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Kapittel 1

Innledning

1.1 M�alsetning med oppgaven

Fjernundervisning tilbys i stadig st�rre utstrekning ved universiteter og h�gskoler

b�ade internasjonalt og nasjonalt. Fjernundervisning kjennetegnes ved at studenter og

fagl�rere er fysisk adskilt i l�ringsprosessen. Tradisjonelt har fjernundervisningsstu-

denter tilegnet seg kunnskap gjennom individuelle studier, med lite kommunikasjon

med andre studenter. Kontakten med fagl�rer har hovedsaklig v�rt via skriftlige inn-

sendingsoppgaver, som fagl�rer har rettet, evaluert og sendt tilbake. Pedagogiske teo-

rier framhever interaksjon og kommunikasjon i l�ringsprosessen. Kunnskap skal ikke

ensidig tilegnes via individuelle studier, men i st�rre grad i en sosial l�ringsprosess.

Integreringen av et datakonferansesystem (DKS) i fjernundervisningen �apner mulig-

heten for tverrkontakt mellom studentene, og mellom studentene og fagl�rerne. Et

DKS er en database for lagring av skriftlige meldinger strukturert etter ulike temaer.

Uavhengig av tid og sted muliggj�res en{til-en, en{til{mange og mange{til{mange

skriftlig kommunikasjon mellom brukerne av systemet.

Det er spesielt potensialet i DKS for mange{til{mange kommunikasjon, uavhengig

av tid og sted, som har ligget til grunn for at stadig ere undervisningsinstitusjoner

har tatt i bruk DKS for �a fremme en faglig og sosial l�ringsprosess.

V�aren '89 gjennomf�rte NKS H�gskole et fors�k med bruk av DKS i fjernundervisnin-

gen. I 2. semester av Bedrifts�konomstudiet ble datakonferansesystemet PortaCOM

integrert i kursmodulen Edb som verkt�y. Oppgaven evaluerer og baseres p�a dette

fors�ket.

V�ar m�alsetning var�a �nne ut hvordan DKS b�r benyttes i fjernundervisningen, ved�a

stille generelle krav til DKS, brukerne og til integreringen av det. Med utgangspunkt

i fors�ket til NKS H�gskole formulerte vi to hovedproblemstillinger:

1. Hvordan tilpasse fjernundervisningen til et eksisterende DKS?

1



2 Kapittel 1. Innledning

2. Hvordan tilpasse et DKS til fjernundervisningen?

Begge problemstillingene innebar en analyse og kartlegging av hvilke muligheter og

begrensninger et eksisterende DKS har. I punkt 1 la vi vekt p�a hvordan mediets

potensiale kan utnyttes i fjernundervisningen. Punkt 2 innebar en analyse og kart-

legging av mediets begrensninger sett i et fjernundervisningsperspektiv. Med basis i

brukergrensesnittet i PortaCOM, satte vi opp kravspesi�kasjoner til et brukergrense-

snitt for DKS anvendt i fjernundervisningen.

Vi betrakter DKS som et hovedverkt�y i en verkt�ykasse. Andre fasiliteter, som er

n�dvendige for �a benytte DKS som et pedagogisk verkt�y, er tilleggsverkt�y. Aktu-

elle tilleggsverkt�y er �loverf�rings- og oppkoblingsprosedyrer, samt et brukervennlig

grensesnitt. I tillegg m�a informasjonen i DKS struktureres p�a en slik m�ate, at den

n�ar fram til m�algruppen. M�algruppen er studentene, fagl�rerne og sentralt ansatte

ved undervisningsinstitusjonen.

Det er hovedsakelig studentene, og til en viss grad fagl�rerne som er hovedkompo-

nentene i l�ringsprosessen. Deres �nsker og synspunkter ble derfor sterkt vektlagt i

vurderingsarbeidet knyttet til disse to problemstillingene. Vi intervjuet 25 studenter

og seks fagl�rere (derav to fagansvarlige).

1.2 Oppgavens oppbygging

F�r vi dr�fter problemstillingene i oppgaven, har vi i kapittel 2, valgt �a beskrive

terminologi og begreper vi benytter videre i oppgaven . Dette dreier seg om ulike

fjernudervisningsmodeller, PortaCOM og o�entlige kommunikasjonsnett. Vi gir vi-

dere en beskrivelse av fors�ket til NKS H�gskole i kapittel 3.

Deretter presenteres v�are problemstillinger i kapittel 4.

Kapittel 5 gir en beskrivelse av hvilke metoder vi benyttet for �a dr�fte problemstil-

lingene knyttet til v�ar m�alsetning med unders�kelsen. Disse var:

1. Litteraturstudier som ble foretatt b�ade f�r og parallellt med innsamling og

bearbeiding av datamateriale.

2. Metoder for �a samle inn, kvanti�sere og analysere statistisk materiale (kvanti-

tative data).

3. Metoder for �a �nne meningssammenhenger til de statistiske generaliseringene,

og for�a g�a i dybden p�a enkelte fenomener (kvalitative data). I denne forbindelse

har vi lagt vekt p�a intervjuer av studenter og fagl�rere.

Kapittel 6 gir en presentasjon av studentene og fagl�rerne i fors�ket, og deres

generelle bruk av PortaCOM. Med generell bruk, mener vi statistiske generaliseringer

fra kvantitative data, som sier hvor mye studentene og fagl�rerne deltok i PortaCOM.



Kapittel 1. Innledning 3

Kapittel 7 belyser kontaktnettet som ble etablert mellom brukerne i fors�ket, d.v.s.

hvorvidt mediets potensiale for faglig og sosial tverrkontakt ble benyttet. Vi bely-

ser ogs�a hvilken kommunikasjonsform som ble benyttet, d.v.s. hvorvidt sp�rsm�al

og svar og/eller diskusjoner var hyppigst, for �a videre vurdere hvilken kommunika-

sjonsform DKS egner seg best til.

Kapittel 8 dr�fter hvilke krav somm�a stilles ved integrering av et DKS i fjernunder-

visningssammenheng, og ber�rer direkte problemstillingen vedr�rende hvordan fjern-

undervisningen skal tilpasses et eksisterende DKS. Det vil ogs�a tilsynekomme be-

grensninger i DKS i fjernundervisningssammenheng.

Kapittel 9 tar utgangspunkt i brukergrensesnittet i PortaCOM, og legger vekt p�a

mediets begrensninger. Det ber�rer direkte v�ar andre problemstilling om hvordan

DKS skal tilpasses fjernundervisningen.

Kapittel 10 tar utgangspunkt i brukeroppl�ringen i fors�ket, og danner basis for

hvordan en framtidig brukeroppl�ring b�r tilrettelegges.

Vi tar ogs�a opp krav som m�a stilles til en skriftlig brukerveiledning (brukermanual),

som studentene kan benytte i en bli{kjent{med{mediet prosess og/eller som et opp-

lagsverk ved mer avansert bruk av systemet.

Kapittel 11 oppsummerer resultatene fra unders�kelsen.

I kapittel 12 ser vi p�a framtidsvyer.



Kapittel 2

Integrering av nye medier i

fjernundervisningen

Fjernundervisning er en fellesbetegnelse for en undervisningsform der selve l�rings-

prosessen gjennomf�res ved at student og l�rer/undervisningsinstitusjonen er fysisk

adskilt. Hver enkelt student f�lger en individuell studieprogresjon, og er uavhengig av

en ansikt{til{ansikt undervisning. Undervisningsformen tilbys b�ade nasjonalt og in-

ternasjonalt ved stadig ere undervisningsinstitusjoner. Ofte med forskjellige form�al,

m�algrupper og innhold ved selve utdannelses- og undervisningstilbudet. Det skilles

gjerne mellom to typer modeller for fjernundervisning [B�, 90]:

1. Storskalamodellen

Modellen er representert ved tradisjonelle brevskoler, og kan kjennetegnes ved

at et stort antall studenter deltar i kurs og/eller studier. Det legges stor vekt

p�a forh�andsprodusert l�ringsmateriell. Selve undervisningsgjennomf�ringen er

rasjonell og lite arbeidsintensiv fra l�rersiden.

2. Sm�askalamodellen

Modellen er representert ved mindre undervisningstiltak, og kan kjennetegnes

ved at fagl�rere foretar fjernundervisning for mindre grupper studenter. Videre

legges det mindre vekt p�a forh�andsprodusert l�ringsmateriell, og st�rre vekt

p�a samarbeid og interaksjon i l�ringsprosessen. Modellen legger opp til at

studentene f�lger en lik studieprogresjon.

Trass disse forskjellighetene, er den vesentlige m�alsetningen for begge modellene �a

tilby voksne mennesker kurs{ og studietilbud.
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Kapittel 2. Integrering av nye medier i fjernundervisningen 5

2.1 1. og 2. generasjons fjernundervisning

Fjernundervisningens historie er n�rt knyttet til utviklingen innen produksjon, distri-

busjon og kommunikasjonsteknologi. Ved fjernundervisningsinstitusjoner i Danmark

knyttes generasjonsbegreper til denne utviklingen, trolig inspirert av generasjonsbe-

greper som blir brukt innen utviklingen av programvare og maskinvare.

1.generasjons fjernundervisning blir gjerne omtalt som korrespondanseundervisning

og er karakterisert ved enveis kommunikasjon mellom l�rer og den enkelte student

via brev.

Undervisningsformen kom spesielt sterkt i slutten av det 19.�arhundre, da nye tryknings-

teknikker og et utvidet jernbanesystem gjorde det mulig med produksjon og distri-

busjon av l�ringsmateriell i mye st�rre skala enn tidligere. Denne formen for under-

visning inneholder �apenlyst en del begrensninger p�a kommunikasjonssiden mellom

studentene innbyrdes, og ogs�a mellom den enkelte student og l�rer.

Figur 2.1: L�ring ved bruk av 1.generasjons fjernundervisningsmodell

Figur 2.1 viser et eksempel p�a hvordan studentene tilegner seg kunnskap etter en fjern-

undervisningsmodell basert p�a 1. generasjons prinsippet. De nummererte retning-

spilene symboliserer forskjellige former for tilegning av kunnskap i l�ringsprosessen:

� 1 { L�reb�ker
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Studentene f�ar kunnskap om et emne via l�reb�ker.

� 2 { Brevkorrespondanse

Studentene sender oppgavebesvarelser for retting til en fagl�rer tilknyttet un-

dervisningsinstitusjonen. Videre sender fagl�reren oppgavebesvarelsen ferdig

rettet og kommentert tilbake til studentene. Enkelte studenter benytter ogs�a

brevkorrespondanse innbyrdes.

� 3 { Ansikt-til-ansikt m�ter

Noen studenter m�tes ansikt-til-ansikt for faglig og sosialt samv�r. Andre har

ogs�a ansikt-til-ansikt kontakt med fagl�rer.

2.generasjons fjernundervisning er betegnelsen p�a en undervisningsmodell der in-

tegrert bruk av kringkasting (radio og fjernsyn), videoprogrammer, lydkasetter og i

liten grad terminalustyr (datast�ttet l�ring), er undervisningsverkt�y i tillegg til de

medier som ble brukt ved 1. generasjons fjernundervisning. I tillegg blir det ofte

benyttet telefonkommunikasjon mellom l�rer og den enkelte student, samt enkelte

studentsamlinger med ansikt-til-ansikt undervisning. I likhet med 1. generasjons

fjernundervisning er det imidlertid liten innbyrdes kontakt og interaksjon mellom

studentene og mellom student og l�rer. Enveis kommunikasjon mellom l�rer og

student dominerer fortsatt.

(: : : )by giving very low priority to the process of communication, by ma-

king communication one-way or very restricted two-way, the result has in

fact been a strong social bias in 1st and 2nd generation distance education.

[M�ller, 87, s. 4]

Studentenes tilegning av kunnskap ved 2. generasjons fjernundervisning er eksempel-

vis skissert i �gur 2.2. Som vist av �guren tilbyr undervisningsmodellen �re �vrige

muligheter for kunnskapstilegning i l�ringsprosessen:

� 4 { Telefon

Noen studenter telefonerer med medstudenter og sin fagl�rer.

� 5 { Radio

Noen studenter tilegner seg kunnskap utover l�reboka ved �a f�lge radiopro-

grammer laget spesielt til kursmodulen.

� 6 { Fjernsyn

Noen studenter f�lger undervisningsprogrammer p�a fjernsyn.

� 7 { Video/lydkasetter

Noen studenter foretrekker integrert bruk av video { og/eller lydkasetter i

l�ringsprosessen.
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Figur 2.2: L�ring ved bruk av 2.generasjons fjernundervisningsmodell

2.2 3. generasjons fjernundervisning

Ved 1.- og 2. generasjons fjernundervisning er interaksjon mellom l�rerne og student-

ene, og mellom studentene innbyrdes oppgitt p�a forh�and. Toveiskommunikasjonen

mellom de impliserte i undervisningssituasjonen er tidsmessig sterkt begrenset. Stu-

dentene vil innbyrdes v�re isolert, og l�ringsprosessen vil i sterk grad v�re indi-

viduell l�ring. I dag p�apekes det alment i stadig sterkere grad at n�kkelen til en

aktiv og rik l�ringsprosess er gjennom integrert samarbeid mellom de impliserte i

utdanningssituasjonen, d.v.s. at:

(: : : )education and learning is a very personal matter, but it most certainly

should not be an individual matter. (: : : )The learningprocess is a social

process and not an individual process.

[M�ller, 86, s.4 ]

1.- og 2. generasjons fjernundervisningsmodeller er i liten grad bygd p�a pedagogiske

modeller fra forskning, der kommunikasjon og interaksjon understrekes i l�rings-

prosessen.

Det siste begrepet som knyttes til fjernundervisningens historie, 3. generasjons

fjernundervisning understreker kommunikasjon i tillegg til mediene som benyttes
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ved 1. og 2. generasjons fjernundervisning. Kommunikasjon anser vi som en prosess,

der det utveksles informasjon mellom en sender og en mottaker. Med informasjon,

mener vi den betydningen et menneske ut fra egne forutsetninger, tillegger data.

Videre er data formalisert representasjon av avsenders budskap, som kan tolkes og

bearbeides av mottaker.

Det er tekstmeldingene i DKS som er gjenstand for kommunikasjonen. Tekstmeldin-

gene lagret i DKS kan betraktes som data. Ved lesing og skriving av tekstmeldinger,

betraktes de som informasjon. Vi har ikke konsentrert oss om selve lagringsstruk-

turen i DKS, men om utveksling av tekstmeldinger. Derfor har vi valgt �a ensidig

betrakte tekstmeldinger som informasjon.

Kommunikasjon mellom mennesker kan omfatte tre typer:

� en-til-en kommunikasjon tillater to personer �a f�re en dialog.

� en-til-mange kommunikasjon tillater en person �a spre informasjon til mange

enkeltpersoner eller til en gruppe personer.

� mange-til-mange kommunikasjon er typisk i gruppe- og prosjektarbeid der dis-

kusjoner mellom ere personer er aktuelt.

Alle disse former for kommunikasjon kan b�ade v�re synkrone og asynkrone. Synkron

kommunikasjon kjennetegnes ved at sender og mottaker av meldingen som skal for-

midles m�a v�re tilgjengelig p�a samme tidspunkt, d.v.s. at kommunikasjonen foreg�ar i

sann tid og er f�lgelig tidsavhengig. Asynkron kommunikasjon kjennetegnes ved at in-

formasjon fra sender lagres f�r mottaker henter meldingen ved et passende tidspunkt

(store{and{forward). Dette betyr at kommunikasjonen kan forekomme tidsuavhengig.

Kommunikasjon kan ogs�a kjennetegnes ved at den er stedsavhengig eller stedsuav-

hengig. Med stedsavhengig menes det at kommunikasjonspartene m�a be�nne seg p�a

bestemte steder for �a kommunisere, f.eks. ved ansikt{til{ansikt m�ter. Stedsuav-

hengig kjenntegnes ved at kommunikasjonspartene kan gjennomf�re kommunikasjon

uavhengig av geogra�sk sted.

Gruppekommunikasjon, d.v.s. mange-til-mange kommunikasjon oppn�as i 3. genera-

sjons fjernundervisning v.h.a. systemer som gjerne omtales med begrepet telekonfe-

ranser [Paulsen, 89:1]. Telekonferanser er en fellesbetegnelse for teknologi designet for

elektronisk �a knytte enkeltpersoner eller grupper sammen over geogra�ske avstander

[Mason, 88:1]. Telekonferanser omfatter audiokonferanser (telefonm�ter), videokon-

feranser (fjernsynsm�ter) og datakonferanser (Edb-baserte m�ter).

Audiokonferanser tilsvarer telefonsamtaler mellom ere enn to deltakere samtidig.

Deltakerne i audiokonferanser kan via egen telefon kommunisere muntlig avhengig

av tid, men uavhengig av sted. Videokonferanser gj�r det mulig for deltakerne �a se

hverandre i tillegg til �a h�re hverandre, men her er man avhengig av b�ade tid og

sted. Deltakerne m�a v�re tilstede p�a samme tid, og p�a bestemte steder hvor det
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n�dvendige utstyret er tilgjengelig. B�ade audiokonferanser og videokonferanser er

best egnet for en-til-mange og mange-til-mange kommunikasjon [Paulsen, 89:2].

Audiokonferanser og videokonferanser tilbyr ikke elektronisk gruppekommunikasjon

som er b�ade tids- og stedsuavhengig. Dette er imidlertid faktorer som ligger til

grunn for et fjernundervisningsprinsipp, der den enkelte student kan v�re uavhengig

i studiet. Datakonferanser tilbyr skriftlig kommunikasjon og inneholder begge disse

n�dvendige fasilitetene. Systemer designet for elektronisk kommunikasjon, basert p�a

uavhengighet av tid og sted, vil v�re et egnet verkt�y der interaksjon og kommuni-

kasjon understrekes i l�ringsprosessen. Vi har derfor valgt �a begrense betegnelsen

elektronisk kommunikasjon til �a omfatte de kommunikasjonstypene som er tilgjen-

gelig i et system som h�andterer datakonferanser. Disse systemene er b�ade egnet til

en{til{en, en{til{mange og mange{til{mange kommunikasjon.

