveløsningen foran en pc. Det var de samme oppgavene. 
Også denne gruppen fikk huskelapper, men uten skjermbilder. I stedet hadde disse 
huskelappene plass til å notere. Meningen var at den enkelte kursdeltaker skulle notere 
hvorfor funksjonene ble brukt, for å sette i gang en refleksjon rundt programmet, og at ikke 
gjennomføringen skulle bli en rent mekanisk prosess hvor kursdeltakeren kun gjorde det som 
stod på huskelappen. Disse kursdeltakerne spurte ikke like mye under oppgaveløsningen, og 
det kan derfor synes som om presentasjonen var mer tilstrekkelig. I denne presentasjonen ble 
det brukt anskueliggjørende bilder, som var et av prinsippene satt opp for selvregulert læring 
av dataprogram. Men det er mulig den visuelle bildeframstillingen kunne vært byttet ut med 
mentale bilder skapt av ord. De visuelle bildene og skjermbildene satt ved siden av hverandre 
konkurrerte til en viss grad med hverandre. Om skjermbildene ble knyttet til 
situasjonsbeskrivelser som ble presentert kun med ord i stedet for visuelle bilder, ville de ikke 
visuelt konkurrere med hverandre, men heller virke utfyllende i forhold til hverandre. 
 Flesteparten, 75%, av de som gikk på ikke-nettbasert undervisning og fikk 
brukeropplæring henholdsvis lagt opp som ferdighetslæring og som selvregulert læring, samt 
50% av de som gikk på delvis nettbasert undervisning og fikk brukeropplæring lagt opp som 
selvregulert læring svarer feil på spørsmål om de som skal kommunisere i Luvit må bruke 
samme nettleser. 
 Enda færre vet hva mitt personlige arkiv er, noe som tyder på lite bruk av Luvit. Men 
alle som mestrer å legge ut filer på Luvit, mestrer også bruken av mitt personlige arkiv. De 
klarer å bruke systemet i praksis, men har ikke brukt systemet nok til å få med seg sentrale 
strukturer i systemet. 
 
Kursdeltakerne på den mer nettbaserte studiemodellen måtte for å få tilstrekkelig utbytte av 
kurset videre praktisere kunnskapene de fikk på brukeropplæringen. Dermed ble for dem 
selvregulert læring en realitet, bruken av programmet ble målrettet, og de kunne selv bygge 
opp sin egen kunnskap etter hvert, utprøvingen strakte seg over lengre tid og de fikk 
anledning til å eksperimentere. De hadde hele tiden kontakt med faglærer som til en viss grad 
kunne fungere som veileder, siden faglærer selv behersket Luvit. 
 Det kan synes som om brukeropplæringskursene, både det som var lagt opp som 
ferdighetslæring og som delvis selvregulert læring, gav kursdeltakerne den nødvendige første 
innføring i programmet, som kursdeltakerne var i stand til å nyttiggjøre seg når forholdene lå 
tilstrekkelig til rette, og de ble fulgt opp i veiledning. 
 
På den ikke-nettbaserte undervisningen var det få studenter som benyttet seg av Luvit i 
studiet. Noe mer enn halvparten svarte at mangel på behov for å kommunisere med andre 
studenter og lærere i praksisperioden, og mangel på tid, var viktige årsaker til at de ikke 
benyttet Luvit i praksisperioden, 1 av 10 mente det var en viktig årsak at Luvit var tungvindt, 
og ingen mente det var en viktig årsak at de ikke mestret Luvit. Dette underbygges dessuten 
av at verdiene for at de ikke hadde behov for å bruke Luvit er vesentlig høyere enn verdiene 
for at de ikke føler de mestrer Luvit eller at det var for mye arbeid. Flesteparten svarte at de 
synes de mestret programmet middels bra. 
 
De studentene som hadde brukeropplæring basert på ferdighetslæring gir en høyere score på 
at de ikke hadde behov eller tid enn de som hadde brukeropplæring basert på selvregulert 
læring. De som hadde brukeropplæring basert på ferdighetslæring gir også høyere score på 
følelse av mestring av Luvit. Dette kan tyde på at selvregulert læring satte dem mer i stand til 
å se mulighetene til Luvit, mens ferdighetslæring gjorde studentene mer sikre på seg selv og 
deres ferdigheter i Luvit. 
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På den delvis nettbaserte undervisningen ble Luvit benyttet i stor grad. Alle brukte noen av 
funksjonene i Luvit, 21% brukte alle funksjonene som det ble spurt etter. Resten brukte noen 
av funksjonene i Luvit. Over halvparten sier at de ikke vet om de ønsker å bruke Luvit i 
framtidig jobb, 29% svarer at de ønsker det, mens 14% ikke ønsker det. 
 
Dette skulle tyde på at studiemodellen brukeropplæringen brukes innenfor, er helt avgjørende 
for om brukeren vil nyttiggjøre seg det han har lært. 
 
For å kunne svare på problemstillingen hvordan utforme et brukeropplæringsopplegg som gir 
brukeren innsikt i et Learning Management System, og motivasjon til å bruke det, vil det også 
være relevant å trekke inn kursdeltakernes egen vurdering av kurset og kursmaterialet.  
Kursdeltakernes vurdering av kurset forteller om de opplevde dette som et positivt 
læringsmiljø og kursmaterialet verdt å bruke. 
 
Studentene på den delvis nettbaserte undervisningen, som fikk brukeropplæring basert på 
selvregulert læring, gir tydelig bedre karakterer til kurset enn studentene som gikk på et ikke 
nettbasert studie. 
 
For det kurset som hadde delvis nettbasert undervisning var tilbakemeldingen at i overkant av 
40% mente at kurset var bedre enn tidligere dataopplæringskurs, mens litt under 60% mente 
det var like bra. Dette kurset var lagt opp delvis basert på selvregulert læring. 
Når det gjelder de studentene som gikk på et ikke nettbasert studie, gir de som fikk 
brukeropplæring basert på ferdighetslæring vesentlig bedre karakter til kurset enn de som fikk 
brukeropplæring basert på selvregulert læring. Dette kurset som var delvis lagt opp som 
selvregulert læring, ble av studentene som hadde ikke nettbasert undervisning vurdert av 33% 
som dårligere og av 67% som like bra. Dette kan tyde på at kurset lagt opp som selvregulert 
læring passer bedre for studenter med en del datakompetanse, og som gjennom studiet må 
bruke Luvit for å få fullt utbytte av undervisningen. 
 Kurset lagt opp som ferdighetslæring ble av studentene som hadde ikke nettbasert 
undervisning vurdert av i underkant av 25%, som bedre enn tidligere kurs, mens i overkant av 
75% vurderte det som like bra. Dette kan muligens tyde på at studenter som ikke må bruke 
Luvit innen studiet og som i utgangspunktet ikke har så mye datakompetanse vurderer kurset 
basert på ferdighetslæring som vesentlig bedre enn kurset basert på selvregulert læring. 
 