Figur 2.3: L�ring ved bruk av 3.generasjons fjernundervisningsmodell

Figur 2.3 viser et eksempel p�a hvordan enkeltstudenter tilegnes kunnskap i en 3.

generasjons fjernundervisningsmodell basert p�a integrert bruk av elektroniske infor-

masjonskanaler. De stiplede retningspilene symboliserer nye og elektroniske kommu-

nikasjonsmuligheter, mens de heltrukne symboliserer de kommunikasjonsmulighetene

som ble tilbudt ved 2. generasjons fjernundervisning (Se �gur 2.2). Siden vi har
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valgt �a se bort fra audiokonferanser og videokonferanser er ikke disse symbolisert

ytterligere i �guren. Men audiokonferanser er kun utvidet bruk av et allerede eksist-

erende medie i 2. generasjons fjernundervisning, telefonen. Videokonferanser krever

egne studioer med spesialutstyr og er forel�pig lite utbredt i Norge [Paulsen, 89:1].

L�ring i en 3. generasjons fjernundervisningsmodell muliggj�res med tre ytterligere

informasjonskanaler:

� 8 { Elektronisk post

Studenter og l�rere benytter elektronisk post til informasjonsutveksling av b�ade

faglig og sosial karakter.

� 9 { Elektroniske oppslagstavler

Informasjon overf�res via elektroniske oppslagstavler.

� 10 { Elektroniske konferanser

Studenter og l�rere er medlemmer i en eller ere konferanser (symbolisert med

rom) hvor skriftlige diskusjoner av b�ade faglig og sosial karakter foreligger.

Elektroniske konferanser kan sammenlignes med klasserom, forelesningsauditorium,

grupperom, kontor o.l. i en fysisk skole. Videre har man de samme verbale kommu-

nikasjonsmulighetene som i en fysisk skole, studenter innbyrdes og mellom studenter

og fagl�rere. Dette leder oss til f�lgende de�nisjon av en 3. generasjons fjernunder-

visningsmodell:

En 3. generasjons fjernundervisningsmodell er en avbildning av en

fysisk skole med ulike kategorier av mennesker, som tilsammen utgj�r en

l�ringsprosess.

Ulike kategorier av mennesker, vil som �gur 2.3 viser omfatte fagl�rere og studenter.

NKS H�gskole f�lger en storskalamodell. Siden vi har basert unders�kelsen p�a fors�ket

til NKS H�gskole, vil v�ar de�nisjon av en 3. generasjons fjernundervisningsmodell, i

utgangspunktet tilsvare en storskalamodell. Men i tillegg vil den inneholde elementer

fra en sm�askalamodell. Dette gjelder vektlegging av kommunikasjon og samarbeid

mellom mindre grupper i det totale studentkullet.

V�ar unders�kelse er basert p�a en slik de�nisjon av en 3. generasjons fjernundervis-

ningsmodell.

2.3 Datakonferansesystemer

Elektronisk kommunikasjon kjennetegnes ved at en sender benytter en terminal for

�a sende en melding til en database i en datamaskin. Der kan mottaker, ved et

passende tidspunkt, f�a tak i informasjonen via en (annen) terminal. Elektronisk
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kommunikasjonen er fortsatt mellom mennesker, og ikke mellom terminalutstyr slik

�gur 2.4 viser. Terminalutstyr er verkt�y for �a f�a utf�rt kommunikasjonen.

Figur 2.4: Kommunikasjonen foreg�ar fortsatt mellom mennesker, ikke mellom termi-

naler

Et Datakonferansesystem (DKS) er en database, der de skriftlige meldingene

struktureres, lagres og formidles fra og til et antall brukere som er tilknyttet en eller

ere datakonferanser/m�ter i systemet.

En datakonferanse er en samling av meldinger om et bestemt tema i et DKS. Ved �a

v�re medlem i en konferanse har man mulighet til mange{til{mange kommunikasjon

ved �a lese og skrive meldinger. For �a ikke blande begrepet melding med meldinger

fra systemet, slik som hjelpetekster og feilmeldinger, vil vi i det f�lgende benytte

betegnelsen tekstmeldinger.

I prinsippet kan alle brukere ta del i diskusjoner i konferanser hvor man er registrert

som medlem. Alle brukerne kan sende tekstmeldinger til enkeltbrukere som ved et

elektronisk postsystem, eller til en konferanse hvor ere brukere er tilsluttet. I de

este DKS gis det muligheter til �apne og lukkede konferanser. I en �apen konferanse

kan alle brukerne av systemet tilslutte seg, mens derimot i en lukket konferanse er

det bare bestemte brukergrupper som har adgang.

De forskjellige DKS som tilbys p�a dagens marked har prinsipielt et tiln�rmet likt

brukergrensesnitt. Forskjellighetene bunner hovedsakelig i oppbyggingen og lagringen

av selve tekstmeldingene. Det er ogs�a sv�rt f�a DKS som tilbyr tilfredstillende synkron

kommunikasjon.

Oppbyggingen av et DKS kan sammenlignes med et vanlig konferansesenter, og er

eksempelvis skissert i �gur 2.5.

� En portner regulerer adgangen til konferansesenteret, slik at senteret benyttes
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Figur 2.5: Et eksempel p�a oppbyggingen av et konferansesystem

etter dets hensikt. I et DKS er det systemoperat�ren som fungerer som portner.

� I et konferansesenter foreligger posthyller for m�tedeltakerne. Et lignende post-

kassesystem �nnes ogs�a i et DKS, der hvert enkelt medlem har en postkasse til

personlige brev.

� Et konferansesenter har �apne forum. Likeledes har et DKS en slik fasilitet i

form av �apne datakonferanser. Her kan alle brukerne melde seg inn, og videre

motta og sende innlegg og kommentarer. Slike m�ter er velegnet til emner som

ikke har en avgrenset m�algruppe.

� I et konferansesenter er det i enkelte tilfeller mest hensiktsmessig�a holde m�ter

for lukkede d�rer. Dette kan ogs�a v�re hensiktsmessig i et DKS, og er mulig i

form av lukkede datakonferanser.

� Et konferansesenter har ogs�a oppslagstavler, hvor orienterende informasjon o.l

blir sl�att opp. Et DKS har ogs�a en slik fasilitet, i form av konferanser hvor alle

brukerne har leseaksess, men kun �en har skriveaksess.

Vi skal i de to neste delkapitlene presentere datakonferansesystemet PortaCOM som

ble benyttet i fors�ket til NKS H�gskole, samt to typer o�entlige nettl�sninger som

kan benyttes for �a tilknyttes PortaCOM.
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2.3.1 PortaCOM

Konferansesystemet KOM ble utviklet spesielt for DEC-maskiner ved Det svenske

forsvarets forskningsinstitutt under ledelse av Jacob Palme. Systemet kom i drift

i 1979.

Etterhvert ble det behov og �nske om �a kunne installere systemet p�a ere typer

maskiner enn DEC-10. Dette medf�rte at systemet ble gjort portabelt og �kk navnet

PortaCOM.

Systemet markedsf�res av Stockholm Universitets Datasentral (QZ) og KOM-

unity Software i Stockholm.

Konferansene

I det f�lgende vil kommandoer i PortaCOM angis med kursiv. Hjelpetekster til
kommandoene angis i spissparenteser (<og>).

Konferansene er det sentrale i PortaCOM. Enhver bruker av systemet har imidlertid

mulighet til �a opprette nye konferanser hvis eksisterende konferanser ikke dekker
vedkommendes behov. Vedkommende vil da automatisk bli m�teorganisator for
konferansen.

Ved opprettelse av konferanser, m�a den framtidige m�teorganisator bestemme hvilke
brukere som skal f�a tilgang til konferansen, d.v.s. at vedkommende m�a spesi�sere om
konferansen skal v�re:

� Public: Konferansen er �apen for alle PortaCOM-brukere.

� Private: Aksepterer medlemskap, men m�teorganisator avgj�r hvem som skal

f�a bli medlem.

� Restricted: Det er kun en angitt gruppe som f�ar bli medlem.

� Protected: Konferansens eksistens er ukjent for andre enn medlemmene.

� Readonly: Konferansen er �apen for alle PortaCOM{brukere, men det er kun

m�teorganisator som har skriveaksess i konferansen.

Konferanser av typen private, restricted og protected er lukkede konferanser, opp-
slagstavlene i DKS vil v�re av typen readonly mens public som navnet hentyder er

en s�akalt �apen konferanse, der samtlige PortaCOM{brukere har tilgang og kan lese
og skrive tekstmeldinger.

Tekstmeldingene i PortaCOM

En tekstmelding best�ar av tre deler:
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1. Header, d.v.s. avsender og mottaker(e) av tekstmeldingen, tekstmeldingens

temaangivelse (subject) og klokkeslett og dato den ble skrevet.

2. Kropp, d.v.s. selve teksten som inneholder informasjon sendt fra en bruker til

en annen. Teksten kan v�re av vilk�arlig lengde.

3. Kvittering, d.v.s. mottakerne av tekstmeldingen angis sammen med bekref-

telsen /received/.

Tekstmeldingene i en konferanse g�ar under betegnelsene innlegg eller kommentar.
Et innlegg (notice) kan v�re et sp�rsm�al som �nskes besvart, eller starten p�a en

meningsutveksling. Betegnelsen kommentar (comment) representerer en kommentar

til et allerede eksisterende innlegg eller kommentar. Forskjellen mellom innlegg og
kommentarer er alts�a at det ved et innlegg knyttes en tittel i form av en temaangivelse,
mens en kommentar automatisk arver temaangivelsen til det opprinnelige innlegget.

Hvis en kommentar ikke har almen interesse eller kun er interessant for forfatteren av
tekstmeldingen, kan kommandoen personal (answer) gis. En tekstmelding kan ogs�a

distribueres til andre konferanser eller postkasser utover den aktuelle konferansen.

Foruten tekstmeldinger i form av innlegg eller kommentarer i en konferanse, tilbyr
PortaCOM tekstmeldinger i form av brev (letter) i et elektronisk postsystem. Et brev

kan ogs�a kommenteres p�a lik linje som tekstmeldingene i en konferanse.

Forfatting av tekstmeldinger kan foretas ved bruk av en innebygget linjeorientert
teksteditor. Mekanismene er imidlertid tungvinte og ikke enkle �a bruke, da edito-

ren ikke inneholder funksjoner slik som f.eks. de vanlige piltastfunksjonene. Hvis
det er behov for �a gj�re forandringer i en tekst, kan dette gj�res ved �a gi spesielle
kommandoer,- d.v.s. kommandoer for �a erstatte feilskrevne ord, fjerne linjen hvor

det eksisterer en feil (linjene som er skrevet etter blir da ogs�a automatisk fjernet),
eller hvis det er �nske om�a tilf�ye en setning i det som er skrevet \over". For�a skille
kommandoene som gis i tekstmodus fra ord i selve teksten, m�a ! (utropstegn) gis i

begynnelsen av linjen foran selve kommandoen.

De d�arlige editeringsmekanismene bidrar til at PortaCOM egner seg d�arlig til�a skrive

lange tekstmeldinger.

Figur 2.9 side 18 viser en tekstmelding i PortaCOM.

Databasestrukturen i PortaCOM

Jacob Palme benytter aktivitet (eng.: activities) som fellesbetegnelse for konferanser,

oppslagstavler og postkasser [Palme, 85]. I sammenheng med studentenes interaksjon

i PortaCOM senere benytter vi betegnelsen aktivitet. Vi benytter derfor en annen
fellesbetegnelse p�a konferanser, oppslagstavler og postkasser. Vi har valgt beteg-

nelsen informasjonskanaler, fordi konferanser, oppslagstavler og postkasser er det vi
tidligere har karakterisert som elektroniske informasjonskanaler i en 3. generasjons

fjernundervisningsmodell.
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Hver informasjonskanal har ikke egne lagringsomr�ader i databasen, men er tilknyt-

tet tekstmeldingene ved hjelp av lenker. N�ar en tekstmelding blir sendt inn til en

informasjonskanal opprettes en ny lenke.

Figur 2.6: Eksempel p�a databasestrukturen i PortaCOM

Figur 2.6 viser skjematisk og eksempelvis hvordan databasestrukturen i PortaCOM

er bygd opp med lenker (symbolisert med piler). Hver informasjonskanal har en

liste av lenker til tekstmeldingene (markert med * i �guren). En tekstmelding kan

sendes til ere informasjonskanaler. Dette betyr at en tekstmelding b�ade kan mottas

hos enkeltbrukere via deres postkasser, og hos medlemer i et gitt antall navngitte

konferanser. Tekstmeldingene blir imidlertid lagret i kun en informasjonskanal, men

med referanselenker (markert med ** i �guren) fra de �vrige aktuelle informasjons-

kanalene til tekstmeldingene. Av �guren ser vi at tekstmelding �atte er knyttet til

informasjonskanal A, B og C (som eksempelvis kan v�re to ulike konferanser og en

postkasse). Videre er tekstmelding sju og ni kommentarer til tekstmelding �atte, og

s�aledes ogs�a knyttet til de tre informasjonskanalene.

Hvis en bruker �nsker �a kommentere en tekstmelding som enten er brev eller inn-
legg/kommentar i en konferanse, blir kommentaren distribuert til alle informasjons-

kanaler som inneholder tekstmeldingen som kommenteres. Kommentaren blir ogs�a
sendt til forfatteren av den opprinnelige tekstmeldingen, selv om vedkommende ikke

er medlem i noen av informasjonskanalene. Videre er prinsippet i PortaCOM at en
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bruker ikke skal motta en tekstmelding to ganger, d.v.s. i to informasjonskanaler.

Dette betyr eksempelvis at hvis en bruker er medlem i ere konferanser som inne-

holder den samme tekstmeldingen, vil vedkommende motta tekstmeldingen i kun en

av konferansene.

S�kemuligheter i PortaCOM

PortaCOM inneholder en del s�kemuligheter for �a hente fram tekstmeldinger som er

markerte som leste. Vi vil nevne noen av dem her.

Lenkene mellom tekstmeldingene tilh�rende en informasjonskanal i �gur 2.6, blir

f.eks. traversert n�ar:

� det er �nskelig �a �nne alle kommentarer til en tekstmelding, { Review all com-
ments (on) <nummer p�a tekstmelding>

� det er �nskelig �a f�a oversikt over den logiske dialogen i en konferanse, { Review
recursively all comments (on) <nummer p�a tekstmelding>

Tekstmeldingene blir lenket inn i databasen i kronologisk rekkef�lge , d.v.s. at
en tekstmelding skrevet p�a et tidligere tidspunkt, vil lagres foran en tekstmel-
ding skrevet senere i tid. Dette kan imidlertid medf�re at kommentarer til en

tekstmelding ikke vil komme i logisk rekkef�lge etter den opprinnelige tekst-
meldingen, siden nye tekstmeldinger tilh�rende andre temaer kan inntre�e i

mellomtiden. I enkelte sammenhenger kan det v�re �nskelig �a lese tekstmel-
dinger i logisk rekkef�lge, noe som er mulig med denne kommandoen.

� det er �nskelig�a lese samtlige tekstmeldinger av en bestemt forfatter, { Review
all by <forfatter>

� det er �nskelig �a s�ke p�a et spesielt tema i en informasjonskanal, { Review all
subject (temaangivelse)

� det er �nskelig�a s�ke i vilk�arlige tekststrenger, { Review all about <tekststreng>

Brukergrensesnittet

Databasen i PortaCOM inneholder en mark�r for hver bruker, og hver informasjons-

kanal vedkommende er registrert som medlem i. Mark�ren markerer hvor langt ved-

kommende har lest til enhver tid. N�ar en bruker tilslutter seg systemet med bruker-
navn og passord, gis det umiddelbart en oversikt over antall uleste tekstmeldinger

som foreligger i de informasjonskanalene vedkommende er registrert som medlem.

Ved innlogging vil hver enkelt bruker automatisk tilsluttes sin postkasse, men st�ar
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fritt til �a benytte tilgjengelige kommandoer, deriblant �a forytte seg til andre in-

formasjonskanaler. Figur 2.7 viser skjermbildet som m�ter brukeren ved innlogging
1.

Figur 2.7: Skjermbilde ved innlogging i PortaCOM

PortaCOM er b�ade kommandostyrt og tildels menystyrt. Systemet er menystyrt

med at det etter innlogging, og deretter etter hver tekstmelding foresl�ar kommadoer
som er mest naturlig �a benytte i �yeblikket. Dette vises ved en kommandomodus
som innledes ved What do you want to do? fulgt av aktuelle kommandoforslag.

Figur 2.8 viser to eksempler p�a kommandomodus, { hhv. kommandomodus for uleste

Figur 2.8: To eksempler p�a kommandomodus i PortaCOM

tekstmeldinger i en konferanse der PortaCOM f�rst foresl�ar lesing av tekstmeldinger

1Det er skjermbildet fra og med andre gangs innlogging vi beskriver. Ved f�rste gangs innlogging

vil skjermbildet v�re annerledes, hvor man velger og oppretter en identitet med brukernavn og

passord.
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i denne, og i en konferanse for lesing av neste uleste tekstmelding. For avanserte

brukere kan en slik meny til tider f�les over�dig, men PortaCOM gir hver enkelt

bruker mulighet til selv �a angi deres ekspertniv�a (change expert level (to)), d.v.s. i

hvilken grad det er �nskelig med menystyring m.m.

Figur 2.9: Ekspertniv�a 0

Figur 2.10: Ekspertniv�a 11

Hver bruker f�ar et standard ekspertniv�a ved innlogging. Dette er satt til 0 for nye

brukere. Ekspertniv�aene er summen av tallverdier for de egenskapene som er �nskelig.
Det er f�lgende egenskaper med tilh�rende tallverdi �a velge mellom:

� 1 = kortere menytekster
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� 2 = forkortede kommandoer blir ikke skrevet ut

� 4 = meldinger om hvem som er tilknyttet PortaCOM samtidig skrives ikke ut

� 8 = en tom linje i en tekstmelding avslutter ikke tekstmeldingen

� 16 = bruker skjermmodus, d.v.s. at skjermen blankes ut mellom hver tekst-

melding

De este synes at 1 + 2 + 4 + 8 = 11 er et passende ekspertniv�a. Figur 2.9 og

�gur 2.10 viser hhv. ekspertniv�a 0 og 11. Av �gurene ser vi at vi tidligere i v�ar

beskrivelse av PortaCOM har tatt utgangspunkt i ekspertniv�a 0. Brukervennligheten

i teksteditoren blir litt bedre ved ekspertniv�a 11 i forhold til ekspertniv�a 0. Dette

gjelder bruk av linjeskift{tasten. Ved to trykk p�a linjeskift{tasten vil en ikke i tekst-
modus skifte over til kommandomodus, slik som er tilfelle ved ekspertniv�a 0.

Systemet er kommandostyrt ved at man kan benytte alle mulige kommandoer i kom-

mandomodus. Hvis det allikevel er �nskelig �a benytte ett av forslagene PortaCOM
gir (ved ekspertniv�a 0), og deriblant det f�rste, vil resultatet av kommandoen komme
automatisk ved trykk p�a linjeskift{tasten. Dette betyr at ukomplisert bruk av Porta-

COM kan oppn�as ved kun trykk p�a linjeskift{tasten.

N�ar det gjelder selve kommadoene i PortaCOM, er disse lange. De este kommand-
oene inneholder ord i parentes for �a gj�re selve kommandoen mer forst�aelig. Disse

kan utelates ved bruken av kommandoen. Kommandoene kan imidlertid forkortes
ytteligere, ofte ned til f�a bokstaver. Hvis forkortingsvalget ikke er entydig, gir Por-
taCOM umiddelbart beskjed om dette ved �a gi brukeren en oversikt over aktuelle

kommandoer som representerer forkortingsvalget. For�vrig kan aktuelle komman-
doer gis i b�ade kommandomodus og tekstmodus (Av �gurene 2.9 og 2.10 ser vi at

kommandoen !Enter (it) blir gitt i tekstmodus, men kan ogs�a gis i kommandomo-
dus). Det gis ogs�a mulighet til �a g�a p�a tvers av samtlige informasjonskanaler, d.v.s.
at det ikke er n�dvendig �a navigere v.h.a. \et ytre niv�a" for �a tilslutte seg en ny

informasjonskanal.

Kommunikasjon

PortaCOM er et asynkront kommunikasjonssystem, men har en tilgjengelig funksjon,{

wait for (news) som kan benyttes til �a holde en \samtale" i gang mellom to eller

ere PortaCOM-brukere som er tilknyttet samtidig. P�a den m�aten kan man oppn�a

tiln�rmet synkron kommunikasjon.

2.3.2 Kommunikasjonsnett

For �a kunne benytte PortaCOM, m�a brukerne kobles til vertsmaskinen. Over geo-

gra�ske avstander, benyttes o�entlige kommunikasjonsnett. Figur 2.11 viser skjema-
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tisk veien fra en bruker til VAX-maskinen der PortaCOM er tilgjengelig.

Figur 2.11: Veien fram til PortaCOM

Vi skal i resten av kapitlet presentere to vanlige o�entlige nettl�sninger, {DATAPAK
og overf�ring av data i telenettet.

I databehandling benyttes betegnelsen kommunikasjon til �a beskrive datamaskinens

muligheter til �a sende og motta informasjon fra andre maskiner v.h.a. telelinjer eller
fast kabel. Kabelen eller telelinjene vil utgj�re et nett mellom datamaskinene.

Vi skal f�rst belyse en o�entlig nettl�sning som benytter det vanlige telenettet som

overf�ringsmedie. Deretter skal vi belyse et o�entlig nett beregnet p�a dataoverf�ring.

DATEL

Televerket opprettet i 1969 tjenesten DATEL for overf�ring av data i telenettet.
Telenettet er konstruert og basert p�a overf�ring av analoge signaler (talesignaler),

d.v.s. elektroniske b�lgebevegelser. Derimot er overf�ring av data basert p�a digitale
signaler, d.v.s. 0-er bit og 1-er bit, som ikke kan overf�res direkte p�a en telelinje. For�a
oppn�a Edb-basert kommunikasjon mellom to kommunikasjonsparter,{ hver tilknyttet
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et telefonapparat, benyttes modem (Modulator/demodulator) som m�a installeres

mellom brukernes terminal/PC og telenettet i hver ende. Modemet modulerer digitale

signaler inn p�a en b�reb�lge, for �a muliggj�re overf�ringen av data over analoge

samband. P�a tilsvarende m�ate demodulerer modemet innkommende analoge signaler

til digital informasjon.

Oppringt samband over DATEL fungerer ved at brukeren i den ene enden ringer opp

brukeren i den andre enden, enten manuelt eller automatisk. Ved fast samband over

DATEL, leies linjen mellom kommunikasjonspartene av Televerket.

Selve oppringingen takseres som vanlige telefonsamtaler, d.v.s. etter tid p�a d�gnet

og avstand, og de er uavhengige. Forbindelsen brukes eksklusivt av disse inntil den

blir koblet ned.

DATAPAK

Televerket kom i 1983 med DATAPAK-tjenesten (X.25). Overf�ringen av data er

basert p�a en teknikk hvor data sendes ved hjelp av adresserte pakker og blokker. Alle
kommunikasjonsveiene er fast oppkoblet slik at alle mulige samband er permanent

oppkoblet. Dette utelukker ikke at man kan benytte DATAPAK fra en terminal/PC
uten �a v�re fast oppkoblet mot nettet. En funksjon innenfor DATAPAK{tilbudet,
PAD (Packet Assambler/Disassambler), tar seg av tilpasningen mellom en terminal og

DATAPAK. Overf�ringsmekanismen i DATAPAK er skjematisk skissert i �gur 2.12.

Figur 2.12: Overf�ringsmekanismen i DATAPAK

Hver av rektanglene representerer et pakkesvitsjkontor (eng: IMP (Interface Message
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Processor)) med inng�aende og utg�aende linjer.

DATEL kan benyttes for �a oppn�a kontakt med DATAPAK. Dette er vanlig til hjem-

mebruk.

Taksering av kommunikasjonskostnader ved bruk av DATAPAK er tredelt:

1. Anropsavgift

2. Tidstaksering

3. Volumtaksering

{ som beregnes ut i fra hvor mange segmenter (pakker) som overf�res. Takse-

ringen er lik uansett hvor mange tegn et segment inneholder.
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Beskrivelse av fors�ket ved NKS

H�gskole

3.1 NKS H�gskole

4.oktober 1914 startet Ernst G. Mortensen Norsk Korrespondanseskole (NKS).

Norges f�rste brevskole ble en realitet. I dag har den teknologiske utviklingen bidratt

til at institusjonen har vokst ut av sitt navn, og har f�att navnet NKS Fjernunder-

visning. Dette er den ene av tre virksomheter i Ernst G. Mortensens stiftelse. De

to �vrige er NKS H�gskole og NKS-Forlaget.

Siden opprinnelsen er det blitt registrert over to millioner elevinnmeldinger, og med

sine�arlige ca. 70 000 aktive studenter, er NKS Fjernundervisning den st�rste fjernund-

ervisningsinstitusjonen i Norden, og en av de st�rste i Europa.

NKS Fjernundervisning er en selvstendig�apen institusjon hvor utarbeidelse og distri-

busjon av utdanningstilbud p�ag�ar. NKS Fjernundervisning tilbyr i dag ca. 250 kurs

som er utarbeidet av fagfolk og pedagoger tilknyttet institusjonen. Det er mulig �a

ta enkelte kurs, men noen kurs inng�ar som del i helhetlige utdannelsestilbud med

avsluttende eksamen. Eksamnene kan v�re o�entlige eller arrangert av NKS Fjern-

undervisning. Ca. 500 fagl�rere er knyttet til skolen. Foruten �a v�re pedagogiske

veiledere og l�rere, har de sitt daglige virke i annen undervisningsform, industrien

eller n�ringslivet. NKS Fjernundervisning har et�arlig opptak av ca. 40 000 studenter.

NKS H�gskole ble opprettet i 1986, og kan i dag tilby, med egen eksamensrett,

Bedrifts�konomstudiet og Studiet i �konomi og ledelse. H�gskolens m�al er �a gi tilbud

om h�yere utdanning av h�y faglig og pedagogisk standard til est mulig interesserte,

uavhengig av bosted og livssituasjon. Fagplanene for studiene er utarbeidet med

tanke p�a �a tilby studentene praksisrettede og solide kunnskaper, samtidig som at

studiet skal v�re formelt anerkjent og kompetansegivende i utdanningsystemet.

NKS-Forlaget ble etablert i 1971. Det utgir l�reb�ker for voksenoppl�ring, samt

23
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generelle fagb�ker. NKS-Forlaget er det femte st�rste skolebokforlaget i Norge.

3.1.1 Senter for fjernundervisning

Sammen med NKI Datah�gskolen (Norsk Kunnskaps Institutt) har NKS

H�gskole opprettet stiftelsen SEFU (Senter for Fjernundervisning). Den prim�re

m�alsetningen er �a etablere fjernundervisningsforskning som fagfelt i Norge. For �a

opparbeide fjernundervisningsforskning har NKS H�gskole og NKI Datah�gskolen

utformet et felles prosjekt. Det omfatter pedagogiske anvendelser av Edb{basert

kommunikasjon i fjernundervisningen. Prosjektet er tverrfaglig orientert og omfatter

fagomr�adene; informatikk, utdanning og kommunikasjon.

Det videre form�alet med prosjektet, er �a bidra til forskning i utvikling og anvendelse

av ny teknologi i fjernundervisningen innen h�yere utdanning.

I egenskap av SEFU har NKS H�gskole og NKI Datah�gskolen tatt i bruk DKS

i fjernundervisningen. NKS H�gskole og NKI Datah�gskolen stilte med hvert sitt

delprosjekt, som la vekt p�a ulike pedagogiske anvendelser og metoder. Hovedm�alet

med NKI Datah�gskolen sitt prosjekt var�a evaluere bruk av datakonferansesystemet

EKKO som de selv har utviklet, i utdanning innen administrativ databehandling

(Vedlegg A inneholder erfaringer fra fors�k som er blitt gjort ved NKI Datah�gskolen,

og Vedlegg B ulike DKS og derav EKKO). Kursene er beregnet p�a yrkesaktive med

ulik bakgrunn som �nsker en etterutdanning for �a kvali�sere seg til stillinger der

datateknologi og kommunikasjon er avgj�rende.

3.2 Integrering av PortaCOM i Bedrifts�konom-

studiet

NKS H�gskole sitt prosjekt gikk ut p�a �a ta i bruk DKS i Bedrifts�konomstudiet

ved H�gskolen. Et sentralt sp�rsm�al var om denne type hjelpeverkt�y muliggj�r

nye kommunikasjonsformer i fjernundervisningen. Resultater fra fors�ket skulle gi

grunnlag for utvidet bruk av DKS videre i Bedrifts�konomstudiet og evt. i andre

kurs og studieretninger ved NKS H�gskole.

F�r DKS ble tatt i bruk ble det opprettet en intern prosjektgruppe ved H�gskolen med

ansvar for prosjektet. Det f�rste de m�atte ta stilling til, var hvorvidt det skulle benyt-

tes intern eller ekstern vertsmaskin. Ved studieturer til Open University i England

(OU), Jysk �Abent Universitet i Danmark (J�AU), samt jevnlig kontakt med NKI Da-

tah�gskolen og gjennom studier av forskningsrapporter, h�stet de erfaringer fra andre

fjernundervisningsinstitusjoner som har tatt i bruk DKS i undervisningen.

NKS H�gskole valgte �a leie ekstern maskinkraft, og det ble inng�att en avtale med

USE (Universitetets Sentrale Edb-tjeneste) ved Universitetet i Oslo, om bruk av
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datakonferansesystemet PortaCOM som er tilgjengelig p�a deres VAX-maskin. USE

har v�rt med p�a utviklingen av PortaCOM fra starten i 1979, og de har st�rst

kompetanse p�a dette omr�adet i Norge. NKS H�gskole ser imidlertid ikke bort fra at

utpr�ving av andre DKS vil bli foretatt i framtiden for evt. �a erstatte PortaCOM

med ett av disse.

NKS H�gskole dekket utgiftene forbundet med bruk av DATAPAK. Studentene be-

talte kun lokal telefontakst uansett hvor studentene geogra�sk befant seg. I tillegg

m�atte studentene holde PC, modem, printer og telefon selv. Se �gur 3.1.

Figur 3.1: Studentene m�atte holde PC, modem, printer og telefon selv, (hentet fra

[Selmer-Anderssen 87, s. 32])

Avtaler ble ordnet med utstyrsleverand�rer, slik at de studentene som ikke hadde

tilgang til utstyr, kunne kj�pe dette hos de aktuelle leverand�rene med reduksjon i

pris.

Vi skal se n�rmere p�a Bedrifts�konomstudiet.
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3.3 Bedrifts�konomstudiet

NKS H�gskole var den f�rste fjernundervisningsinstitusjon som kunne tilby et studie

i bedrifts�konomi. Studiet egner seg for alle som �nsker en h�gskoleutdanning i

�konomiske og administrative fag. Etter endt studie har man kompetanse til jobb

innen ledelse og administrasjon i o�entlig forvaltning, eller i det private n�ringsliv

p�a et grunn- eller mellomniv�a. Studiet gir den samme formelle kompetanse som ved

o�entlige h�gskoler, og kravene til opptak er best�att eksamen fra 3-�arig videreg�aende

skole eller likeverdig utdanning. S�kere med annen relevant bakgrunn kan ogs�a tas

opp etter individuell vurdering. Selve fagomr�adene er i hovedsak bedrifts�konomiske

med innslag av matematikk, statistikk og Edb.

Studiet i sin helhet er p�a 20 vekttall, strekker seg over to �ar og er delt opp i �re

semestre. I hvert semester tilbys tre kursmoduler p�a tilsammen 5 vekttall. Figur 3.2

viser skjematisk studieplanen i Bedrifts�konomstudiet.

Figur 3.2: Studieplanen i Bedrifts�konomstudiet, (hentet fra [NKS 88:2])

I begynnelsen av hvert semester arrangeres regionale samlinger med varighet to til tre

dager. Fagomr�ader i pensum blir belyst gjennom forelesninger og gruppearbeid. Res-

ten av semesteret kan studentene jobbe med l�reb�ker og oppgavehefter i eget tempo.

Obligatoriske innsendingsoppgaver rettes og kommenteres av fagl�rere. I tillegg be-

nyttes lydkasetter og selvinstruerende l�reprogrammer til bruk p�a PC i enkelte av

fagene. Studentene har mulighet til �a ringe til NKS H�gskole for �a f�a hjelp til faglige

problemer og administrative sp�rsm�al, samt benytte tematelefon (audiokonferanser)

til fastsatte tider. I tillegg er bruk av DKS et tilbud til studentene.

Bedrifts�konomstudiet ble for f�rste gang tilbudt som fjernundervisning h�sten 1988.
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I januar 1989 ble det for f�rste gang tatt i bruk et DKS i undervisningen ved NKS

H�gskole. Dette innebar en ny fjernundervisningsmodell som er bygget p�a et prinsipp

om �a skape et faglig og sosialt studiemilj� som tiln�rmet inneholder de kommuni-

kasjonsformer som �nner sted i et fysisk skolemilj�. Det var i tovekttallskurset Edb

som verkt�y konferansesystemet PortaCOM i utgangspunktet ble tatt i bruk.

3.3.1 Kursmodulen Edb som verkt�y

Form�alet med kurset var �a:

Gi en innf�ring i Edb-maskinens oppbygning og virkem�ate, samt gi en

forst�aelse av bruksomr�ader for forskjellige typer Edb-maskiner som stor-

maskin, minimaskin og PC.

Gi en grunnleggende oppl�ring i bruk av tekstbehandling, regneark, data-

baser og kommunikasjon.

[NKS, 88:1, s. 21]

Dette betyr at kursets pensum var av b�ade praktisk og teoretisk karakter. Det teo-

retiske pensum var hovedsakelig basert p�a forh�andsprodusert l�remateriell. N�ar det

gjelder den praktiske delen av pensum, ble studentene tilbudt fra NKS H�gskole

�vingsdisketter i bruk av databaseprogrammet dBASE 3 PLUS, operativsystemet

MS-DOS, tekstbehandlingssystemet Word Perfect og regnearksystemet Lotus 1-2-3.

Studentene hadde ogs�a mulighet til �a benytte egne systemer.

Det ble gitt tre innsendingsoppgaver i kurset, hvor hver besto av to deloppgaver.

For �a kunne g�a opp til eksamen, m�atte �re av i alt seks deloppgaver v�re utf�rt og

godkjent. To av deloppgavene kunne kun besvares via DKS, d.v.s. at det var fullt

mulig �a g�a opp til eksamen uten �a ha v�rt inne i PortaCOM. Den ene av disse, var

en prosjektoppgave som studentene skulle l�se i sm�a grupper.

N�ar det gjelder eksamen, var b�ade den praktiske og den teoretiske delen av pensum

elsamensrelevant.
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Problemstillinger

PortaCOM og de este andre DKS p�a dagens marked er ikke utviklet spesielt med

tanke p�a undervisning, men med milit�rt, administrativt og forskningsmessig form�al.
En gjeldende tendens hos de ulike fjernundervisningsinstitusjoner som har tatt i bruk

DKS, er dermed at de har benyttet allerede eksisterende tekniske l�sninger og tilpas-
set sin undervisningsform til disse. En metode, sett i et fjernundervisningsperspektiv,
ville derimot v�re�a foreta analyser av de forskjellige brukernes behov og pedagogiske

vurderinger, slik at systemene blir utviklet med tanke p�a undervisning fra starten av.
Det mest ideelle ville v�re, i tr�ad med skandinavisk systemarbeidstenking, at beho-
vene ble analysert vekselvis og kontinuerlig med design av systemet og realisering av

produktet [Andersen, 86]. Dette skyldes at en tidlig analysefase i utviklingsprosessen
ikke vil avdekke alle behov og krav som m�a stilles. Krav og behov avdekkes ogs�a

ofte underveis i designprosessen, men ogs�a etter bruk av produktet. For �a oppn�a et
best mulig produkt, b�r utviklingsprosessen v�re basert p�a vekselvis og kontinuerlig
analyse, design og realisering av produktet, for �a trekke erfaringer fra det ene over

p�a det andre.

En mulig innfallsvinkel p�a v�ar unders�kelse kunne v�re�a f�rst analysere hvilke behov

de ulike brukerne har i fjernundervisningen, for s�a�a sette opp en kravspesi�kasjon til

et system. Deretter kunne vi vurdere hvorvidt eksisterende DKS egnet seg til bruk i
fjernundervisningen, med eller uten evt. modi�kasjoner og tilleggsfasiliteter i forhold

til behovene som avdekkes.

Vi skulle imidlertid f�lge et fors�k hvor det var forutbestemt at konferansesystemet

PortaCOM skulle benyttes, og i utgangspunktet hadde vi ikke noen nevneverdig

kjennskap til hverken DKS eller fjernundervisning. F�lgelig var det mer naturlig �a

benytte en tiln�rming som tok utgangspunkt i de fasiliteter PortaCOM tilbyr og

vurdere hvordan disse kan utnyttes i fjernundervisningssammenheng. Samtidig ville

vi vurdere hvilke mangler PortaCOM har, som m�a dekkes for at det skal v�re egnet

til utdanningsform�al.