De studentene som fulgte det delvis nettbaserte kurset, har brukt kursmateriellet i størst grad, 
mens av de studentene som fulgte det ikke nettbaserte kurset, har den gruppen som fikk 
brukeropplæring basert på selvregulert læring benyttet kursmateriellet i større grad enn den 
gruppen som fikk brukeropplæring basert på ferdighetslæring. Det kan bety at kursmateriellet 
i størst grad ble brukt på kurset basert på selvregulert læring. Dette stemmer også overens 
med observasjonene foretatt under brukeropplæringen der studentene som fikk 
brukeropplæring basert på ferdighetslæring brukte kursmateriellet i mindre grad, men isteden 
stilte spørsmål. I hvor høy grad kursmaterialet ble brukt bør kunne si noe om hvordan det ble 
vurdert, om det ble sett på som nyttig. 
 Kursmaterialet ble av brukerne i den delvis nettbaserte studiemodellen som hadde fått 
brukeropplæring lagt opp i hovedsak som selvregulert læring vurdert, av de som svarte på 
dette spørsmålet og det var omkring halvparten, til å være meget bra. Få svarer på dette 
spørsmålet av kursdeltakerne på den ikke nettbaserte studiemodellen. Men siden rundt 
halvparten svarer at de ikke brukte kursmaterialet, må de ikke ha funnet det nyttig. Grunnen 
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til dette kan selvsagt være at de ikke synes det var så veldig bra eller at de ikke synes noe 
særlig om slikt materiale. 
 Det er ingen stor forskjell på vurderingen av kursmaterialet innen opplegget basert på 
ferdighetslæring og opplegget basert på selvregulert læring. I opplegget lagt til rette som 
ferdighetslæring bestod kursmaterialet av huskelapper der funksjonene var gjengitt med 
skjermbilder, mens på kurset lagt opp som selvregulert læring var kursmaterialet huskelapper 
uten skjermbilder. I stedet hadde disse huskelappene plass til å notere. Meningen var at den 
enkelte kursdeltaker skulle notere hvorfor funksjonene ble brukt, for å sette i gang en 
refleksjon rundt programmet, og at ikke gjennomføringen skulle bli en rent mekanisk prosess 
hvor kursdeltakeren kun gjorde det som stod på huskelappen. Det er ut fra datamaterialet ikke 
mulig å slutte om huskelapper med eller uten skjermbilder gjør noen forskjell. Kursmaterialet 
uten skjermbilder, men med ark til å notere på ble brukt mer under selve gjennomføringen av 
brukeropplæringen, men kan ikke sies å være brukt mer etterpå. 
 
Det må understrekes at de erfaringer jeg har gjort med de to brukeropplæringsoppleggene som 
ble utarbeidet, er svært begrensede og konklusjonene blir trukket på spinkelt grunnlag. I de 
tilfeller der erfaringene stemmer med teoriforankringen er rimeligvis konklusjonene mer 
holdbare. 
 Skulle jeg ha arbeidet videre med disse brukeropplæringsoppleggene, noe jeg 
muligens også kommer til å gjøre, er det opplegget lagt opp som selvregulert læring jeg gjerne 
ville arbeide videre med. For at dette opplegget skal fungere optimalt forutsettes noe 
grunnleggende datakompetanse. Den store utfordringen i opplegget lagt opp som selvregulert 
læring er startfasen der en skal vise hva som kan oppnås og hvordan en kan oppnå dette. 
Presentasjonen med visuelle bilder og tilhørende skjermbilder ville jeg byttet ut med en 
anskuelig fortelling knyttet til de enkelte funksjonene. Da tar en utgangspunkt i programmet 
og knytter en fortelling med anskuelige situasjoner til denne. Dermed er det enklere å 
inkorporere spørsmål fra brukerne, verdsette disse og bygge videre på dem. Brukeren kan 
være med å reflektere over hvordan kompetansen kan videreutvikles, det blir muligheter for 
samarbeid brukerne i mellom og opplæringen kan siktes inn mot den enkeltes mål med 
opplæringen. Dette er helt i tråd med prinsippene for selvregulert læring der en i startfasen 
legger til rette for observasjon og etterligning av relevant og profesjonell bruk, viser anskuelig 
og gjerne ved bruk av mentale bilder hva som kan oppnås, er målrettet, oppmuntrende og 
støttende, legger til rette for at brukeren selv skal kunne bygge opp sin egen kunnskap og 
reflektere over hvordan denne skal kunne videreutvikles. 
 
Min konklusjon er at brukeropplæringsoppleggene er utformet slik at de kan gi brukeren en 
innføring i programmet Luvit som gjør at han kan nyttiggjøre seg programmet. Dette gjelder 
både det programmet som er lagt opp som ferdighetslæring og det som legger opp til 
selvregulert læring. Oppleggene kan supplere hverandre, idet opplegget lagt opp som 
ferdighetslæring forutsetter mindre datakompetanse og slik kan fungere som den første 
innføring i programmet. Også her gjelder det i startfasen å vise nytten av systemet. Men dette 
opplegget er mer detaljstyrt, kursholderen definerer i større grad hva brukeren trenger å kunne 
av systemet for å nå sine mål og gir ut fra dette kjennskap til noen få nyttige og fleksible 
funksjoner. 
 
Brukeropplæringsopplegget tar også da utgangspunkt i brukerens selvopplevde behov og 
legger til rette for at brukerne selv kan tilegne seg kunnskap om programmet når de selv ser 
behov og fordeler med å mestre de ulike sidene ved programmet. 
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Kapittel 8: Konklusjon 
 
Problemstillingen min var: Hvordan utforme et brukeropplæringsopplegg som gir brukeren 
innsikt i et Learning Management System, og motivasjon til å bruke det. 
 I et forsøk på å svare direkte på denne problemstillingen utformet jeg to 
brukeropplæringsopplegg. 
 Det ene tilrettelagt med utgangspunkt i prinsippene fra ferdighetslæring, startet med en 
demonstrasjon av funksjonene på videokanon. Denne demonstrasjonen varte i omtrent 15 
minutter. Det ble vist hvordan en logger inn i Luvit, sender melding, chatter og bruker 
diskusjonsforumet. Kursleder brukte funksjonene, og skjermbildet kom opp på storskjerm. 
 Under demonstrasjonen ble det snakket om hvordan en funksjon fungerer og hvilke 
bruksområde den har. For eksempel forteller kursholderen at nå skal hun demonstrere chat, så 
klikker hun på to knapper hvor det begge steder står ”Kommuniser”  mens hun sier: Nå klikker 
jeg på ”Kommuniser”  og ”Kommuniser”  for å starte en chat, det skjermbilde jeg kommer til 
da, er utgangspunktet for å starte en chat samt sende meldinger og hurtigmeldinger. Så 
forteller hun videre hvordan en klikker for å starte en chat og hvilke forutsetninger som må 
være tilstedet for å starte en chat. 
 
Etterpå løste kursdeltakerne oppgaver. Kursdeltakerne satt ved hver sin pc og logget seg inn 
på Luvit. Noen få satt to sammen. Oppgavene var knyttet til aktuelle bruksområder. I 
oppgaveløsningen benyttet de seg av huskelapper med skjermbilder, huskelappene inneholdt 
en detaljert gjennomgang av alle knapper man klikker for å gjennomføre en funksjon. 
 En oppgave var for eksempel: ”Start en chat med flest mulig andre studenter hvor dere 
diskuterer ”Hvordan ønsker dere å bruke Luvit i praksisperioden?” ” . Dette var en tidlig 
oppgave, så kursdeltakerne hadde kommet like langt i oppgavene, og flere kunne finne 
sammen på chat. 
 
Opplegget lagt til rette delvis for selvregulert læring startet med en presentasjon på 
videokanon som også varte i omtrent 15 minutter. Her ble først aktuelle bruksområder 
presentert, slik som at det finnes en enkel måte for å sende en melding til alle i Luvit, samt at 
man kan ha møter på Luvit uten å måtte være samme sted. Deretter ble hver funksjon knyttet 
til et bilde der bruksområdet til funksjonen ble sammenlignet med vanlige gjøremål. For 
eksempel ble meldingsfunksjonen sammenlignet med det å gi en lapp til en annen person i et 
kontorfellesskap. Så ble funksjonene presentert mer gjennomgående, men ble ikke direkte 
demonstrert. Her ble det for eksempel forklart at en fil lagt ut på Luvit, vil være en kopi av 
den filen du har på datamaskinen din, forskjellene mellom chat og forum ble også forsøkt 
forklart. 
 Etterpå løste også denne gruppen oppgaver foran en PC og kunne da bruke 
huskelapper, disse var uten skjermbilder, men med spesielle rubrikker der de ble oppfordret til 
å notere hvordan de løste oppgavene og hvorfor de løste dem på denne måten. 
 
Under begge oppleggene gikk kurslederen rundt og svarte på spørsmål under 
oppgaveløsningen. Oppgavene var identiske for de to oppleggene.  
 
Grunngivingen for utformingen av opplegget basert på ferdighetslæring var:  
I bruk av dataprogrammer trengs visse basisferdigheter. Brukeren må ha kjennskap til noen få 
og nyttige, før han i det hele tatt kan begynne å prøve seg fram, og han må få se hva disse 
funksjonene kan brukes til. Nytten som påvises og målene som settes opp, vil måtte være mest 
mulig konkrete og oppnåelige. 
 Dermed skulle det være behov for en viss ferdighetslæring.  
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I ferdighetslæring foregår opplæringen i tre faser: En kognisjonsfase, en mestringsfase og en 
automatiseringsfase.(Fitts, 1964) Fasene overlapper hverandre og er ikke klart skilt fra 
hverandre. Men det skjer en endring av tyngdepunktet i løpet av læringsprosessen. I 
utviklingen av en så kompleks ferdighet som databehandling vil muligens alle de tre fasene 
kontinuerlig måtte gjennomløpes ettersom brukeren stadig møter nye utfordringer. 
 I startfasen som gjerne kalles kognisjonsfasen, er kognitive prosesser i fokus.  
Nybegynneren er i en ukjent situasjon og må finne ut hva som må gjøres. Han må prøve å 
analysere og klargjøre for seg selv hvilke operasjoner som må utføres, forholdet mellom dem 
og rekkefølgen. Det er i denne fasen brukeren stiller en mengde mer eller mindre relevante 
spørsmål og gjør seg nytte av huskelapper om disse oppfattes som relevante og enkle nok å 
bruke. 
 I mestringsfasen blir de mest adekvate operasjonene som ble prøvd ut i 
kognisjonsfasen, valgt ut og repeterte, funnet hensiktsmessige eller forkastet. Dette er en 
øvingsfase. Da databehandling er en svært sammensatt ferdighet, kan en gå ut fra at det er 
behov for mye øvelse på relevante, meningsfylte og tilpassede oppgaver. 
 Er oppgavene for avanserte, vil det etter all sannsynlighet gå ut over motivasjonen 
liksom det kan gå ut over motivasjonen om oppgavene oppleves som kjedelige og lite 
meningsfylte. 
 En del oppgaver vil kunne mestres med spesifikk veiledning individuelt eller i små 
grupper. 
 Automatiseringsfasen er karakterisert ved at brukeren ikke trenger å grunne over de 
ulike deloperasjonene, men bruker programmet mer intuitivt og raskt med et minimum av 
analyse. Han trenger ikke lenger å rette oppmerksomheten mot de enkelte delferdighetene og 
hvilken sammenheng det er mellom disse. Delferdighetene er integrert, og hver enkelt 
delferdighet er automatisert samtidig som det er skjedd en automatisering av de samlede 
delferdighetene. Brukeren kan dermed utføre prosessen med en viss hurtighet.  
 Den mindre øvde bruker vil måtte rette oppmerksomheten mot den eller de av 
delferdighetene som ikke er blitt automatisert og vil ikke kunne nyttiggjøre seg systemet fullt 
ut. 
 Fasene innen ferdighetslæring supplert med prinsippene fra læring gjennom 
grunnleggende forståelse synes å kunne sammenlignes med nivåene Sein, Bostrom og Olfman 
satte opp for opplæring. I kognisjonsfasen er brukeren på nybegynnerstadiet og må lære seg å 
bruke musa og de enkelte kommandoene samt noen operasjoner. Akkurat det Sein, Bostrom 
og Olfman setter opp for både det semantiske, syntaktiske og funksjonelle nivået. Repetisjon 
av kommandoer og museklikk vil etter hvert kunne automatisere disse handlingene. De tre 
neste nivåene hos Sein, Bostrom og Olfman, det konseptuelle, det konkluderende og det 
motiverende vil også kunne sees i lys av ferdighetslæring, men her kan det være mer aktuelt 
med læring ut fra en grunnleggende strukturering. På det konseptuelle, det konkluderende og 
det motiverende nivået ses verktøyet nettopp i sammenheng med hele systemet. Det vil si at 
det er vesentlig å få tak i de grunnleggende strukturer, og ut fra disse bruke verktøyet i andre 
og nye sammenhenger. Ny kunnskap kan på dette nivået inkorporeres uproblematisk. 
 Nivåene semantisk, funksjonelt, konseptuelt, konkluderende og motiverende er alle 
avhengig av at en bruker ser en sammenheng mellom utførelsen og målsetningen med 
databehandlingen, en sammenheng brukeren til en viss grad skal ha i den siste fasen i 
ferdighetslæring, automatiseringsfasen. Her skal ulike delferdigheter være integrert og fokus 
skal være tatt bort fra de ulike deloperasjonene. 
 Et brukeropplæringsopplegg lagt opp som ferdighetslæring burde kunne gi brukeren 
innsikt i programmet og samtidig bygge opp motivasjon til å nyttiggjøre seg programmet. 
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Dermed skulle det kunne innfri kravene å gi innsikt i programmet og motivasjon til å 
nyttiggjøre seg dette. 
 I utformingen av opplegget vektla jeg å  
• vise nytten av systemet i, for brukeren, relevante og interessante sammenhenger, det vil si 