Som hovedproblemstillinger valgte vi derfor �a dr�fte f�lgende:

28
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1. Hvordan tilpasse fjernundervisningen til et eksisterende DKS?

2. Hvordan tilpasse et DKS til fjernundervisningen?

Punkt 1 innebar �a unders�ke hvordan et allerede eksisterende DKS kan benyttes i

fjernundervisningen. Vi valgte �a ta utgangspunkt i v�ar de�nisjon av en 3. genera-

sjons fjernundervisningsmodell (se side 10), for videre�a kunne kartlegge og analysere

reelle problemstillinger knyttet til den elektroniske h�gskole og de impliserte bru-

kerne. Dette innebar at vi ikke kunne basere unders�kelsen p�a en evaluering av

kun det tekniske systemet, men ogs�a de organisatoriske forandringene som ber�rer

l�ringsprosesser og sosiale forhold. Dette indikerer at vi ogs�a m�atte betrakte atferden

til de ulike brukerne som bidrar til, eller er avhengig av funksjonene i systemet. Punkt

2 innebar �a unders�ke hvilke forbedringer som b�r gj�res i PortaCOM for at det skal
fungere som et fullgodt nytt medie i undervisningssammenheng. Dette vil ogs�a danne

grunnlag for mulige kravspesi�kasjoner til et DKS generelt i fjernundervisningen.

En vekselvis og kontinuerlig analysering av behovene ved punkt 1 og 2 samtidig med
en realisering av et nytt eller modi�sert DKS, ville resultere i et pedagogisk verkt�y

i fjernundervisningssammenheng. Dette ville utgj�re et nytt fjernundervisningskon-
sept, -et produkt som fjernundervisningsinstitusjonen skal tilby sine kunder, d.v.s.
studentene, og andre impliserte. Vi m�atte imidlertid avgrense v�ar unders�kelse til �a

dr�fte de to punktene med en m�alsetning om�a kun avdekke krav som m�a stilles til en
3. generasjons fjernundervisningsmodell og DKS generelt, for at undervisningsformen

skal fungere p�a en pedagogisk tilfredstillende m�ate. Et realisert produkt, evt. videre
analysering og derav nye kravspesi�kasjoner, kan v�re en etterf�lgende prosess av
v�ar unders�kelse.

For �a evaluere de to hovedproblemstillingene m�atte vi unders�ke f�lgende:

� Hvordan PortaCOM faktisk ble benyttet i fors�ket.

� Hvilke muligheter og begrensninger PortaCOM har i fjernundervisningen.

N�ar det gjelder den faktiske bruk av PortaCOM, �nsket vi b�ade et overordnet og et

detaljert bilde p�a bruken av systemet. Med overordnet mener vi statistiske generali-
seringer p�a hvor mye de impliserte brukerne deltok med �a skrive og lese tekstmel-

dinger, hvor ofte de var tilknyttet DKS og evt. hvordan dette fordelte seg over tid.

I tillegg ans�a vi kostnadene forbundet med bruk av systemet, b�ade brukernes totale

og gjennomsnittlige, som viktige faktorer. En unders�kelse av hva som faktisk ble

skrevet i tekstmeldingene ville gi et mer detaljert bilde p�a bruken av systemet.

Intensjonen med forelesninger, klasseundervisning, gruppesamarbeid o.l. i en ansikt-

til-ansikt undervisningssituasjon, er at studentene skal l�re gjennom ere informa-

sjonskanaler enn kun det trykte l�ringsmateriellet. De studentene som tilegner seg
kunnskap via ere informasjonskanaler enn det trykte l�ringsmateriellet, vil f�a ere

perspektiver p�a pensum, og kan dermed f�a en utvidet faglig kunnskap. I og med at
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DKS tilbyr ekstra kommunikasjonskanaler til studentene, ville det v�re interessant

�a unders�ke om dette f�rer til �kt kunnskap.

Ved evaluering av muligheter og begrensninger �nsket vi �a legge vekt p�a brukernes

egne erfaringer og synspunkter, og f�rst og fremst studentenes og fagl�rernes, siden

vi ans�a disse som de viktigste ressursene i DKS i undervisningssammenheng. Dette

skyldes at all informasjon lagret i tekstdatabasen er produsert av brukerne. Uten

brukerne, vil ikke systemet inneholde noen informasjon.

I tillegg ville egne erfaringer og erfaringer fra andre fors�k bli vektlagt ved evaluerin-

gen.

4.1 Mediets potensiale

P�a bakgrunn av hvordan PortaCOM faktisk ble benyttet i fors�ket og hvilke mu-
ligheter og begrensninger PortaCOM har i fjernundervisningen, �nsket vi videre �a
generalisere erfaringene fra fors�ket ved �a unders�ke:

� Faglig og sosial kommunikasjon gjennom DKS i fjernundervisningen.

Med sosial kommunikasjon mener vi kommunikasjon i studietiden hvor kommunika-

sjonspartene samtaler om utenomfaglige temaer. Ved faglig kommunikasjon vil tema-
ene ha faglig karakter, d.v.s. v�re relatert til pensum i kurset. Felles for disse

kommunikasjonstypene er at det utveksles ideer og informasjon, slik at det dannes
kontaktlinjer innbyrdes i brukergruppene og mellom de ulike brukergruppene. Samlet
utgj�r disse et kontaktnett. Figur 2.3 side 9 viste at tilegning av kunnskap ved bruk

av DKS. Informasjonsutvekslingen utgj�r her et kontaktnett mellom studentene, og
mellom fagl�rerne og studentene. Fagl�rerne og studentene utgj�r hver sin bruker-

gruppe i systemet og tilsvarer kategorier av mennesker i en fysisk skole (se de�nisjon

av 3. generasjons fjernundervisningsmodell). I tillegg til fagl�rerne og studentene
vil sentralt ansatte ved undervisningsinstitusjonen, og �vrige brukere av DKS v�re

aktuelle brukergrupper i systemet. Vi har valgt �a skille mellom to brukergrupper i
systemet:

1. Interne brukergrupper

2. Eksterne brukergrupper

De interne brukergruppene er de brukerne som er direkte knyttet til undervisnings-

institusjonen. Disse kan deles inn i �re typer:

1. Studentene

2. Fagl�rerne
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3. Fagansvarlige

4. Administrasjonen ved undervisningsinstitusjonen

De eksterne brukergruppene er brukere av DKS som ikke er tilknyttet undervisnings-

institusjonen. I NKS H�gskole sitt fors�k kan dette eksempelvis v�re ansatte ved

USE. Vi vil ogs�a falle inn under denne brukergruppen. Figur 4.1 skisserer et kon-

taktnett med mulige kontaktlinjer mellom de ulike brukerne.

Figur 4.1: Kontaktnett mellom de forskjellige brukergruppene

For�a avgj�re hvilke faglige og sosiale kommunikasjonsmuligheter DKS har i fjernunder-
visningen, var det viktig at mediets potensiale ble dr�ftet. Vi m�atte se n�rmere p�a

hvilke fasiliteter PortaCOM tilbyr, og hvorvidt man i fjernundervisningssammen-
heng kan dra nytte av disse. Vi regnet imidlertid med at fokusering p�a muligheter

samtidig ville medf�re tilsynekomst av begrensninger i PortaCOM sett i et under-

visningsperspektiv. For�a utnytte mediet best mulig, er det viktig at ulempene knyt-
tet til fordelene reduseres. V�ar m�alsetning var derfor �a dr�fte mediets potensiale

med tilh�rende begrensninger. En videre m�alsetning var�a foresl�a tiltak for�a utnytte

mulighetene og redusere ulempene knyttet til disse.

Vi antok at mediet i fjernundervisningssammenheng, har et potensiale for tverrkon-

takt, hurtige svar, prosjektarbeid, innsendingsoppgaver og informasjonsspredning.

Omr�ader vi valgte �a belyse var:

� Tverrkontakt

� Kommunikasjonsform

� Integrering
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{ Strukturering av informasjon

{ Innsendingsoppgaver

{ Informasjonsspredning

{ Prosjektarbeid

4.1.1 Tverrkontakt

For�a kunne si noe om hvorvidt bruk av DKS virkelig �ker kontakten mellom de ulike

brukerne, �nsket vi �a kartlegge kontaktnettet i fors�ket. B�ade kontakten mellom

de ulike brukergruppene, og innenfor hver av brukergruppene i systemet. Ved �a se
p�a hvordan mediet ble benyttet, -ogs�a i forhold til �vrige medier, kunne vi vurdere

hvordan det egner seg i en fjernundervisningssituasjon. Hvorvidt denne kontakten
hadde faglig eller sosial karakter, kan indikere hvorvidt DKS egner seg som et faglig
og/eller sosialt kommunikasjonsmedie.

N�ar det gjaldt selve bruken av mediet, �nsket vi �a belyse bruksgrad og det relative
forhold mellom en-til-en, en-til-mange og mange-til-mange kommunikasjon.

4.1.2 Kommunikasjonsform

Et DKS tilbyr skriftlig kommunikasjon. Ved muntlig kommunikasjon kan avsender

benytte e�ekter som tonefall, ironisk undertone, vektlegging av ord o.l. for at bud-
skapet skal oppfattes av mottaker etter avsenders intensjoner. Ved ansikt-til-ansikt
kommunikasjon vil i tillegg ikkevokal kommunikasjon slik som �yekontakt, kropps-

spr�ak, ansiktsuttrykk o.l. p�avirke mottakers oppfattelse av informasjonsinnholdet, se
�gur 4.2. Ved skriftlig kommunikasjon blir konsentrasjonen mer rettet mot det som
st�ar skrevet.

Figur 4.2: Ikkevokal kommunikasjon kan p�avirke hvordan mottaker oppfatter infor-

masjonsinnholdet



Kapittel 4. Problemstillinger 33

Siden fjernundervisning prim�rt tidligere ogs�a har v�rt basert p�a skriftlig kommu-

nikasjon, ville en vurdering av problematikken rundt skriftlig kommunikasjon kontra

annen form for kommunikasjon v�re mindre avgj�rende i sammenheng med fjern-

undervisning. Derimot ville en mer realistisk innfallsvinkel v�re �a dr�fte det vi har

valgt �a kalle kommunikasjonsform. Med kommunikasjonsform mener vi her tekst-

meldingenes innhold i form av sp�rsm�al og svar, diskusjoner, foresp�rsler, korte og

lange tekstmeldinger, o.s.v. Dialogstrukturen og innholdet i selve tekstmeldingene

kan vise hvilken kommunikasjonsform som �kk st�rst oppslutning, noe som videre

kan vurderes i forhold til hvorvidt DKS ble benyttet som et faglig og/eller sosialt

kommunikasjonsmedie.

4.1.3 Integrering

Integrering av DKS i fjernundervisningen har sammenheng med hvor mye de ulike

brukergruppene skal benytte mediet, og til hva. Hvilken type informasjon, og hvor
mye informasjon som skal overf�res via DKS fra administrasjonen, vil ogs�a p�avirke
grad av integrering. I forbindelse med integrering av PortaCOM i fjernundervisnin-

gen, opererte NKS H�gskole med to forskjellig modeller for grad av integrering. Disse
ble kalt maksimums- og minimumsmodellen, se �gur 4.3.

Figur 4.3: Maksimums- og minimumsmodellen

Maksimumsmodellen p�alegger studentene �a benytte mediet til prosjektarbeid, inn-

sendingsoppgaver og kommunikasjon med andre, samtidig som det forventes at fagl�rer
skal delta aktivt p�a systemet. Minimumsmodellen er basert p�a frivillig bruk av sys-

temet b�ade for studentene og fagl�rerne.



34 Kapittel 4. Problemstillinger

Tilsynelatende h�rermaksimumsmodellen for integrering inn under sm�askalamodellen

for fjernundervisning (se side 4). Men maksimumsmodellen kan ogs�a h�re inn under

en storskalamodell.

Edb som verkt�y fulgte en tiln�rmet maksimumsmodell, i og med at prosjektar-

beid og obligatoriske oppgaver i PortaCOM var integrert, samt at fagl�rerne m�atte

delta i PortaCOM (tiln�rmet, fordi det var mulig �a avlegge eksamen uten �a ha

gjennomf�rt obligatoriske oppgaver via PortaCOM). Samtidig baserer NKS H�gskole

fjernundervisningen p�a en storskalamodell, i og med et stort antall studenter og

forh�andsprodusert l�ringsmateriell. Kombinasjonen av maksimumsmodellen for in-

tegrering og storskalamodellen, faller inn under v�ar de�nisjon av en 3. generasjons

fjernundervisningsmodell. V�ar m�alsetning var �a evaluere hvordan en slik grad av
integrering fungerte, og �a avgj�re i hvilken grad de ulike elementene b�r integreres

for �a f�lge en pedagogisk optimal modell. Vi �nsket videre �a evaluere hvilken type
informasjon som skal overf�res via DKS, og hvordan denne b�r struktureres i DKS.

Dette innebar at vi m�atte unders�ke hvorvidt PortaCOM egnet seg til:

� Strukturering av informasjon

� Innsendingsoppgaver

� Informasjonsspredning

� Prosjektarbeid

og hvilke krav som m�a stilles til brukergruppene for at valgt integreringsstrategi skal

fungere optimalt.

4.2 Mediets begrensninger

Ved�a ta utgangspunkt i mediets potensiale ville vi fokusere p�a hvordan man kan til-

passe fjernundervisningen til et eksisterende DKS. Selv om det her ville tilsynekomme

behov som ikke dekkes i DKS, ville vi ved�a ta utgangspunkt i mediets begrensninger
kunne avdekke ytterligere forbedringer som b�r gj�res med DKS. V�ar m�alsetning

var �a vurdere: hvordan tilpasse et DKS til fjernundervisningen, med utgangspunkt i

brukergrensesnittet i PortaCOM.

4.3 Oppsummering

Som hovedproblemstillinger valgte vi �a dr�fte:

1. Hvordan fjernundervisning kan tilpasses et eksisterende DKS.

Dette innebar en analyse av mediets potensiale for
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(a) Tverrkontakt,

(b) kommunikasjonsform

og

(c) integrering.

En slik analyse ville i seg selv avdekke ulike begrensninger et DKS har, sett i et

fjernundervisningsperspektiv. Ved �a ta utgangspunkt i begrensningene, ledes

vi over til v�ar andre problemstilling, d.v.s. en vurdering av

2. Hvordan tilpasse et eksisterende DKS til fjernundervisningen.

Dette innebar en analyse av brukergrensesnittet med vekt p�a mediets begrens-

ninger.

Problemstillingene vil bli dr�ftet gjennom f�lgende kapitler:

� Kapittel 6 presenterer studentene og fagl�rerne i fors�ket, samt gir et overord-

net bilde av deres bruk av PortaCOM. Her unders�ker vi om det er noen sam-
menheng mellom studentenes aktivitet i PortaCOM og dokumentert kunnskap,
d.v.s. eksamensresultater. Videre belyses studentenes kommunikasjonskostna-

der forbundet med bruk av PortaCOM.

� Kapittel 7 dr�fter mediets potensiale for tverrkontakt og kommunikasjonsform.

� Kapittel 8 dr�fter hvordan mediet b�r integreres, med vekt p�a hvordan fjern-

undervisningenen kan tilpasses et allerede eksisterende DKS. Vi dr�fter hvordan
informasjonen b�r struktureres i et DKS, og hvordan mediet egner seg til pro-

sjektarbeid, innsendingsoppgaver og informasjonsspredning.

� Kapittel 9 dr�fter med utgangspunkt i brukergrensesnittet i PortaCOM, hvilke

begrensninger DKS har, sett i et fjernundervisningsperspektiv. Vi stiller gene-

relle krav til DKS, for�a si noe om hvordan DKS kan tilpasses fjernundervisnin-
gen.

Bruk av DKS forutsetter brukeroppl�ring og skriftlig brukerveiledning. Dette vil bli

n�rmere belyst i hhv. kapittel 10 og kapittel 10.3.



Kapittel 5

Innsamling av datamateriale

For �a kunne kartlegge og komme til klarhet om de faktiske forholdene i fors�ket

ved NKS H�gskole, m�atte vi samle inn kvalitative og kvantitative data. Analyser
av det innsamlede datamateriale dannet grunnlag for krav som m�a stilles til en 3.

generasjons fjernundervisningsmodell og DKS.

Vi skal n�a innledningsvis se p�a hva innsamling av kvalitative og kvantitative data
inneb�rer.

Grovt skissert, kan data som karakteriseres som kvalitative, egne seg best i forbindelse

med analytiske beskrivelser. Form�alet er da gjerne �a beskrive totale situasjoner og
g�a i dybden p�a fenomener. Videre er unders�kelser av kvalitative forhold preget av
eksibilitet, d.v.s. nye erfaringer kan tilpasses etterhvert som unders�kelsen p�ag�ar.

N�ar det gjelder kvantitative tiln�rminger, dreier dette seg om ulike typer av statistiske
generaliseringer. Data kan karakteriseres som kvantitative dersom de kan uttrykkes

i form av rene tall eller andre mengdetermer. Videre er kvantitative unders�kelser

preget av sterk strukturering.

B�ade kvantitative og kvalitative data kan brukes til�a studere ulike sosiale fenomener,

ved at de samles inn og behandles ved ulike metoder, som f.eks.:

1. Observasjon,

2. intervju,

og

3. bearbeiding
for

4. analysering av statistisk materiale.

Generelt, enten datakildene er respondenter (intervjuobjekter) eller en tekst, er kvali-
tative tiln�rminger preget av n�rhet og sensitivitet, mens kvantitative unders�kelser

i st�rre grad preges av avstand og selektivitet til datakildene.

36
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For �a evaluere problemstillingene, m�atte vi f�a et overordnet og detaljert bilde av

hvordan PortaCOM faktisk ble benyttet i fors�ket, samt analysere hvilke muligheter

og begrensninger PortaCOM har i fjernundervisningen.

Et overordnet bilde kunne vi f�a ved �a samle inn statistisk materiale, d.v.s. kvantita-

tive data om de ulike brukergruppenes bruk av PortaCOM. Hvor mye de deltok med

�a lese og skrive tekstmeldinger, hvor ofte de var tilknyttet systemet, hvor lenge de

var inne om gangen, kostnader forbundet med bruk av systemet, samt kartlegging av

kontaktnettet, for �a unders�ke i hvilken grad mediet ble benyttet til tverrkontakt.