målene med å bruke systemet 
• klargjøre hva brukeren hadde behov for å kunne av systemet i sitt arbeid for å nå målene 
• gi kjennskap til noen få og nyttige funksjoner 
• vise de ulike funksjonene og de tilhørende ikonene som må klikkes for å bruke 

funksjonene 
• vise rekkefølgen av operasjoner 
• ha et kursmateriell som kunne brukes som oppslagsverk 
 
Funksjonene skulle blitt innført gradvis, slik at ingen nye funksjoner ble innført før de første 
var utprøvd og mestret i forskjellige sammenhenger og kombinasjoner. Jeg skulle også gjerne 
fulgt den enkelte opp individuelt eller i små grupper over et visst tidsrom slik at han kunne få 
gå gjennom de ulike fasene i sitt eget tempo. Dette var ikke mulig med den tiden jeg hadde til 
rådighet. Å gi kjennskap til noen få og nyttige funksjoner og å vise de ulike funksjonene og de 
tilhørende ikonene samt rekkefølgen av operasjoner lot seg greit gjøre gjennom 
demonstrasjon på storskjerm. 
 Å vise nytten av systemet i relevante og interessante sammenhenger ble vanskeligere 
når opplegget bare kunne gå over et svært avgrenset tidsrom. I noen grad forsøkte jeg 
gjennom oppgavene å tilgodese dette kravet. Hadde jeg selv vært fagansvarlig for gruppen, 
kunne jeg selvsagt vist nytten av systemet i langt mer relevante og interessante 
sammenhenger, slik at målene med å bruke programmet hadde blitt klargjort. Da hadde det 
også kommet klart fram hva brukeren behøvde å kunne av systemet for å nå disse målene. 
 
I opplegg tilrettelagt som ferdighetslæring styrer kursholderen opplegget og velger i stor grad 
ut hva kursdeltakeren bør lære og hvordan han skal lære dette. Dette kan, om ikke opplegget 
nøye tilpasses den enkelte bruker, virke passiviserende. Brukeren blir ikke tilstrekkelig aktivt 
handlende i sin egen læring. Derfor ville jeg også utforme et brukeropplæringsopplegg som 
vektla at brukeren selv i større grad fikk bygge opp sin egen kunnskap. 
 
Selvregulert læring er blitt et sentralt begrep innen nyere pedagogikk. Her vektlegges nettopp 
at den lærende selv skal kunne være aktiv i læringsprosessen gjennom aktpågiven observering 
og etterligning, innstudering av informasjon som trenger å bli husket, utvikling og bruk av 
adekvate strategier eller ferdigheter for å nå målene, initiativ til å søke veiledning når det 
trengs, verdsetting av læring, positivt og realistisk syn på egen kapasitet, selvinstruksjon og 
korrigering gjennom praksis, motivasjon for og tro på å nå relevante og nyttige mål. 
(Zimmerman i Boekaerts, 2000) 
 Også Sein, Bostrom og Olfman vektlegger at brukeren skal få bestemme mest mulig 
over opplæringen, noe som er helt i tråd med selvregulert læring. Men også i selvregulert 
læring er det nødvendig med tilrettelegging. 
 Komplekse strategier ble ikke tilegnet bare gjennom observasjon. De forutsatte også 
veloverveid øving på egen hånd. Studenter som etter hvert våget strategisk utprøving viste 
høyere grad av selvmotivasjon enn de som var avhengige av sosial tilbakemelding. 
 Studenter som fikk direkte tilbakemelding av en veileder lærte mer og bedre enn de 
som bare praktiserte på egenhånd. Dette gjaldt først og fremst i startfasen der observasjon og 
etterligning var viktig for å lære. Selvorganisert læring uten direkte veiledning fra miljøet 
rundt kunne til og med hindre studentenes tilegning av kunnskaper og ferdigheter. 
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 Veiledningen kunne reduseres etter hvert som kunnskapene ble internalisert. 
(Zimmerman i Boekaerts, 2000) 
 Gjennom observasjon av kunnskap og strategier presentert gradvis av en profesjonell 
utøver, etterligning av generelle mønster i dennes ferdighetsutøving, veiledning individuelt 
eller i små grupper, veloverveid utprøving skal utøveren selv kunne regulere læringen. 
 For å lykkes med krevende læringsoppgaver var omfattende og velorganisert kunnskap 
samt bruk av kognitive strategier av stor betydning. Gode forkunnskaper muliggjorde mer 
avanserte strategier for å organisere, transformere eller elaborere informasjon. Forkunnskap, 
ny kunnskap og ferdigheter kunne organiseres i hensiktsmessige mønster eller transformeres 
til nye områder eller elaboreres for å lage analogier. Å selv reflektere over og evaluere egne 
strategier som effektive eller mindre effektive og være i stand til å bytte til andre og mer 
effektive strategier var avgjørende i læringsprosessen. 
 En formening om at kunnskap og strategier blir tilegnet raskt og greit uten større 
anstrengelse virket negativt på læringsinnsatsen. 
 