For �a f�a et detaljert bilde av bruken, m�atte vi se n�rmere p�a selve innholdet i tekst-

meldingene, hva som ble skrevet i de ulike konferansene, om tekstmeldingene hadde

faglig eller sosial karakter, hvilken kommunikasjonsform de inneholdt m.m. En slik
analyse ville samtidig gi et bilde av hvilken kommunikasjonsform PortaCOM egner
seg til, og hvorvidt det egner seg til prosjektarbeid, innsendingsoppgaver og informa-

sjonsspredning.

For videre �a unders�ke hvilke muligheter og begrensninger PortaCOM har i fjern-
undervisningen, ville vi selv ta i bruk systemet. Men de brukerne som ville sitte med

de st�rste erfaringene var studentene og fagl�rererne selv. Det var derfor viktig �a
legge vekt p�a deres synspunkter og erfaringer med bruk av systemet. Vi valgte derfor

�a foreta en intervjuunders�kelse av studenter og fagl�rere.

Metodene vi valgte �a benytte i evalueringen av fors�ket ved NKS H�gskole er:

� Litteraturstudier

� Innsamling, bearbeiding og analyse av statistisk materiale

� Innholdsanalyse av tekstmeldinger

� Deltakende observasjon i PortaCOM

� Intervjuunders�kelse

Vi skal i det f�lgende se n�rmere p�a hver av metodene.

5.1 Litteraturstudier

P�a bakgrunn av litteraturstudier kunne vi avgrense og de�nere v�are problemstillinger,

som ikke var fastlagt p�a forh�and.

Bruk av DKS i fjernundervisningen ber�rer ere fagfelt. Disse kan grovt deles inn i
�re omr�ader:

1. Edb{basert kommunikasjon generelt.
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2. Edb{basert kommunikasjon i fjernundervisningen.

3. Brukeroppl�ring.

4. Generell pedagogikk.

Den grunnleggende faglitteraturen var spesielt forskningsrapporter fra New Jersey

Institute of Technology (NJIT) i USA, Open University (OU) i England, Jysk �Abent

Universitet (J�AU) i Danmark, Ontario Institute for Studies in Education University

of Guelph i Canada (OISE), og NKI Datah�gskolen i Norge.

5.2 Innsamling av kvantitative data

V�ar m�alsetning med innsamling av kvantitative data var �a f�a et overordnet bilde av
hvordan PortaCOM faktisk ble benyttet. I den forbindelse var det n�dvendig med en
opprettelse av en betegnelse for �a kunne m�ale studentenes interaksjon mot systemet.

Hovedtyngden av det man gj�r i PortaCOM er �a lese eller skrive tekstmeldinger.1

Som en betegnelse p�a deltakelse b�ade i form av lesing og skriving av tekstmeldinger,
innf�rte vi betegnelsen aktivitet. Deltakelse i form av skriving av tekstmeldinger

omtales som skriveaktivitet. Deltakelse i form av lesing av tekstmeldinger omtales
som leseaktivitet. Aktivitet er dermed en fellesbetegnelse for skrive- og leseaktivitet.

For�a kunne f�a et overordnet bilde av de ulike brukergruppenes aktivitet i PortaCOM,

hadde vi f�lgende tilgjengelig datamateriale:

1. Statistiske opplysninger generert av PortaCOM

2. Sekund�rdata fra USE

3. Sekund�rdata fra Televerket

4. Status-opplysninger generert av PortaCOM

5. Sekund�rdata fra NKS H�gskole

5.2.1 Statistiske opplysninger generert av PortaCOM

PortaCOM genererer statistiske opplysninger for alle medlemmenes interaksjon mot
systemet. Dette er opplysninger om antall leste og skrevne tekstmeldinger, hvor

1Bli medlem, forytting mellom konferanser og organisering av konferanser blir da sett p�a som

en del av enten lesing eller skriving av tekstmeldinger. S�keoperasjoner og listing av informasjon,

oversikter og statistikker samt hjelp-funksjonen betraktes som lesing av tekstmeldinger. Redigering

av tekstmeldinger og endring av informasjon om en selv g�ar innunder skriving av tekstmeldinger.

Skrive til og lese fra �l, samt avslutte PortaCOM faller litt utenfor disse to kategoriene, men utgj�r

ingen stor del av det som gj�res i DKS.
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mange ganger systemet er benyttet, hvor mye tid totalt som er brukt p�a systemet
for hver enkelt, og hvor lenge de har v�rt inne om gangen (antall ganger PortaCOM
er benyttet dividert med antall minutter). Vi antok at materialet ogs�a kunne vise
forholdet mellom de ulike typene tekstmeldinger. Kommandoen List Statistics vil
resultere i et datamateriale for samtlige brukere av PortaCOM som vist under.

� Read: Sier hvor mange innlegg, kommentarer og brev vedkommende har lest,
inkludert sine egne brev.

� Entr(try): Sier hvor mange tekstmeldinger (innlegg, kommentarer og brev)
vedkommende har skrevet.

� Noti(ce): Sier hvor mange innlegg vedkommende har skrevet.

� Comm(ent): Sier hvor mange kommentarer vedkommende har skrevet.

� Lett(er): Sier hvor mange brev som er blitt sendt til vedkommendes postkasse.

� Answ(er): Sier hvor mange svar vedkommende har skrevet.

� Pres(entation): Sier hvor mange presentasjonstekstmeldinger vedkommende
har skrevet.

� Sess(ion): Sier hvor mange ganger vedkommende har benyttet DKS.

� Minu(tes): Sier hvor mange minutter vedkommende har benyttet DKS.

Men det viste seg at summen av antallNoti, Comm og Lett som regel var st�rre enn
antall Entr, p�a tross av at antall Entr skulle vise hvor mange innlegg, kommentarer
og brev hver enkelt har skrevet. Dette skyldtes at ved ere mottakere av en tekst-
melding oppdateres Entr med �en, mens Noti, Comm eller Lett oppdateres med
antall mottakere. Hvis man f.eks. skriver et innlegg og sender dette til en konferanse
og tre postkasser, oppdateres antall Entr med �en, mens antall Noti oppdateres med
�re. I tillegg oppdateres Read med �en.

Datamaterialet viste dermed ikke hvor mange ulike typer tekstmeldinger hver enkelt
hadde forfattet, d.v.s. forholdet mellom innlegg, kommentarer og brev. I stedet
kunne det gi et bilde av om tekstmeldingene var sendt til ere mottakere, ved �a se
p�a di�eransen mellom Entr og summen av Noti, Comm og Lett.

Siden Read ogs�a blir p�avirket n�ar enkeltbrukernes postkasser adderes til som mot-
takere, viste heller ikke datamaterialet det reelle forholdet mellom antall skrevne og
antall leste tekstmeldinger for hver enkelt bruker. Men det kunne likevel gi et bilde
av dette forholdet.

Hovedproblemet var imidlertid at disse opplysningene listes opp for alle PortaCOM-
medlemmer, uten noen form for identi�kasjon av de enkelte brukerne. Det var derfor
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vanskelig�a skille de interne brukergruppene fra de eksterne, d.v.s. trekke ut brukerne
med tilknytning til NKS H�gskole blant alle PortaCOM-medlemmene.

Vi kunne derfor ikke dra nytte av dette materialet, og m�atte basere oss p�a annet
datamateriale for �a f�a et bilde av de interne brukergruppenes aktivitet.

5.2.2 Sekund�rdata fra USE

Tilknytningstid

Som et m�al p�a aktivitet kunne vi i stedet ta utgangspunkt i antall tidsenheter bruk-
erne var koblet til vertsmaskinen. Tidsenheten regnes fra det tidspunkt en bruker
logger seg inn p�a vertsmaskinen (registeres at brukeren har oppn�add kontakt) til
vedkommende blir logget ut. Ved USE registreres antall timer og minutter hver enkelt
bruker er tilknyttet VAX-maskinen og kostnader forbundet med dette.2 Antall timer
og minutter en person har v�rt i kontakt med VAX-maskinen g�ar under betegnelsen
oppkoblingstid eller tilknytningstid. Som m�al p�a aktivitet kunne vi benytte denne
tilknytningstiden.

Vi har de�nert aktivitet til �a gjelde skriving og lesing av tekstmeldinger. Dette kan
foreg�a enten o�ine eller online, slik at et m�al for aktivitet m�a ta hensyn til b�ade
o�ine og online jobbing. Tilknytningstiden er i utgangspunktet kun et m�al p�a online
jobbing.

Siden o�ine bearbeiding av tekstmeldinger naturlig nok ikke kan m�ales, m�atte vi
anta at en student som jobbet mye o�ine ogs�a jobbet mye online, d.v.s. hadde h�y
tilknytningstid. Uten en slik antagelse kunne vi risikere at en student som jobbet mye
o�ine jobbet lite online, og da ville tilknytningstiden gi et feilaktig bilde av studen-
tens aktivitet. O�ine bearbeiding av tekstmeldinger krevde imidlertid forst�aelse av
systemet og tilh�rende kommandoer. Dette ville igjen kreve at studentene hadde be-
nyttet PortaCOM for�a f�a oversikt over de ulike kommandoene, noe som kan resultere
i �kt tilknytningstid.

En innvending mot�a benytte tilknytningstid som et m�al for aktivitet, var at tilknyt-
ningstiden baseres p�a generell bruk av VAX-maskinen og ikke kun PortaCOM. Men
vi antok at bruk av VAX{maskinen hadde sammenheng med bruk av PortaCOM.
Med bakgrunn i en slik antagelse ville tilknytningstiden v�re en indikator for den
totale bruk av DKS, slik at bruk av VAX-maskinen tilsvarte bruk av PortaCOM.

Under en forutsetning om at antagelsene over var gjeldende, ville tilknytningstiden
forbundet med bruk av VAX-maskinen, v�re en god nok m�albar enhet for studentenes
aktivitet i PortaCOM.

2Dette registreres for hvert kvartal av�aret, hvor 1.kvartal har varighet 1.januar-31.mars, 2.kvartal

fra 1.april-30.juni o.s.v.
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Kostnader

Et alternativt m�al p�a aktivitet kunne v�re kostnadene forbundet med bruk av VAX-
maskinen. Disse registreres ved USE p�a samme m�ate som tilknytningstiden. Men
fordi det her ikke er noen entydig sammenheng mellom tilknytningstid og kostnader,
ville kostnadene gi et uriktig bilde av bruken. Dette skyldes at kostnadene varierer
avhengig av n�ar p�a d�gnet tilknytningen foretas. Det er 50% rabatt mellom kl.17-23
p�a hverdager, og 90% rabatt p�a l�rdager, s�n- og helligdager samt p�a hverdager mel-
lom kl.23-08. Dette medf�rer at det koster mer for en person som er inne i PortaCOM
p�a dagtid en hverdag, enn for en som jobber om kvelden selv om tilknytningstiden er
den samme. En person som hadde lav tilknytningstid, ville f.eks. f�a h�ye kostnader
hvis interaksjonen foregikk p�a de tider det ikke var noen rabatt.

I stedet �nsket vi �a se p�a kostnadene for �a f�a en oversikt over hvor mye det kostet
hver enkelt student, og for alle studentene �a benytte seg av PortaCOM.

5.2.3 Sekund�rdata fra Televerket

Foruten kostnader forbundet med selve bruken av VAX-maskinen, var det kostnader
forbundet med bruk av o�entlige nett. For �a f�a at overordnet bilde av hvor mye
tilknytningene til VAX-maskinen kostet, benyttet vi sekund�rdata fra Televerket.
Dette ga en oversikt over DATAPAK-kostnadene og antall anrop mot vertsmaskinen.
Studentene i Oslo-omr�adet kunne for samme pris tilknyttes uten �a g�a veien om DA-
TAPAK, ved oppringt samband (DATEL). Men hvor mye dette utgjorde hadde vi
ingen mulighet til �a m�ale.

5.2.4 Status-opplysninger generert av PortaCOM

For �a kunne kartlegge forholdet mellom skrive og leseaktivitet, m�atte vi benytte
et annet materiale enn de statistiske opplysningene generert av PortaCOM. Status-
opplysninger generert av PortaCOM og sekund�rdata fra Televerket ble benyttet i
dette henseende. Ved �a gi kommandoen Status for en konferanse, gis det en oversikt
over bl.a. antall skrevne tekstmeldinger i konferansen. Figur �gur 5.1 viser status-
opplysninger for en konferanse opprettet i forbindelse med studentsamlingene h�sten
'89 (antall skrevne tekstmeldinger er 128).

Ved �a sammenligne antall anrop med antall skrevne tekstmeldinger totalt, ville di�-
eransen mellom antall anrop og antall tekstmeldinger v�re tiln�rmet antall anrop
hvor det ikke ble skrevet tekstmeldinger. Forholdet ble ikke eksakt, fordi tilknytninger
ved oppringt samband kom i tillegg. Det var ogs�a mulig�a skrive mer enn �en tekstmel-
ding ved samme tilknytning. Men forholdet mellom antall anrop og tekstmeldinger
ville v�re en tiln�rmet god indikator for forholdet mellom skrive- og leseaktivitet
totalt for alle studentene. Vi hadde ikke mulighet til �a m�ale forholdet mellom lese-



42 Kapittel 5. Innsamling av datamateriale

Figur 5.1: Status-opplysninger for konferansen NKSH Samling

og skriveaktivitet for hver enkelt.

5.2.5 Sekund�rdata fra NKS H�gskole

Vi �nsket ogs�a et overordnet bilde av hvorvidt bruk av de elektroniske informasjons-
kanalene bidrar til e�ektiv l�ring og �kt kunnskap. Ved de este undervisnings-
institusjonene blir kunnskap m�alt i eksamenskarakter. Selv om eksamenskarakter for
enkelte ikke alltid representerer deres totale kunnskap, valgte vi �a benytte eksamen-
skarakteren som en faktor for �a dr�fte hvorvidt interaksjon og kommunikasjon kan
resultere i �kt kunnskap. I denne sammenheng ville det mest ideelle v�re �a dele stu-
dentene som fulgte samme kursmodul, inn i to grupper. Det pedagogiske opplegget
for den ene gruppen m�a f�lge en undervisningsmodell med integrert bruk av DKS,
og den andre gruppen f�lger en undervisningsmodell uten bruk av DKS. Det �vrige
l�ringsmateriellet er det samme. Ved �a sammenligne eksamensresultatene fra de to
gruppene, ville vi kunne kartlegge om hvorvidt de elektroniske informasjonskanalene
er behjelpelige faktorer for �a oppn�a et bedre eksamensresultat.

Vi hadde imidlertid ingen mulighet til �a foreta en slik unders�kelse, siden NKS
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H�gskole ikke hadde basert seg p�a dette. Derimot hadde vi mulighet til�a sammenligne
eksamensresultatene med grad av aktivitet i systemet, d.v.s. hvorvidt studentenes
eksamensresultat var en konsekvens av deres bruk av de elektroniske informasjonska-
nalene.

Foruten�a generalisere og deretter analysere dette for kursmodulen Edb som verkt�y,
�nsket vi �a foreta tilsvarende unders�kelse for kursmodulen Statistikk som fulgte
minimumsmodellen. Den opprinnelige intensjonen var at DKS ensidig skulle benyttes
i kursmodulen Edb som verkt�y. Fagansvarlig i Statistikk tok imidlertid initiativet til
at ogs�a dette kurset kunne dra nytte av de elektroniske informasjonskanalene. Det
ville derimot ikke v�re realistisk�a videre sammenligne grad av aktivitet og eksamens-
resultater mellom disse to kursmodulene, siden de omhandler to vidt forskjellige
fagomr�ader.

En slik unders�kelse krevde at vi hadde tilgang til eksamensresultater fra kursene
Edb som verkt�y og Statistikk.

5.3 Innholdsanalyse av tekstmeldingene

Det var studentenes deltagelse i form av skrevne meldinger som kunne gi et detaljert
bilde av hvorvidt mediet ble benyttet for faglig og/eller sosial kommunikasjon. I denne
sammenheng m�atte vi kartlegge kommunikasjonsformene som ble benyttet, noe som
medf�rte at vi m�atte foreta innholdsanalyse av tekstmeldingene i konferansene og
postkassene.

Vi skal i resten av dette kapitlet belyse hvilke metoder og tilh�rende data vi benyttet
for�a f�a et mer detaljert bilde av bruken av PortaCOM. Vi hadde i denne sammenheng
f�lgende tilgjengelig datamateriale:

1. Utskrifter fra konferanser

2. Utskrifter fra postkasser

5.3.1 Utskrifter fra elektroniske konferanser

Vi �nsket �a foreta innholdsanalyse i b�ade de �apne og lukkede konferansene. N�ar det
gjelder de lukkede konferansene, var disse hovedsakelig opprettet av enkeltstudenter
med samarbeid som form�al. Foruten �a foreta en analyse av innholdet i teksten i
konferanser av denne typen, ville vi ved innsyn i disse f�a et innblikk i hvordan en
mindre gruppe studenter samarbeidet om en prosjektoppgave e.l. via et elektronisk
medie. For at vi skulle f�a mulighet til b�ade �a observere samarbeid og senere analyse
av tekstmeldingene i slike konferanser, var det n�dvendig �a s�ke om medlemskap i
disse.
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5.3.2 Utskrifter fra elektroniske postkasser

Ved en generell sammenligning av innholdet i brev og tekstmeldinger i konferansene,
hadde vi mulighet til�a vurdere hvorfor den ene informasjonskanalen evt. ble benyttet
framfor den andre. Men det er ikke mulig�a f�a oversikt over hvem som sender brev til
hvem i PortaCOM. Et system som tilbyr slike muligheter vil stride mot enkeltbru-
kernes personlige integritet. Dette betyr at selv systemadministrator ikke har tilgang
til slike opplysninger.

Vi �nsket imidlertid est mulige opplysninger av denne typen, og informerte derfor
studentene om dette via PortaCOM. Vi la fram f�lgende forslag:

� De studentene som �nsket det, kunne oversende innholdet av sin personlige
postkasse i sin helhet til oss via PortaCOM eller vanlig brevpost.

Det ville naturlig nok v�re enkelte studenter som ikke ville im�tekomme et slikt for-
slag. Vi valgte av den grunn�a sette opp f�lgende frivillige alternativer til studentene
i tillegg:

� Studentene kunne i korthet informere om hva brevenes innhold gikk ut p�a, samt
mottaker/avsender/dato.