Det var ikke mulig med den tiden jeg hadde til rådighet for å prøve ut opplegget, å fullt ut 
legge til rette for selvregulert læring. Selvregulert læring må foregå over tid og deles gjerne 
inn i følgende tre faser (Zimmerman i Boekaerts, 2000): 
 Den første fasen kalles planleggingsfasen og omfatter analyse av oppgaven med 
bestemming av mål og aktuelle læringsstrategier samt refleksjon over konsekvenser, det vil si 
hva som kan oppnås. Motivasjon og forventning bygges opp. Som en aktuell læringsstrategi 
blir spesielt nevnt bruk av nøkkelord eller integrerte bilder som kan framkalle den ønskede 
forestilling. 
 Læringsstrategiene prøves ut i de neste to fasene, kontrollfasen og fase for 
selvrefleksjon. For å kunne kontrollere seg selv er, i følge Zimmerman, selvinstruksjon og 
strategisk tilbakemelding av stor betydning. Strategisk tilbakemeldinger skal bidra til at 
brukeren blir ført i riktig retning, uten at brukeren blir demotivert. Innen databehandling blir 
brukeren gjennom feilmeldinger så å si hele tiden konfrontert med sine egne ferdigheter eller 
mangel på ferdigheter. Dette kan bygge opp eller gå ut over motivasjonen. Dermed øker 
behovet for strategisk tilbakemelding, som fungerer bedre enn instruksjon alene. 
 Det er bevist, skriver Zimmerman, at å vite hvordan en kan konsentrere og peke ut 
underliggende prosesser er effektiv studering, dessuten å kunne redusere en oppgave i dens 
essensielle deler og så kunne reorganisere delene meningsfylt. Bruk av anskuelig framstilling 
og mentale bilder vektlegges også. Notater kan vise personlig ståsted, medvirke til 
meningsfull strukturering og dessuten lagre kunnskap nøyaktig til det er bruk for den. 
 Den tredje fasen går ut på selvrefleksjon der den enkelte skal kunne evaluere seg selv 
og prøve å finne årsakssammenhenger. 
 
Mitt brukeropplæringsopplegg ville måtte bli et opplegg som bare i noen grad tok 
utgangspunkt i prinsippene fra selvregulert læring. Jeg var likevel svært interessert i å få 
prøvd disse ut, selv om det måtte bli et nokså avkortet opplegg.  
 

I utformingen av opplegget la jeg vekt på å 
• vise hva som kan oppnås 
• demonstrere basiskunnskaper og bruk av hensiktsmessige strategier 
• legge til rette for at den enkelte bruker i noen grad selv skal kunne bygge opp sin egen 

kunnskap, innhente, bearbeide og organisere nytt lærestoff 
• være oppmuntrende og støttende 
• gi muligheter for samarbeid 
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• legge til rette for selvevaluering og refleksjon over hvordan kompetansen kan 
videreutvikles 

• være anskuelig og gjerne gjøre bruk av mentale bilder, både i veiledningen og i 
kursmateriell 

• legge til rette for refleksjon over hvordan kompetanse bygges opp og videreutvikles 
 
Selvsagt ville jeg gjerne i startfasen lagt til rette for observasjon og etterligning av relevant og 
profesjonell bruk gjennom modell-læring, latt opplæringen foregå individuelt eller i mindre 
grupper, gradvis lagt til rette for utprøving med veiledning og eksperimentering med 
oppfølging over noe lenger tid. Det var bare ikke praktisk gjennomførbart. 
 
Gjennom å gjøre bruk av mentale og visuelle bilder mente jeg å kunne få vist sammenhengen 
mellom funksjonene i programmet og aktuelle bruksområder, det kunne så å si knyttes en 
direkte forbindelse til brukerens verden. Dermed skulle den enkelte selv i stor grad kunne få 
bygge opp sin egen kunnskap, innhente, bearbeide og organisere nytt lærestoff. 
 Visuelle bilder som viste aktuelle bruksområder, ble presentert på videokanon supplert 
av situasjonsbeskrivelser i form av mentale bilder. De ulike funksjonene i programmet ble så 
etter hvert i presentasjonen knyttet til disse visuelle bildene. 
 Selvevaluering og refleksjon ble ivaretatt gjennom oppgaveløsningen der den enkelte 
kursdeltaker ble oppmuntret til i egne rubrikker å notere hvordan de løste oppgavene og 
begrunne hvorfor de løste oppgavene på denne måten. 
 
Oppleggene ble prøvd ut i to videreutdanningsklasser. Den ene videreutdanningsklassen ble 
delt i to, og ett opplegg ble prøvd i den ene gruppen på 14 studenter og det andre opplegget i 
den andre gruppen med 15 studenter. Dette var en ikke nettbasert videreutdanningsklasse med 
forelesninger inne på skolen og frivillig oppmøte. I denne klassen kom en del av studentene 
rett fra grunnutdanningen, flesteparten hadde flere års yrkeserfaring. De som kom rett fra 
grunnutdanningen hadde vært gjennom brukeropplæring da, mens de med yrkeserfaring hadde 
svært ulik IT-kompetanse, noen sa de hadde svært lite erfaring. Men alle hadde i første modul 
innen denne videreutdanningen erfaring med å levere en skriftlig gruppeoppgave i Luvit, få 
respons på denne fra faglærer og medstudenter samt gi respons, revidere oppgaven og levere 
på nytt. Det er imidlertid sannsynlig at de mest kompetente i gruppen tok seg av denne 
prosessen og de andre ikke tok særlig mye del i læringen. 
 Den andre videreutdanningsgruppen, der opplegget også ble prøvd ut, hadde en stor 
del av undervisningen og kommunikasjonen med lærerne via nettet, så disse hadde derfor i 
utgangspunktet en del IT-kompetanse. 
 