� Studentene kunne oversende brevenes temaangivelse, samt mottaker/avsender/
dato.

Siden det var lite trolig at samtlige studenter ville oversende denne �nskelig informa-
sjon i en eller annen form, m�atte vi bruke dette som tilleggsopplysninger.

5.4 Innsamling av kvalitative data

Vi �nsket �a supplere kvantitative sekund�r- og prim�rdata med mer kvalitative
studier for �a f�a en representativ oversikt over de generelle forholdene ved datamat-
erialet. Vi ville da kunne trenge dypere ned i oversiktsmessige tendenser og generelle
m�nstre. Disse supplerende dataene dreide seg om :

1. Erfaringer fra observasjon

2. Intervjuer av et utvalg av brukergruppene

5.4.1 Erfaringer fra observasjon

Vi �nsket �a benytte en metode basert p�a observasjon for �a kunne benytte egne er-
faringer til �a analysere og �a �nne meningsammenhenger fra de kvantitative dataene.



Kapittel 5. Innsamling av datamateriale 45

Det videre sp�rsm�alet var hvordan vi skulle foreta en slik observasjon, d.v.s. om vi
skulle ta i bruk deltakende/�apen observasjon eller ikke-deltakende/skjult observasjon.

Ved ikke-deltakende observasjon er forskeren bare tilskuer til den sosiale situasjo-
nen som iakttas, mens ved deltakende observasjon er vedkommende medlem av det
systemet unders�kelsen dreier seg om [Brock-Utne, 80].

Dette betyr at ved s�akalt:

� �apen observasjon ville studentene v�re oppmerksomme p�a at de ble observert.
Dette ville bl.a gi muligheten til at vi kunne diskutere v�are observasjoner med
studentene via DKS, eller evt. ved et intervju. P�a den annen side kunne
denne framgangsm�aten frambringe et urealistisk bilde av undervisningsmod-
ellen, siden de visste at de ble observert, og derfor ville opptre annerledes enn
normalt.

� skjult observasjon ville vi enten v�re skjult som personer og dermed som fors-
kere eller at vi ikke var skjult som personer, men som forskere. Vi ville da miste
muligheten til �a diskutere observasjonene med brukergruppene.

Hvilke typer observasjoner vi benyttet

Vi valgte �apen observasjon, d.v.s. �a v�re deltakende observat�rer i systemet. Vi
�nsket �a skape en tillitsfull atmosf�re som for begge parter ville v�re behagelig �a
jobbe i, samtidig at denne metoden�apnet muligheten for feedback fra studentene p�a
v�are observasjoner. Vi regnet med at studentene evt. bare i startfasen ville opptre
unaturlig i forbindelse med at de ble observert.

Videre var v�ar m�alsetning med observasjon�a oppn�a b�ade et subjektivt og objektivt per-
spektiv p�a bruk av DKS i fjernundervisningssammenheng. Et subjektivt perspektiv
genereres ved egenerfaring, eksempelvis ved skriving, lesing og s�king p�a tekstmeldin-
ger. En observat�r m�a ha et subjektivt perspektiv, men i tillegg m�a vedkommende i
en analyse betrakte andre aspekter ved kommunikasjonsmediet.

Ved �a v�re deltakende observat�rer ville vi selv opptre b�ade som brukere og obser-
vat�rer. Som brukere ville vi f�a erfaringer i bruk av PortaCOM. Dermed ville vi
lettere kunne sette oss inn i studentenes situasjon, og problemer knyttet til bruk av
mediet. I egenskap av forskerrollen kunne vi betrakte hele systemet som s�adan fra
et \fugleperspektiv". Dermed ville vi ogs�a kunne betrakte andre aspekter knyttet til
bruken av mediet.

Vi var deltagende observat�rer ved

� �a v�re medlemmer i de konferansene som ble opprettet i forbindelse med
fors�ket.
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� �a v�re tilstede ved en av de tre innf�rings- og oppl�rings samlingene. I denne
forbindelse informerte vi studentene om v�ar unders�kelse. Vi delte ut et skriv
som omhandlet v�ar unders�kelse til alle studentene p�a samlingen, samt de som
ikke var p�a samlingen. Vi �kk ingen negative reaksjoner fra studentene. Vi
opptr�adte delvis som hjelpel�rere og delvis som forskerne bak i klassen. P�a
denne m�aten �kk vi et innblikk i hvordan brukeroppl�ring skjer i praksis, ved
tilfeldige samtaler med studentene og kun observering i egenskap av forskerne
bak i klassen.

5.4.2 Intervjuer av studenter og fagl�rere

For �a analysere muligheter og begrensninger i PortaCOM �nsket vi �a legge vekt p�a
de ulike interne brukergruppenes erfaringer og synspunkter.

Vi ans�a studentene som hovedressursene i DKS. De �vrige brukergruppene var be-
hjelpelige faktorer for �a kunne fremme l�ringsprosessen. Herunder var fagl�rerne
den viktigste brukergruppen. Vi begrenset responentene til �a omfatte et utvalg av
studentene og samtlig fagl�rere og fagansvarlige i kursmodulen Edb som verkt�y,
samt fagansvarlig i Statistikk.

Intervjuer av studentene

Ulike metoder og teknikker ble vurdert i forbindelse med intervjuer av studentene. En
mulig intervjumetode ville v�re �a utnytte PortaCOMs potensiale for uavhengighet
av tid og sted.

Vi vurderte f�lgende muligheter:

� Opprette en egen konferanse hvis form�al var �a utveksle meninger og erfaringer
knyttet til undervisningsmodellen. For at meningsutvekslingen skulle kunne
foreg�a uten at utenforst�aende blandet seg inn, ville det v�re n�dvendig med en
lukket konferanse. For�a begrense evalueringsarbeidet av synspunkter, ville det
v�re n�dvendig �a begrense antallet av medlemmene ved �a innlemme et utvalg
av studentene som medlemmer.

Et diskusjonsm�te av denne typen, kunne imidlertid utvikle seg til at kun
enkelte av studentene var aktive, og dermed kunne det �apnes en risiko for
at ikke samtliges meninger kom fram. Dessuten kunne studentene lettere bli
p�avirket av hverandres meninger, enn ved en meningsutveksling basert p�a en-til-
en samtale. Siden det var viktig at den enkelte students meninger og erfaringer
kom fram, utelukket vi lukkede datakonferanser som intervjumedie.

� Gj�re nytte av postfunksjon i DKS, ved�a oversende strukturerte sp�rsm�al i form
av et sp�rreskjema til hver enkelt students postkasser. Svarene vil v�re perso-
navhengige. En framgangsm�ate basert p�a postfunksjonen som intervjumedie,
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ville imidlertid kreve n�ye gjennomtenkte og velutpr�vde sp�rsm�alsformulering-
er. Dette for �a unng�a misforst�atte tolkninger av sp�rsm�al, og for videre �a f�a
svar p�a sp�rsm�al som reises.

For�a kunne benytte PortaCOM i forbindelse med intervjuing av studentene, var det
en forutsetning at samtlige av utvalget behersket PortaCOM,- noe som n�dvendigvis
ikke trengte �a v�re tilfelle. Vi var ogs�a avhengig av �a f�a resultatene av intervjuene
relativt raskt, noe som kunne bli forhindret nettopp fordi studentene selv,- p�a bak-
grunn av mediets potensiale for uavhengighet av tid, til en viss grad kunne bestemme
n�ar de �nsket �a skrive inn sine erfaringer. Det at studentene �kk mer tid p�a seg til
�a komme med velformulerte svar, kunne ogs�a f�re til at svarene mistet noe av sin
spontanitet og �rlighet.

Vi skrinla bruken av PortaCOM relativt raskt, og en muntlig intervjumetode ble
vurdert til �a foretrekkes. Vi skal n�a dr�fte v�are alternativer.

Telefonintervju med hver enkelt student har visse likhetstrekk med bruk av DKS
som intervjumedie: Framgangsm�aten er distanserende, d.v.s. at det ikke eksisterer
e�ekter som fysisk tilstedv�relse gir, noe som kunne v�re avgj�rende i forst�aelsen av
b�ade studentenes meninger og v�are sp�rsm�alsformuleringer.

Ved derimot�a foreta ansikt-til-ansikt intervjuer med et utvalg studenter, ville hver en-
kelt f�a mulighet til�a beskrive deres meninger muntlig, noe vi antok at studentene ville
foretrekke. Vi ville komme i n�r kontakt med studentene, slik at disse ville f�a mer inn-
ytelse p�a problemstillinger og tolkninger enn ved en distanserende framgangsm�ate.
Riktignok ville det v�re vanskeligere�a sammenligne svar enn ved f.eks. et fast struk-
turert sp�rreskjema som er bygget p�a forh�andsbestemte sp�rsm�alsformuleringer. Til
gjengjeld ville vi kunne f�a fram s�rtilfeller.

Selve sp�rreunders�kelsen ble foretatt ved hjelp av personuavhengige og strukturerte
intervjuguider.

Utvalg

Ved �a trekke ut intervjuobjekter tilfeldig fra hele studentgruppen, ville vi risikere
eksempelvis �a f�a bare intervjuobjekter som var hyppige brukere av PortaCOM. Der-
med ville meningstolkninger ensidig ta utgangspunkt i synspunkter fra studenter som
hadde oppn�add forholdsvis h�ye kunnskaper i bruken av systemet. Vi �nsket et bre-
dere spekter av synspunkter, og valgte derfor�a gruppere studentene i kategorier etter
deres bruk av systemet. Dermed ville vi kunne f�a et mer representativt og realistisk
bilde av bruken av DKS. Vi �nsket �a organisere utvalget m.h.t.:

� Studenter som var sv�rt aktive i PortaCOM

� Studenter som var middels aktive i PortaCOM

� Studenter som var lite aktive i PortaCOM
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{ med 10 studenter i hver kategori.

Videre var det n�dvendig �a foreta intervjuene f�r semesterslutt, for �a unng�a uheldige
p�avirkningsfaktorer n�ar det gjelder studentenes inntrykk av studiet. Eksempelvis
kunne eksamensresultater p�avirke kursinntrykket.

P�a tidspunktet intervjuguider og utvalg av studenter ble planlagt og foretatt (p�asken
'89), var vi uvitende ommaterialet fra USE som inneholdt tilknytningstid og tilh�rende
kostnader, slik at inndelingen av studentene ikke ble foretatt etter tilknytningstiden.
Tilknytningstiden er som tidligere nevnt et m�al p�a aktivitet. I stedet kategoriserte vi
studentene ut fra i hvilken grad de skrev tekstmeldinger, d.v.s. deres skriveaktivitet.
Vi var da avhengig av �a benytte oss av utskrifter fra konferansene for �a komme fram
til et tilfredstillende utvalg.

Hver tekstmelding i PortaCOM er innledet med forfatteren av teksten, samt dato og
klokkeslett teksten er skrevet, slik �gurene 2.9 og 2.10 side 18 viste.

Vi satte opp en nedre og �vre grense i antall tekstmeldinger for hver kategori.
Dette betydde at studentene som hadde skrevet tekstmeldinger innenfor et antall-
tekstmeldinger-intervall falt inn under tilh�rende kategori. Etter �a ha foretatt denne
kategoriseringen av studentene, foretok vi videre et tilfeldig utvalg ut fra dette og
studentenes geogra�ske tilholdssted av tidsmessige �arsaker.

Deretter foretok vi en videre kategorisering av dette utvalget studenter m.h.t. deres
framm�te p�a en av de tre studentsamlingene. Dette betyr at det endelige utvalget
av studentene kunne deles inn i f�lgende kategorier:

� Studenter som var sv�rt skriveaktive i PortaCOM og var tilstede ved en stu-
dentsamling.

� Studenter som var sv�rt skriveaktive i PortaCOM, men som ikke var tilstede
ved en studentsamling.

� Studenter som var middels skriveaktive i PortaCOM og som var tilstede ved en
studentsamling.

� Studenter som var middels skriveaktive i PortaCOM, men som ikke var tilstede
ved en studentsamling.

� Studenter som var lite skriveaktive i PortaCOM og var tilstede ved en student-
samling.

� Studenter som var lite skriveaktive i PortaCOM, men som ikke var tilstede ved
en studentsamling.
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Intervjuer av fagl�rerne og fagansvarlige

Fagl�rerne og fagansvarlige i Edb som verkt�y og Statistikk var ogs�a aktive i DKS,
og vi antok at deres erfaringer i bruk av systemet var relevante.

Vi valgte ansikt-til-ansikt intervju av fagl�rerne og fagansvarlige av samme grunner
som for studentene. Vi utformet en intervjuguide med tilsvarende temaavgrensinger
som ved intervjuguiden til studentene.

Alle intervjuene ble tatt opp p�a lydb�and og skrevet ordrett av. Den ordrette ut-
skriften, samt erfaringer fra observasjon, utgjorde materialet for den kvalitative men-
ingstolkningen.

I Vedlegg C foreligger intervjuguidene for studentene og fagl�rerne.

5.5 Oppsummering

V�ar empiri var:

1. Sekund�rdata fra USE, for �a f�a et overordnet og generelt bilde av studentenes
tilknytningstid og kostnader.

2. Sekund�rdata fra Televerket, for�a f�a et bilde av studentenes kostnader forbun-
det med bruk av o�entlige kommunikasjonslinjer.

3. Statusopplysninger generert av PortaCOM, kombinert med sekund�rdata fra
Televerket, for �a kartlegge forholdet mellom skrive{ og leseaktivitet.

4. Utskrifter av elektroniske konferanser og postkasser, for �a f�a et detaljert bilde
av hvorvidt systemet ble benyttet til faglig og/eller sosial kommunikasjon.

5. Deltagende observasjon i PortaCOM.

6. Datamateriale fra intervjuer av studenter og fagl�rere.



Kapittel 6

Studentene og fagl�rerne i

fors�ket, og deres bruk av

PortaCOM

Med hovedvekt p�a kvantitative data, skal vi se n�rmere p�a:

1. Konferansene som ble opprettet av NKS H�gskole i fors�ket.

2. Studentene og fagl�rerne i fors�ket.

3. Studentenes og fagl�rernes generelle bruk av PortaCOM.

4. Studentenes kommunikasjonskostnader.

5. Intervjuobjektene.

Vi trekker ogs�a inn erfaringer fra intervjuer og observasjon i PortaCOM, men dette

kvalitative datamateriale blir n�rmere belyst i de etterf�lgende kapitler.

6.1 Konferansene som ble opprettet av NKS H�g-

skole

Det ble totalt opprettet 10 konferanser av NKS H�gskole i l�pet av v�arsemesteret '89.

I slutten av januar, ble det opprettet �re konferanser i PortaCOM. (NKSH) Cafe

Online som var ment �a skulle v�re en sosial konferanse, og (NKSH) Edb (som

verkt�y) klasse hvor faglige sp�rsm�al og kommentarer skulle tas opp. (NKSH)

ADM oppslagstavle og (NKSH) Edb (som verkt�y) oppslag var to oppslags-

tavler. I slutten av februar, ble det opprettet en konferanse for kursmodulen Sta-

tistikk, NKSH Statistikkforum. Videre ble det i midten av mars opprettet �re

50
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klassekonferanser, hvor hver av de �re fagl�rerne i kurset Edb som verkt�y hadde an-

svaret for hver sin med tilh�rende studenter. I tillegg ble det opprettet en konferanse

for tekniske sp�rsm�al, NKSH teknisk problemforum. Mange av konferansene

skiftet navn i l�pet av semesteret. (NKSH) Edb (som verkt�y) klasse skiftet navn

til NKSH forum for Edb oppstart(sfasen), og NKSH ble innf�rt f�rst i navnet p�a de

�vrige, d.v.s. parantesene ble fjernet.

Den endelige listen av tilgjengelige konferanser s�a slik ut:

1. Cafe Online

2. NKSH forum for Edb oppstart(sfasen)

3. NKSH ADM oppslagstavle

4. NKSH Edb (som verkt�y) oppslag

5. NKSH teknisk problemforum

6. NKSH-a Edb(klasse)

7. NKSH-b Edb(klasse)

8. NKSH-c Edb(klasse)

9. NKSH-d Edb(klasse)

10. NKSH Statistikkforum

Samtlige av konferansene var �apne. Bortsett fra de to oppslagstavlene, hvor kun

m�teorganisator hadde skriveaksess, var tekstmeldingene skrevet av b�ade interne og

eksterne brukergrupper.

Studentene hadde gjennom hele semesteret ogs�a mulighet til �a opprette egne konfe-

ranser. I forbindelse med en prosjektoppgave ble det fra midten av april og utover

opprettet lukkede konferanser, hvor studentene i samarbeid skulle l�se denne oppga-

ven.

6.2 Studentene og fagl�rerne i fors�ket

Av de ulike brukergruppene i DKS var det studentene og fagl�rerne vi valgte �a

konsentrere oss om. Vi skal n�a presentere populasjonen av disse.
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Studentene

Av 230 studenter som var meldt opp til studiet pr. august '88, var dette tallet

redusert til 190-200 studenter pr. februar '89. Av disse var det et upresist antall som

ble fritatt for kurs, eller utsatte ett eller ere av kursene til senere i studiet. Det ble

ogs�a registrert et jevnlig frafall av studenter i l�pet av semesteret, slik at det totale

antallet studenter som fulgte en vanlig studieprogresjon v�aren '89 var reelt lavere enn

190-200 studenter.

N�ar det gjelder antall studenter som benyttet PortaCOM, viser materialet fra USE

at i l�pet av 1.kvartal (perioden 1.januar{31.mars) var totalt 131 studenter registrert

som brukere av VAX-maskinen p�a Blindern. Med registrert menes de med tilknyt-

ningstid mer enn 0,00 sekunder. D.v.s. at de �vrige studentene med tilknytningstid

p�a 0,00 sekunder overhodet aldri var i kontakt med VAX-maskinen, og da heller

ikke benyttet PortaCOM. I l�pet av 2.kvartal (perioden 1.april{30.juni) var totalt

100 studenter registrert. For hele semesteret dreide det seg om totalt 134 studenter

(derav tre nye brukere i 2.kvartal). Av disse 134 studentene var det 31 som var

tilknyttet systemet i under to timer tilsammen for hele semesteret. P.g.a. den lave

tilknytningstiden kan disse betraktes som ikke reelle PortaCOM-brukere.