Oppleggene ble gjennomført sammen med en assistent slik at jeg selv kunne observere 
gjennomføringen, oppgaveløsning og spørsmål som ble stilt. I etterkant, tre til fem uker etter 
gjennomføringen, delte jeg så ut et spørreskjema for å prøve å finne ut hva de hadde lært, om 
de så noen nytte av det de hadde lært og hvordan de evaluerte opplegget de hadde vært med 
på. Jeg gikk dessuten inn i Luvit og observerte bruken av programmet. 
 Ut fra det datamaterialet jeg da fikk til rådighet synes det som om både de 
kursdeltakerne som fikk opplæring lagt opp som ferdighetslæring og som delvis selvregulert 
læring kunne bruke de mest grunnleggende og nødvendige funksjoner i programmet, og hadde 
fått en viss forståelse av hvordan programmet fungerer. 
 
Kursdeltakerne på den mer nettbaserte studiemodellen praktiserte i stor grad kunnskapene de 
fikk på brukeropplæringen. Dermed ble for dem selvregulert læring en realitet, bruken av 
programmet ble målrettet, og de bygget etter hvert selv opp sin egen kunnskap, utprøvingen 
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strakte seg over tid og de fikk anledning til å eksperimentere. De hadde hele tiden kontakt 
med faglærer som til en viss grad fungerte som veileder, siden faglærer selv behersket Luvit. 
 Det kan synes som om brukeropplæringskursene, både det som var lagt opp som 
ferdighetslæring og som delvis selvregulert læring, gav kursdeltakerne den nødvendige første 
innføring i programmet, som kursdeltakerne var i stand til å nyttiggjøre seg når forholdene lå 
tilstrekkelig til rette, og de ble fulgt opp i veiledning. 
 
På den ikke-nettbaserte undervisningen var det få studenter som benyttet seg av Luvit i 
studiet. Noe mer enn halvparten svarte at mangel på behov for å kommunisere med andre 
studenter og lærere i praksisperioden, og mangel på tid, var viktige årsaker til at de ikke 
benyttet Luvit i praksisperioden, noen mente også at Luvit var tungvindt, men ingen mente at 
mangel på mestring av Luvit var en viktig årsak. Flesteparten svarte at de synes de mestret 
programmet middels bra. 
 
Min konklusjon er at brukeropplæringsoppleggene er utformet slik at de kan gi brukeren en 
innsikt i programmet Luvit som gjør at han kan nyttiggjøre seg programmet. Dette gjelder 
både den brukeropplæringen som er lagt opp som ferdighetslæring og det som legger opp til 
selvregulert læring. Oppleggene kan supplere hverandre, idet opplegget lagt opp som 
ferdighetslæring forutsetter mindre datakompetanse og slik kan fungere som den første 
innføring i programmet. Også her gjelder det i startfasen å vise nytten av systemet. Videre er 
opplegget mer detaljstyrt idet kursholderen i større grad definerer hva brukeren trenger å 
kunne av systemet i sitt arbeid for å nå målene og ut fra dette gir kjennskap til noen få nyttige 
funksjoner. Først når brukeren får tak i den grunnleggende strukturen i programmet, vil 
funksjonene kunne plasseres i en meningsfylt sammenheng og systemet blir oversiktlig. 
Brukeren trenger ikke lenger huske en mengde løsrevne detaljer, men kan navigere i et kjent, 
oversiktlig og forutsigbart landskap. Dette muliggjør eksperimentering og utvikling av mer 
avanserte strategier, selv om brukeren i utgangspunktet ikke kjenner detaljene i programmet. 
Oppleggene fungerer best når de er bygget inn i en delvis nettbasert studiemodell, der 
studentene åpenbart trenger programmet. Ellers mener studentene at de ikke har tid til å 
benytte seg av programmet. Motivasjonen for å bruke programmet synes i større grad å 
avhenge av konteksten det brukes i enn utformingen av programmet. 
 Dette er en erfaring Orlikowski også nevner i forbindelse med innføring av 
gruppevaresystemer.(Orlikowski, 1992) Selv om hennes funn ikke spesielt gjelder Learning 
Management Systemer og heller ikke brukeropplæringsopplegg, refererer jeg dem likevel her, 
siden jeg ikke har kunnet finne undersøkelser som spesielt gjelder brukeropplæringsopplegg 
innen LMS. De artiklene som omhandler LMS dreier seg i hovedsak om hvordan et LMS bør 
utformes for å være optimalt for studentene. (Darbhamulla og Lawhead, 2004 og Tortora, 
Sebillo, Vitiello og D’Ambrosio 2002) 
 
I artikkelen ”Learning from Notes”  (Orlikowski, 1992) trekkes det fram grunner til at 
gruppevaresystemet Lotus Notes ikke blir brukt i konsulentfirmaet der det er innført. 
Brukerne sier de ikke får tid til å bruke systemet, hovedsakelig fordi belønningssystemet 
fungerer slik at alt de bruker systemet til, må de umiddelbart få igjen for, de tjener ingenting 
på å bidra til andres kompetanse, tvert imot er de redde for å bidra til å gi kolleger økt 
kompetanse og dermed svekke sin egen posisjon. De er også redde for å skrive noe som ikke 
er korrekt, og senere bli sitert på det. Orlikowski peker på at kulturen som er i firmaet, ikke 
blir endret av innføring av et system som legger opp til samarbeid. 
 Studentene i min undersøkelse nevner også mangel på tid som en viktig grunn til ikke 
å bruke Luvit og studentene jeg intervjuet på grunnutdanningen sier rett ut at annen tidsbruk 
gir bedre avkastning, og dermed er ikke Luvit attraktivt. 
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 Andre årsaker kan også gjøre seg gjeldende som at de er redd for å skrive noe galt som 
læreren skal se eller at andre skal ta gode ideer som de selv har. Ingen av tilbakemeldingene 
angir dette som årsaker til at de ikke bruker Luvit, men det kan likevel være tilfelle. 
 
Mitt erfaringsmateriale er svært begrenset, og det ville være en utfordring å arbeide videre 
med utforming av brukeropplæringsopplegg, utprøving og evaluering. 
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Vedlegg 1 
 
Powerpointpresentasjonen som ble benyttet i brukeropplæringen basert på selvregulert læring: 
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Vedlegg 2 
Huskelappene som ble benyttet i brukeropplæringen basert på selvregulert læring: 
 
 
Huskelapper for Luvit (inneholder ikke grafikk) 
Fase Hvorfor gjøres dette? Taster å trykke 
Innlogging  Skriv inn riktig 

internettadresse 
(http://luvit.hio.no/) 
Klikk på riktig kurs 
Skriv inn e-postadresse og 
passord (første gangen er det 
fornavnet ditt) 
Klikk ”Logg på”  

Prate  Starte en chat: 
Velg ”Kommunisér”  i 
menyen på toppen. 
Deretter ”Kommunisér”  
Velg riktig ”Gruppe” på 
menyen øverst om du ønsker 
å kun se de som er på PAPS 
1+2. 
Kryss av til venstre for alle 
navn du vil invitere til chat. 
Klikk ”Start chat”  nederst til 
høyre. 
Skriv en invitasjon i 
meldingsvinduet. 
Klikk ” Inviter”  
Skriv det du vil si i vinduet 
under ”Melding” . 
 
Bli med på chat hvis du er 
invitert: 
Klikk ”Godta”  
Skriv det du vil si i vinduet 
under ”Melding” . 
 
Bli med på chat uten noen 
invitasjon: 
Velg ”Kommunisér”  i 
menyen på toppen. 
Deretter ”Kommunisér”  
Kryss av til venstre for det 
navn du vil bli med på chatten 
til. 
Klikk ”Bli med på chat”  
nederst til høyre. 
Skriv det du vil si i vinduet 
under ”Melding” . 
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Sende en melding til en venn  Velg ”Kommunisér”  i 
menyen på toppen. 
Deretter ”Kommunisér”  
Kryss av til venstre for alle 
navn du vil sende melding til. 
Klikk ”Melding”  nederst til 
høyre. 
Skriv tittel i emnevinduet. 
Skriv en melding i 
meldingsvinduet. 
Klikk ”Send” 

Ta i mot en melding fra en 
venn 

 Velg ”Kommunisér”  i 
menyen på toppen. 
Deretter ”Meldinger”  
Klikk på den meldingen du vil 
lese. 
 
 
 
 
 
 
 

Sende en hurtigmelding til en 
venn 

 Velg ”Kommunisér”  i 
menyen på toppen. 
Deretter ”Kommunisér”  
Kryss av til venstre for alle 
navn du vil sende melding til. 
Klikk ”Hurtigmelding”  
nederst til høyre. 
Skriv tittel i emnevinduet. 
Skriv en melding i 
meldingsvinduet. 
Klikk ”Send” 

Ta imot en hurtigmelding fra 
en venn 

 Klikk ”ok”  på meldingen som 
kommer opp på skjermen. 

Navigere i mappene  Klikk på plusstegnet til 
venstre for den aktuelle 
mappen for å se innholdet. 
Fortsett til du har funnet 
aktuell fil. 
Klikk på filen. 

Starte en diskusjon  Finn riktig forum i 
navigasjonstreet til venstre. 
Klikk ”Ny tråd”  knappen 
nederst. 
Skriv inn tittel. 
Skriv inn innhold. 
Klikk ”Send” knappen 
nederst. 
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Delta i en diskusjon  Finn riktig forum i 
navigasjonstreet til venstre. 
Klikk på ønsket diskusjon. 
Klikk ”Svar”  knappen 
nederst. 
Skriv inn tittel. 
Skriv inn innhold. 
Klikk ”Send” knappen 
nederst. 

Legge ut et dokument  Velg ”Dokument”  i menyen 
på toppen. 
Deretter ”Last opp til arkiv”  
og ”Last opp én fil”  
Klikk knappen ”Last opp fil”  
Klikk ”Bla gjennom” 
Finn filen på maskinen din. 
Klikk ”Ok”  
Hak av i avkrysningsboksen 
til venstre for filen. 
Klikk ”Publiser”  nederst på 
siden. 
Klikk fram til riktig katalog i 
navigasjonstreet. 
Skriv inn ønsket tittel. 
Klikk ”Ok”  

Klikk på   
Finn katalogen du har lagt ut 
dokumentet i, se om det er 
der. 

Hente et dokument  Gå inn i ønsket katalog i 
navigasjonstreet ved å klikke 
på katalogen. 
Klikk på navnet til filen. 
Velg ”Lagre denne filen på 
disken”  og klikk ”Ok”  
Velg katalog filen skal lagres 
i og klikk ”Lagre”  
Når dokumentet er ferdig 
lastet ned klikk ”Ok”  

For å avslutte Luvit  
Klikk:  
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Funksjoner vi ikke 
gjennomgår i dette kurset: 

  

Lage et eget diskusjonsforum  Velg ”Dokument”  i menyen 
på toppen. 
Deretter ”Opprett i arkiv”  og 
”Forum” 
Skriv inn tittel. 
Klikk ”Ok”  
Hak av i avkrysningsboksen 
til venstre for forumet. 
Klikk ”Publiser”  nederst på 
siden. 
Klikk fram til riktig katalog i 
navigasjonstreet. 
Skriv inn ønsket tittel. 
Klikk ”Ok”  

Endre kontaktkort  Velg ”Personlig”  i menyen på 
toppen. 
Deretter klikk ”Hjemmeside”  
og ”Endre”  
Skriv inn tekst i tekstboksene 
og klikk ”Oppdater”  

Sette inn nytt bilde på 
kontaktkort 

 Velg ”Personlig”  i menyen på 
toppen. 
Deretter klikk ”Hjemmeside”  
og ”Endre”  
Klikk ”Velg”  til høyre for 
”Endre privat bilde”  
Klikk ”Last opp fil”  
Klikk ”Bla gjennom” 
Naviger fram til katalogen der 
bildene ligger. Klikk ”Åpne” 
Klikk på riktig bilde, klikk 
”Åpne” 
Når bildet er på plass, klikk 
”Oppdater”  

Skifte passord eller e-post 
adresse 

 Klikk ”Personlig”  
Klikk ” Innstillinger”  
Klikk ”Brukerinnstillinger”  
Slett alle stjernene som er i 
boksen til høyre for ”Passord”  
og i boksen til høyre for 
”Bekreft passord”  
Skriv inn ønsket passord 
begge steder. 
Om du ønsker å endre e-post 
adressen, skriv inn ny e-post 
adresse Klikk ”Oppdater”  
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Vedlegg 3 
Huskelappene som ble benyttet i brukeropplæringen basert på ferdighetslæring: 
 
Huskelapper for Luvit 
 
Starte en chat: 

 
Velg ”Kommunisér”  i menyen på toppen. 
Deretter ”Kommunisér”  

 
Velg riktig gruppe i menyen ”Gruppe” øverst om du ønsker å bare se de fra PAPS 1+2 
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Kryss av til venstre for alle navn du vil invitere til chat. 
Klikk ”Start chat”  nederst til høyre. 