For ikke �a f�a et skjevt og upresist bilde av bruken av PortaCOM valgte vi �a la

antallet studenter tilknyttet VAX-maskinen i 2.kvartal danne utgangspunkt for v�are

beregninger. I unders�kelsen opererer vi derfor med et antall p�a 100 studenter, da

dette er antallet som kan anses som reelle PortaCOM-brukere.

Fagl�rerne

I kursmodulen Edb som verkt�y var det �re fagl�rere og en fagansvarlig som del-

tok i PortaCOM. Underveis i semesteret ble ogs�a fagansvarlig i Statistikk deltaker i

PortaCOM.

6.3 Studentenes og fagl�rernes generelle bruk av

PortaCOM

Studentenes og fagl�rernes generelle bruk kan beskrives ut fra deres aktivitet i Porta-

COM. Vi har videre valgt�a se p�a forholdet mellom denne aktiviteten og studentenes

dokumenterte kunnskap. Vi skal se n�rmere p�a:

1. Studentenes aktivitet m�alt i tilknytningstid

2. Fagl�rernes aktivitet m�alt i tilknytningstid

3. Forholdet mellom lese- og skriveaktivitet
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4. Forholdet mellom studentenes bruk av PortaCOM og eksamensresultater

6.3.1 Studentenes aktivitet m�alt i tilknytningstid

Tilknytningstiden angir hvor mye studentene var tilknyttet VAX-maskinen i antall
timer, minutter og sekunder. I kapittel 5 antok vi at studentenes bruk av VAX{
maskinen tilsvarte studentenes bruk av PortaCOM. Ut i fra v�ar intervjuunders�kelse
av studenter og fagl�rere og observasjoner i PortaCOM, �kk vi et inntrykk av at
sv�rt f�a studenter koblet seg opp mot VAX-maskinen for �a gj�re annet enn �a delta
i PortaCOM. Noen overf�rte riktignok �ler, en fasilitet som ikke var innebygget i
DKS. Men �loverf�ring hadde hovedsakelig tilknytning til det som foregikk i DKS.
Vi �kk derfor belegg for at bruk av �loverf�ring og bruk av evt. andre fasiliteter p�a
VAX{maskinen kunne betraktes som en del av studentenes totale bruk av PortaCOM.

Figur 6.1: Studentenes tilknytningstid for hele semesteret

Figur 6.1 gir en oversikt over tilknytningstiden for alle studentene som var tilknyttet
systemet i mer enn to timer totalt i l�pet av hele semesteret. Figuren viser hvor
mange studenter som hadde en tilknytningstid p�a 2{5 timer, hvor mange studenter
som hadde en tilknytningstid p�a 5{10 timer, hvor mange studenter som hadde en
tilknytningstid p�a 10{15 timer o.s.v.

Av �gur 6.1 ser vi at mange studenter hadde en lav tilknytningstid. I tillegg var det
over 30 studenter som hadde en tilknytningstid under to timer. Studentsamlingene
hadde nok en sammenheng med dette. Ved studentsamlingene i begynnelsen av
semesteret (i 1.kvartal) ble studentene innf�rt i bruken av PortaCOM og registrert
som brukere. H�yst sannsynlig var det en del av disse som utgjorde de med sv�rt
lav tilknytningstid, fordi de aldri senere var inne i PortaCOM. Det at det var f�rre
studenter inne i systemet i l�pet av 2.kvartal enn 1.kvartal, st�tter ogs�a dette.

Vi foretok en telefonrunde til de studentene som hadde v�rt tilknyttet systemet
minimalt. Hoved�arsaken som ble oppgitt for lite aktivitet i systemet, var mangel
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p�a tid, og at de hadde valgt �a utsette hele eller deler av studiet. Som vi senere
kommer tilbake til, opptok tekniske problemer forbundet med bruk av PortaCOM
mye av studentenes tid. Men vi �kk ingen indikasjoner p�a at problemer med bruk av
systemet, var en �arsak til lav tilknyningstid og/eller utsetting eller frafall.

Tilknytningstiden var generelt h�yere i annen halvdel enn i f�rste halvdel av semeste-
ret. Dette kunne ha sammenheng med at noen studenter kom sent i gang med�a ta i
bruk PortaCOM p�a egenh�and, eller at de ble \bitt av basillen". I l�pet av semesteret
ble det opprettet nye konferanser som var et tilbud til studentene fra NKS H�gskole
sin side, samtidig med at ere av studentene stadig opprettet egne konferanser for
faglig samarbeid. Et bredere tilbud i form av ere konferanser �a delta i, kan ogs�a
ha f�rt til at studentene benyttet PortaCOM mer. I tillegg jobbet studentene med
prosjektoppgaver i kurset Edb som verkt�y via systemet. Oppgavene ble gitt i annen
del av semesteret, og var nok ogs�a med p�a�a forh�ye tilknytningstiden i den perioden.

Det viste seg imidlertid at det ogs�a var forholdsvis mange studenter som hadde lav
tilknytningstid senere i semesteret (2.kvartal). Dette trenger n�dvendigvis ikke v�re
de samme studentene som hadde benyttet systemet lite tidligere (1.kvartal). Det
trenger heller ikke v�re noen sammenheng mellom de med h�y tilknytningstid i
1.kvartal og de med h�y tilknytningstid 2.kvartal. Noen kunne ha v�rt ittige brukere
tidlig i semesteret, men kuttet ut etterhvert. Andre kom sent i gang med�a ta i bruk
systemet. Fra intervjurunden �kk vi indikasjoner p�a at enkelte studenter f�rst tok
mediet i bruk i betydelig grad i 2.kvartal.

Studentenes gjennomsnittlige tilknytningstid

Den totale tilknytningstiden for alle studentene gjennom hele semesteret var i under-
kant av 1750 timer. Fordelt p�a de 100 studentene som vi ans�a som reelle PortaCOM-
brukere, f�rte dette til at:

� Studentene var tilknyttet PortaCOM gjennomsnittlig 17,5 timer totalt for hele
semesteret.

Denne tilknytningstiden kan virke noe h�y, men det kan v�re ere �arsaker til dette.
Hvordan mediet ble benyttet, varierte fra det mest enkle, og dermed det minst e�ek-
tive, til avansert bruk. Erfaringer fra v�ar intervjurunde i slutten av april og begyn-
nelsen av mai, var imidlertid at enkelte studenter p�a dette tidspunktet fremdeles ikke
var inneforst�att med fasilitetene knyttet til bruken av mediet. Dette kan trolig ha
sin bakgrunn i en for d�arlig brukeroppl�ring, at brukermanualen ikke var godt nok
utarbeidet, at manualen ikke var godt nok studert og/eller et for d�arlig brukergren-
sesnitt. Dette er faktorer som medf�rte at systemet ikke ble benyttet e�ektivt, slik
at en del pr�ving og feiling oppsto. Dermed kunne tilknytningstiden bli h�y spesielt
i startfasen.
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Det var mulig for studentene�a lese tekstmeldinger o�ine. Tekstmeldingene m�atte da
p�a en eller annen m�ate overf�res fra DKS til egen PC. Dette kunne brukerne gj�re p�a
to m�ater, ved �a bruke loggen p�a egen PC eller ved �loverf�ring. Bruk av loggen var
det enkleste. Dette inneb�rer �a benytte en funksjon i kommunikasjonsprogrammet1,
slik at all informasjon som vises p�a skjermen, blir skrevet til �l p�a egen PC. Brukeren
\sl�ar p�a" og \sl�ar av" loggen etter eget �nske. Deler eller alt av det som kom fram
p�a skjermen n�ar studentene var tilknyttet PortaCOM, kunne dermed logges til �l.
Ulempen var imidlertid at alt som skulle til �l m�atte \blas gjennom" online f�rst.

For �a unng�a �a m�atte bla gjennom alt online f�rst, var en annen mulighet �a be-
nytte �loverf�ring. Ved �a lagre tekstmeldinger p�a �l p�a VAX-maskinen og deretter
overf�re denne �len til egen PC, kunne tekstmeldingene leses i ro og mak o�ine.
Tekstmeldinger kunne ogs�a forfattes o�ine p�a egen PC, og s�a overf�res som �ler til
VAX-maskinen og inn i PortaCOM. Ved en slik e�ektiv utnyttelse av mediet, ville
den individuelle tilknytningstiden hovedsakelig g�a med til logging av tekstmeldinger
p�a �l. Tilknytningstiden ville dermed bli relativt lav (hvis belastningen p�a systemet
ikke er h�y).

Men erfaringsmessig hadde studentene vanskeligheter med �a mestre �loverf�ring.
F�rst p�a slutten av semesteret kom NKS H�gskole med en prosedyre for �loverf�ring
til studentene. Av den grunn var det ere som ikke benyttet �loverf�ring. Ved online
lesing av tekstmeldinger �kte tilknytningstiden. Den d�arlige innebygde editoren i
PortaCOM kunne i seg selv ogs�a ha innvirket p�a tilknytningstiden. Det var, trass
d�arlige editeringsmuligheter, lettere �a skrive online enn �a bruke tid og ressurser p�a�a
overf�re tekstmeldinger fra egen PC til VAX-maskinen og deretter inn i PortaCOM.

Den gjennomsnittlige tilknytningstiden indikerer at:

� Studentene var gjennomsnittlig tilknyttet PortaCOM 10 minutter pr. dag2

Dette er medberegnet weekender og helligdager (noe vi fra intervjuene �kk inntrykk
av at studentene benyttet til �a jobbe med studiene).

6.3.2 Fagl�rernes aktivitet m�alt i tilknytningstid

Den gjennomsnittlige tilknytningstiden for de �re fagl�rerne i kursmodulen Edb som

verkt�y var p�a 36,5 timer totalt for hele semesteret. Dette indikerer en gjennomsnitt-
lig daglig tilknytningstid p�a ca. 20 minutter. Denne tilknytningstiden er beregnet
ut fra samme antall dager studentene hadde systemet til r�adighet. Men fagl�rerne
�kk tilgang til PortaCOM noe f�r studentene, slik at antall dager fagl�rernes til-
knytningstid kan fordeles over, sannsynligvis er noe h�yere enn studentenes. Dette

1Ved kommunikasjon via PC, m�a man ha et kommunikasjonsprogram.
2Den siste studentsamling er utgangspunktet for�a generalisere starttidspunkt for n�ar studentene

tok i bruk PortaCOM p�a egenh�and. Dette betyr at studentene hadde 15 hele uker til r�adighet f�r

eksamen.
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medf�rer at et gjennomsnitt p�a 20 minutter pr. dag kan v�re noe h�yt, men tallene
viser likevel at fagl�rerne i gjennomsnitt var tilknyttet systemet mer enn studentene.

Tar vi med tilknytningstiden til fagansvarlig i Edb som verkt�y og fagansvarlig i
Statistikk (som ogs�a fungerte som fagl�rer i samme fag), blir den gjennomsnittlige
tilknytningstiden for fagl�rerne og fagansvarlige 52,5 timer totalt for hele semesteret.
Dette tilsvarer gjennomsnittlig 30 minutter pr. dag, alts�a et enda h�yere aktivitets-
niv�a.

Vi s�a den samme tendensen for fagl�rerne og fagansvarlige som for studentene, med
en h�yere aktivitet i annen halvdel av semesteret enn i f�rste.

6.3.3 Forholdet mellom lese- og skriveaktivitet

N�ar det gjelder forholdet mellom lese- og skriveaktivitet, viser materialet fra Telever-
ket at totalt antall anrop mot DATAPAK var 7765 for hele semesteret (derav 3035
anrop i 1.kvartal og 4731 anrop i 2.kvartal). Her inng�ar b�ade studenter og noen
fagl�rere. I tillegg var det enkelte som benyttet oppringt samband, men dette har vi
ikke noe eksakte tall p�a. Pr. 15. juni var det skrevet ca. 2000 tekstmeldinger i l�pet
av v�arsemesteret i konferansene tilknyttet NKS H�gskole.

Trass i at disse tallene er noe upresise, gir de allikevel et bilde av hvordan syste-
met faktisk ble benyttet. Vi ser at bruken av o�entlige kommunikasjonslinjer (7765
anrop) er betraktelig h�yere enn antall tekstmeldinger (2000), noe som betyr at stud-
entene og fagl�rerne var tilknyttet systemet uten �a ha skrevet tekstmeldinger. Ved
�a foreta stikkpr�ver p�a enkelte studenters tilknytningstid sammenlignet med antall
tekstmeldinger i systemet, �kk vi st�tte for dette. Erfaringer fra intervjuene av b�ade
fagl�rerne og studentene, indikerte ogs�a det samme. Dette viser at leseaktiviteten
utgjorde en stor andel av den totale aktiviteten i PortaCOM.

Erfaringer fra andre fors�k viser til samme resultater. Eksempelvis ble forholdet
mellom skriveaksess og leseaksess ved et kurs ved NKI Datah�gskolen m�alt til 1:6.
Det at leseaktiviteten er st�rre enn at man selv bidrar noe s�rlig med skrevne tekst-
meldinger, kan skyldes at skriving av tekstmeldinger f�ltes som en distribusjon av
ens egen kunnskapstilstand. Dette �kk vi indikasjoner p�a fra intervjuene, da enkelte
hevdet at tekstmeldingene m�atte formuleres med omhu og forberedes godt.

6.3.4 Forholdet mellom studentenes bruk av PortaCOM og

eksamensresultater

Kunnskap kan dokumenteres i form av eksamensresultater. Vi �nsket �a analysere
hvorvidt studentenes bruk av PortaCOM bidro til �kt kunnskap, ved �a sammenligne
aktivitet med eksamensresultater. F�rst kategoriserte vi studentene p�a bakgrunn av
tilknytningstid.
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Kategorisering av studentene p�a bakgrunn av tilknytningstid

V.h.a. tilknytningstiden delte vi studentene inn i kategorier for lite, middels og sv�rt
aktive. Siden gjennomsnittet var beregnet til 17,5 timer, var det naturlig �a betrakte
10{25 timer som middels aktivitet, og over 25 timer som mye aktivitet. De med
tilknytningstid opp til 10 timer for hele semesteret regnet vi som lite aktive. Vi tok
stikkpr�ver ut fra v�ar egen oppfatning av studentene fra intervjuunders�kelser og
observasjon i konferansene, og �kk st�tte for at dette var en rimelig inndeling.

Tabell 6.1: Inndeling av studentene p�a bakgrunn av deres aktivitet m�alt i tilknyt-
ningstid

Tabell 6.1 viser en oversikt over antall studenter i hver kategori. Det er her ogs�a
tatt med de med tilnytningstid p�a under to timer totalt, men disse var som tidligere
nevnt ikke �a betrakte som reelle PortaCOM-brukere. Vi har likevel tatt dem med
i tabellen for �a vise totalfordelingen av de studentene som var registrert p�a syste-
met. En kategorisering av fagl�rerne etter de samme kriterier, ville plassert tre av
fagl�rerne i kategorien sv�rt aktiv og en i kategorien middels aktiv. Likeledes ville
begge fagansvarlige kategoriseres som sv�rt aktive.

Forholdet mellom eksamensresultater og grad av aktivitet

Vi tok utgangspunkt i fagene Edb som verkt�y og Statistikk som hhv. fulgte en
tiln�rmet maksimumsmodell og minimumsmodell for grad av integrering av DKS.
Vi betraktet eksamensresultatene i hvert av fagene i forhold til lite, middels og mye
aktivitet.

For hvert av kursene fant vi hvilken kategori hver enkelt student som gikk opp til
eksamen tilh�rte, og regnet ut gjennomsnittskarakteren for hver av kategoriene. Vi
unders�kte ogs�a hvor mange studenter som tok eksamen i forhold til det totale antallet
innenfor hver kategori.



58 Kapittel 6. Studentene og fagl�rerne i fors�ket, og deres bruk av PortaCOM

Tabell 6.2: Forholdet mellom studentenes aktivitet og gjennomsnittskarakteren i kur-
set Edb som verkt�y

Tabell 6.2 gir en oversikt over eksamensresultatene i kurset Edb som verkt�y. Det
markerte feltet gir en oversikt over studenter som var tilknyttet systemet i mindre enn
to timer. Aktivitet og antall brukere er de samme som i tabell 6.1. Antall eksamner
viser hvor mange studenter i hver kategori som tok eksamen i Edb som verkt�y, og
prosentandel viser hvor stor prosent av studentene i hver kategori som tok eksamen.
Helt til h�yre ser vi gjennomsnittskarakteren innenfor hver kategori.

Det var totalt 84 studenter som tok eksamen hvorav 82 besto. Kun en student tok
eksamen uten overhodet �a ha v�rt inne i systemet (med karakter 4,0).3

Tabell 6.3 viser den samme oversikten for de studentene som tok eksamen i Statistikk.
Totalt var det 71 studenter som tok eksamen hvorav 66 besto. De fem som str�k var en
sv�rt aktiv, tre middels aktive og en lite aktiv student. Det var fem som tok eksamen
uten overhodet �a ha v�rt inne i systemet. Disse hadde en gjennomsnittskarakter p�a
2,9.

Som vi senere kommer tibake til, var innholdet i tekstmeldingene preget av sp�rsm�al
og svar knyttet til tekniske problemer. Den praktiske delen av pensumet i Edb som

verkt�y, var �a f�a generelle kunnskaper om PC og modem. Men de tekniske pro-
blemene knyttet til dette, var p�a et mye h�yere plan enn det pensumet la opp til.
Dette betyr at de tekniske problemene ber�rte kun enkelte deler av pensum, slik
at informasjonsutvekslingen av tekniske l�sninger ikke kan anses som spesielt faglig
informasjonsutveksling, og dermed heller ikke eksamensrelevant. Tilknytningstid er
derfor ikke et dekkende m�al for �a unders�ke hvorvidt bruk av DKS f�rer til bedre
eksamensresultater. En student kan f.eks. v�re kategorisert som sv�rt aktiv, p�a
bakgrunn av �a ha brukt mye tid p�a tekniske problemer. Dette kan igjen ha g�att ut

3Karakterskalaen g�ar fra 1,0 til 4,0 med 1,0 som beste karakter. De to som ikke besto eksamen

var begge middels aktive, og vi har regnet med en karakter 4,5 for disse.
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Tabell 6.3: Forholdet mellom studentenes aktivitet og gjennomsnittskarakter i kurset
Statistikk

over studering av eksamensrelevant pensum.

Selv om statistikk-konferansen var mer knyttet til faget enn de �vrige konferansene,
kan vi heller ikke her sammenligne eksamensresultater og aktivitet. En sv�rt aktiv
student som tok eksamen i Statistikk, kan f.eks. ha brukt tilknytningstiden til�a delta
i andre konferanser enn Statistikk-konferansen. Aktivitet m�alt via tilknytningstid
viser ikke hvilke konferanser studentene var aktive i.