 
Skriv en invitasjon i meldingsvinduet. 
Klikk ” Inviter”  
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Skriv det du vil si i vinduet under ”Melding” . 

 
Bli med på chat hvis du er invitert: 
Klikk ”Godta”  
Skriv det du vil si i vinduet under ”Melding” . 
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Bli med på chat uten noen invitasjon: 
Velg ”Kommunisér”  i menyen på toppen. 
Deretter ”Kommunisér”  
Kryss av til venstre for det navn du vil bli med på chatten til. 
Klikk ”Bli med på chat”  nederst til høyre. 
Skriv det du vil si i vinduet under ”Melding” . 
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Sende en melding til en venn 

 
Velg ”Kommunisér”  i menyen på toppen. 
Deretter ”Kommunisér”  

Kryss av til 
venstre for alle navn du vil sende melding til. 
Klikk ”Melding”  nederst til høyre. 
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Skriv tittel i emnevinduet. 
Skriv en melding i meldingsvinduet. 
Klikk ”Send” 
 

Ta i mot en melding fra en venn 

 
Velg ”Kommunisér”  i menyen på toppen. 
Deretter ”Meldinger”  
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Klikk på den meldingen du vil lese. 
 
Sende en hurtigmelding til en venn 

 
Velg ”Kommunisér”  i menyen på toppen. 
Deretter ”Kommunisér”  
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Kryss av til venstre for alle navn du vil sende melding til. 
Klikk ”Hurtigmelding”  nederst til høyre. 

 
Skriv tittel i emnevinduet. 
Skriv en melding i meldingsvinduet. 
Klikk ”Send” 
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Ta imot en hurtigmelding fra en venn 

Klikk ”ok”  
på meldingen som kommer opp på skjermen. 
 
Navigere i mappene 
Klikk på plusstegnet til venstre for den aktuelle mappen for å se innholdet. 

 
Fortsett til du har funnet aktuell fil. 
Klikk på filen. 
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Starte en diskusjon (omhandles i tidligere utdelte notater) 
Finn riktig forum i navigasjonstreet til venstre. 
Klikk ”Ny tråd”  knappen nederst. 
Skriv inn tittel. 
Skriv inn innhold. 
Klikk ”Send” knappen nederst. 
 
 
Delta i en diskusjon (omhandles i tidligere utdelte notater) 
Finn riktig forum i navigasjonstreet til venstre. 
Klikk på ønsket diskusjon. 
Klikk ”Svar”  knappen nederst. 
Skriv inn tittel. 
Skriv inn innhold. 
Klikk ”Send” knappen nederst. 
 
Legge ut et dokument (omhandles i tidligere utdelte notater) 
Velg ”Dokument”  i menyen på toppen. 
Deretter ”Last opp til arkiv”  og ”Last opp én fil”  
Klikk knappen ”Last opp fil”  
Klikk ”Bla gjennom” 
Finn filen på maskinen din. 
Klikk ”Ok”  
Hak av i avkrysningsboksen til venstre for filen. 
Klikk ”Publiser”  nederst på siden. 
Klikk fram til riktig katalog i navigasjonstreet. 
Skriv inn ønsket tittel. 
Klikk ”Ok”  

Klikk på   
Finn katalogen du har lagt ut dokumentet i, se om det er der. 
 
Hente et dokument (omhandles i tidligere utdelte notater) 
Gå inn i ønsket katalog i navigasjonstreet ved å klikke på katalogen. 
Klikk på navnet til filen. 
Velg ”Lagre denne filen på disken”  og klikk ”Ok”  
Velg katalog filen skal lagres i og klikk ”Lagre”  
Når dokumentet er ferdig lastet ned klikk ”Ok”  
 
For å avslutte Luvit 

Klikk:  
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Funksjoner  vi ikke gjennomgår  i dette kurset: 
 
Lage et eget diskusjonsforum 
Velg ”Dokument”  i menyen på toppen. 
Deretter ”Opprett i arkiv”  og ”Forum” 
Skriv inn tittel. 
Klikk ”Ok”  
Hak av i avkrysningsboksen til venstre for forumet. 
Klikk ”Publiser”  nederst på siden. 
Klikk fram til riktig katalog i navigasjonstreet. 
Skriv inn ønsket tittel. 
Klikk ”Ok”  
 
Endre kontaktkort 
Velg ”Personlig”  i menyen på toppen. 
Deretter klikk ”Hjemmeside”  og ”Endre”  
Skriv inn tekst i tekstboksene og klikk ”Oppdater”  
 
Sette inn nytt bilde på kontaktkort 
Velg ”Personlig”  i menyen på toppen. 
Deretter klikk ”Hjemmeside”  og ”Endre”  
Klikk ”Velg”  til høyre for ”Endre privat bilde”  
Klikk ”Last opp fil”  
Klikk ”Bla gjennom” 
Naviger fram til katalogen der bildene ligger. Klikk ”Åpne” 
Klikk på riktig bilde, klikk ”Åpne” 
Når bildet er på plass, klikk ”Oppdater”  
 
Skifte passord eller e-post adresse 
Klikk ”Personlig”  
Klikk ” Innstillinger”  
Klikk ”Brukerinnstillinger”  
Slett alle stjernene som er i boksen til høyre for ”Passord”  og i boksen til høyre for ”Bekreft 
passord”  
Skriv inn ønsket passord begge steder. 
Om du ønsker å endre e-post adressen, skriv inn ny e-post adresse Klikk ”Oppdater”  
 