Noe som likevel er verdt �a legge merke til i tabell 6.2 og tabell 6.3, er det lave
antallet av lite aktive som tok eksamen i forhold til middels og sv�rt aktive. I Edb
som verkt�y var det over 90% av de sistnevnte, bare 33,3% av de lite aktive og bare
38,7% av de som var registrert i systemet, men ble ansett som ikke reelle PortaCOM{
brukere. Som nevnt var det kun �en student som tok eksamen uten overhodet �a ha
v�rt inne i systemet, noe som f�rte til en enda lavere prosentandel studenter som
tok eksamen for de som aldri var inne i systemet. I Statistikk var ikke variasjonen
like stor, men ogs�a her var det st�rst andel av de middels og sv�rt aktive som tok
eksamen.

Bruk av DKS i de to fagene varierte, men tallene kan tyde p�a at aktivitet i DKS f�rer
til st�rre grad av kursgjennomf�relse.

Sett i sammenheng med en vanlig ansikt-til-ansikt undervisningsform er det pedago-
giske form�alet med forelesninger og annen muntlig distribusjon av kunnskap, nettopp
at l�ringssto�et spres gjennom ere informasjonskanaler. Dersom informasjonen via
DKS i fors�ket i st�rre grad hadde v�rt faglig, ville studentene som var tilknyttet
systemet mye ved skriving og/eller lesing av tekstmeldinger, hatt st�rre mulighet til
�a f�a ere perspektiver innenfor fagomr�adene og dermed oppn�a et h�yere kunnskaps-
niv�a. Dette kunne da ha v�rt en medvirkende faktor til at studentene f�lte seg faglig
kompetente til �a gjennomf�re kurset.
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I stedet kan det ha v�rt sosiale aspekter ved mediet som p�avirker kursgjennomf�relse.
Studenter har behov for sosial st�tte og kontakt under l�ringsprosessen. Dette er
faktorer som virker motiverende i studiet. PortaCOM kan ha v�rt benyttet for sosial
kontakt, og medf�rt st�rre grad av kursgjennomf�relse.

6.4 Studentenes totale kommunikasjonskostnader

Det er en rekke kostnadsmessige belastninger for studentene forbundet med studiet.
Semesteravgiften p�a NKS H�gskole var p�a 1100 kroner pr. vekttall, d.v.s. for hele
studiet p�a 20 vekttall innebar dette at studentene m�atte betale 22 000 over to �ar. I
tillegg m�atte studentene betale for tradisjonelt undervisningsmateriell, �vingsdisket-
ter og programvare til kursene. Det var videre forventet at studentene m�atte holde
PC, modem, printer og telefon selv.

I tillegg kom kostnader forbundet med bruk av PortaCOM. For �a f�a et bilde av hvor
mye det kostet studentene�a benytte PortaCOM, valgte vi�a konsentrere oss om kom-
munikasjonskostnadene. Kommunikasjonskostnadenen kan deles inn i to kategorier:

1. Kostnader knyttet til bruk av PortaCOM.

2. Kostnader knyttet til bruk av o�entlige nett.

Kvantitative data fra USE og Televerket dannet grunnlag for studentenes kostnader
vedr�rende kommunikasjonssiden. Hvor mye studentene benyttet seg av oppringt
samband hadde vi ingen mulighet til�a m�ale, derimot hadde vi materiale p�a kostnader
forbundet med bruk av DATAPAK.

Tabell 6.4: Gjennomsittskostnader pr. student m�alt i kr.

Tabell 6.4 viser en oversikt over hvor mye det kostet gjennomsnittlig for hver stud-
ent �a bruke PortaCOM og DATAPAK i 1.kvartal, 2.kvartal og for hele semeste-
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ret. Gjennomsnittskostnadene for hele semesteret bel�p seg til 945 kr. DATAPAK-
abonnementet ble som tidligere nevnt dekket av NKS H�gskole, mens studentene selv
betalte for egen bruk av VAX-maskinen p�a Blindern. Prisen for bruk av DATAPAK
(680) l�a h�yere enn prisen for bruk av PortaCOM (265). Ved sammenligning av
kostnader i 1.kvartal og 2.kvartal s�a vi de samme tendenser som for tilknytningstid.
Det var ere studenter som hadde sv�rt lave kostnader i 1.kvartal enn i 2.kvartal.
Kostnadene l�a ogs�a generelt h�yere i 2.kvartal. Totalt antall anrop til DATAPAK i
hvert av de to kvartalene, 3035 i 1.kvartal og 4731 i 2.kvartal, viser ogs�a at aktiviteten
var st�rst i annen halvdel av semesteret.

Noen av fagl�rerne benyttet ogs�a DATAPAK, og det var umulig �a skille disse fra
studentene. Dette var derfor ikke eksakte tall p�a pris for studentene. Siden studentene
i Oslo-omr�adet hadde mulighet til �a koble seg opp for samme pris uten �a benytte
DATAPAK falt disse utenom v�are DATAPAK-kostnader.

Hvorvidt kostnadene er representativt for senere bruk av DKS i studier ved NKS
H�gskole, er avhengig av ere faktorer. P�a den ene siden var fors�ket det f�rste i sitt
slag ved NKS H�gskole og bar preg av mangel p�a erfaring. En ufullstendig brukerma-
nual vedr�rende bruk av PortaCOM og o�entlige kommunikasjonslinjer, mangel p�a
tilstrekkelig brukeroppl�ring, mye online jobbing som konsekvens av problemer til-
knyttet �loverf�ring m.m., f�rte trolig til at studentene m�atte foreta mye pr�ving og
feiling p�a egenh�and. Dette medf�rte �kte kommunikasjonskostnader. P�a den andre
siden er bruk av DKS avhengig av hvor mye mediet integreres i undervisningen, og
hvor mye det er forventet at studentene skal benytte DKS. Ved at tekniske vanske-
ligheter minimaliseres og online bruk av DKS e�ektiviseres, vil kostnadene g�a ned,
mens derimot �kt integrering av systemet vil h�yne kostnadene.

NKS H�gskole understreker viktigheten av at studentene skal f�a valuta igjen for sine
investeringer. Da med tanke p�a at PC og elektroniske informasjonskanaler skal kunne
benyttes i st�rst mulig grad gjennom hele studiet. Likevel kan disse investeringene
fortone seg vel dr�yt. De kostnadsmessige belastningene tilknyttet en 3.generasjons
fjernundervisningsmodell kan ogs�a v�re av avgj�rende faktor for valg av en slik stu-
dieform.

Erfaringene fra intervjuene var at enkelte studenter bevisst begrenset bruk av Porta-
COM, da bruken av o�entlige kommunikasjonslinjer ble for kostbart. Dette bidro til
at de ikke l�rte seg fasilitetene i DKS tilfredsstillende. En student uttrykte f�lgende:

Det er mange muligheter jeg ikke vet, { som jeg sikkert hadde l�rt meg,

hvis jeg hadde tatt meg r�ad til �a bruke systemet mer. Det er dette jeg

liksom f�ler hindrer....

For �a redusere de kostnadsmessige belatningene for studentene, kan en l�sning v�re
at undervisningsinstitusjonen tilbyr studentene leie av utstyr. Men dette vil trolig bli
en for stor �konomisk belastning for institusjonen. En mer egnet l�sning kan v�re
at undervisningsinstitusjonen og studentene deler p�a utgiftene. Eksempelvis ved
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at studentene anska�er PC og printer selv, og undervisningsinstitusjonen bes�rger
modem.

6.5 Presentasjon av intervjuobjektene

6.5.1 Studentene

Utvalgskriterier

Vi �nsket �a intervjue et utvalg av studenter med ulik grad av aktivitet i systemet.
Som nevnt i kapittel 5 kategoriserte vi studentene p�a bakgrunn av deres skriveak-
tivitet i konferansene (alts�a ikke etter tilknytningstiden som dekker b�ade skrive- og
leseaktivitet). Innenfor hver kategori �nsket vi �a foreta et utvalg av fem studenter
som hadde v�rt tilstede ved en av samlingene, og et tilsvarende antall som ikke var
tilstede ved en av samlingene.

I sv�rt-skriveaktiv-kategorien var det kun en student som ikke var blitt registrert
p�a en samling. Denne studenten ble da bevisst trukket ut. Det viste seg imidlertid
senere at vedkommende hadde v�rt p�a en av samlingene. Dette betydde at samtlige
studenter som vi kategoriserte som sv�rt skriveaktive hadde v�rt p�a samling. I
middels-skriveaktiv-kategorien var det 10 studenter som ikke hadde v�rt registrert
som deltaker p�a en samling, derav tre som bodde eller jobbet i rimelig geogra�sk
avstand. Disse ble ogs�a bevisst trukket ut, mens de �vrige syv ble tilfeldig plukket
ut. Det viste seg senere at ogs�a de tre studentene som i f�lge opplysninger fra
NKS H�gskole ikke hadde v�rt p�a samling, virkelig hadde v�rt p�a samling. Dette
betydde at i likhet med sv�rt-skriveaktiv-kategorien, hadde alle studentene i middels-
skriveaktiv-kategorien v�rt p�a samling.

Antall studenter i lite-skriveaktiv-kategorien var fem, hvorav samtlige hadde v�rt p�a
samling.

Vi sammenlignet inndelingen ut fra skriveaktivitet med inndelingen basert p�a tilknyt-
ningstid, d.v.s. b�ade skrive- og leseaktivitet. Det viste seg at ikke alle lite, middels
og sv�rt skriveaktive ble kategorisert som hhv. lite, middels og sv�rt aktive basert
p�a tilknytningstid. Dette kan skyldes at kategoriseringen av intervjuobjektene ble
foretatt p�a et tidligere tidspunkt enn kategorisering av studentene p�a bakgrunn av
tilknytningstid. Som vi har sett, kan dette ogs�a skyldes at studentenes leseaksess
var st�rre enn studentenes skriveaksess. Ut fra dette vil en kategorisering av studen-
tene p�a balgrunn av skriveaktivitet, v�re upresist m.h.t deres bruk av elektroniske
informasjonskanaler. Vi valgte derfor �a se bort fra kategoriseringen av studentres-
pondentene videre i unders�kelsen.

Intensjonen var�a intervjue like mange av hvert kj�nn. Men det var i utgangspunktet
en hovedandel av menn i studiet, 75% menn mot 25% kvinner. Geogra�ske begren-
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singer og vanskeligheter med �a f�a tak i intervjuobjektene bidro til at utvalget ble
skjevt fordelt mellom kj�nnene. Dermed kunne vi ikke sammenligne tendenser mel-
lom kvinner og menn i like stor grad som vi �nsket p�a forh�and. Vi intervjuet seks
kvinner og 19 menn. Totalt antall respondenter var da 25. Forholdet mellom menn
og kvinner blant respondentene var 24% kvinner og 76% menn, slik at fordelingen
mellom kj�nnene ble representativt for alle studentene sett under ett.

Studentenes bakgrunn

Gjennomsnittsalderen for studentene var 34 �ar. Gjennomsnittsalderen for kvinnene
var lavere enn for mennene.

Det har v�rt en generell tendens i voksenoppl�ring, at oppl�ringstilbudene s�kes av
mennesker som allerede har en relativ god utdanning. De som allerede er ressurs-
svake utdannelsesmessig, s�ker derimot ikke oppl�ringstilbudene [Moxnes, 86]. Un-
ders�kelser eksempelvis fra Jysk �Abent Universitet og NKI Datah�gskolen, viser at
fjernundervisningsstudenter har relativt god utdanning fra f�r.

Det var sv�rt f�a av studentrespondentene som hadde en formell Edb-utdanning, men
de este hadde relativ god annen utdanning, eller hadde opparbeidet god yrkeserfa-
ring i utgangspunktet.

Det viste seg at det var kun tre av 25 studenter som ikke hadde tidligere erfa-
ring med Edb. Det var ca. halvparten av studentene som hadde kjennskap til
datakommunikasjon,- enten ved at de kun hadde sett det i bruk eller hadde benyttet
modem eller elektronisk post lokalt tidligere. Sv�rt f�a hadde derimot kjennskap til
datakonferansesystemer eller lignende meldingssystemer.

De studentene som hadde Edb-erfaring, mente dette var en klar fordel. En student
med lite Edb-erfaring p�a forh�and uttrykte:

Hadde jeg visst litt mer om det mest element�re innen data, ville jeg f�att

mer utbytte.

Studentenes valg av NKS H�gskole

De este studentenes valg av Bedrifts�konomstudiet skyldtes �nske om en bredere
plattform�a st�a p�a i jobbsammenheng, men det var ogs�a enkelte studenter som f�rst
og fremst �nsket egenutvikling med studiet. En student uttrykte f�lgende:

I stedet for �a ta en tilfeldig jobb bare for �a komme ut, ser jeg for mitt

vedkommende mer positivt�a drive med dette n�ar jeg har en mann som vi

kan klare �a leve av l�nnen til.

N�ar det gjelder valg av NKS H�gskole, var det f�rst og fremst studieformen som
lokket studentene. Dette skyldtes at de �nsket en eksibel situasjon i utdannelsen,
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eksempelvis fordi familie og jobb krevde det og/eller at de ikke hadde tid til �a sette
av to kvelder i uka, slik undervisningen p�a BI (Bedrifts�konomisk Institutt) er lagt
opp. For andre var valg av NKS H�gskole noks�a tilfeldig ved at de s�a en annonse i
en avis, eller ble tilbudt studiet gjennom andre studier ved NKS H�gskole.

6.5.2 Fagl�rerne

Det var �re fagl�rere i kurset Edb som verkt�y. Vi intervjuet samtlige av disse, samt
fagansvarlig i Edb som verkt�y og fagansvarlig i Statistikk, som ogs�a fungerte som
fagl�rer.

Samtlige av fagl�rerne/fagansvarlige hadde lang og bred erfaring innen PC-bruk.
De este hadde ogs�a erfaring med datakommunikasjon, men kun to hadde benyttet
PortaCOM tidligere.

Tre av fagl�rerne/fagansvarlige hadde undervist ved NKS H�gskole tidligere, som
eksempelvis fagl�rer i statistikk eller matematikk. To av dem hadde aldri v�rt
ansatt ved en undervisningsinstitusjon tidligere.

6.6 Oppsummering

Statistiske generaliseringer av generell bruk av PortaCOM, er basert p�a 100 studenter
og seks fagl�rere (vi har latt fagansvarlige inng�a i fagl�rergruppen).

Studentene var gjennomsnittlig tilknyttet PortaCOM 17,5 timer i l�pet av v�arsemesteret
'89. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig daglig interaksjon i systemet p�a 10 minutter.
Denne noe h�ye tilknytningstiden kan skyldes lite e�ektiv, og dermed tungvint bruk
av systemet. Dette kan igjen ha sammenheng med:

1. Liten forst�aelse av systemets funksjoner og virkem�ate, som kan skyldes

(a) for d�arlig brukeroppl�ring,

(b) en lite brukervennlig brukermanual og/eller at brukermanualen var for
d�arlig studert
og/eller

(c) et for d�arlig brukergrensesnitt.

2. Mangel p�a �loverf�ringsprosedyrer
og/eller

3. Generelle tekniske problemer.

N�ar det gjelder fagl�rernes generelle bruk av PortaCOM, er dette m�alt til gjennom-
snittlig 52,5 timer (medberegnet de fagansvarlige) fordelt over hele semesteret. Dette
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tilsvarer gjennomsnittlig 30 minutter daglig interaksjon i systemet. Dette viser at
fagl�rerne var tilknyttet systemet mer en studentene.

Lesing av andres tekstmeldinger utgjorde, b�ade for studentene og fagl�rerne, en stor
del av deres generelle bruk av systemet.

En unders�kelse om hvorvidt bruk av elektroniske informasjonskanaler kan bidra til
h�yere individuelle kunnskaper, lot seg ikke fastsl�a p�a bakgrunn av v�art datamate-
riale. Dette skyldes at aktiviteten i systemet, hovedsakelig var knyttet til l�sing av
tekniske problemer. Disse tekniske problemene hadde liten tilknytning til det faglige
pensumet, og bare en liten del av det var eksamensrelevant. Derimot kunne det v�re
en sammenheng mellom bruk av systemet og grad av kursgjennomf�relse.

For�a �nne meningssammenhenger til de statistiske generaliseringene tilknyttet stud-
entene og fagl�rernes bruk av systemet, intervjuet vi 25 studenter og seks fagl�rere.

Hele studentkullet besto av 75% menn og 25% kvinner. Vi intervjuet en tilsvarende
prosentandel av kvinner og menn. Disse hadde en gjennomsnittsalder p�a 34 �ar.

Det var kun tre studentrespondenter som ikke hadde tidligere Edb{erfaring. De
este hadde forholdsvis god tidligere utdannelse, eller hadde opparbeidet bred yrkes-
erfaring. De este studentenes m�alsetning med studiet var egenutvikling, spesielt i
jobbsammenheng. Valg av NKS H�gskole, skyldtes muligheten for individuell studie-
progresjon, og uavhengighet av tid og sted.

N�ar det gjelder fagl�rerne, intervjuet vi samtlige av disse (herunder to fagansvarlige).
Alle fagl�rerne hadde bred tidligere erfaring innen PC{bruk. De este hadde ogs�a
erfaring med datakommunikasjon.



Kapittel 7

Tverrkontakt og

kommunikasjonsform

Med basis i intervjumateriale, utskrifter av tekstmeldinger, deltagende observasjon i
PortaCOM og erfaringer fra observasjon p�a Oslo-samlingen, skal vi dr�fte hvordan
PortaCOM ble benyttet i fors�ket. Ved �a ta utgangspunkt i hvordan mediets poten-
siale kan utnyttes i fjernundervisningssammenheng, vil vi ogs�a dr�fte begrensninger i
PortaCOM, sett i et fjernundervisningsperspektiv. Dersom mulighetene utnyttes og
ulempene reduseres, kan resultatet v�re et verkt�y for faglig og sosial kommunikasjon
som skal tilbys fjernundervisningsstudenter.

Vi skal i dette kapitlet komme n�rmere inn p�a hvilke faglige og sosiale kommuni-
kasjonsmuligheter DKS har i fjernundervisningen. Herunder vil vi belyse mediets
potensiale for tverrkontakt og kommunikasjonsform. Videre vil vi i kapittel 8, ta for
oss mediets potensiale for integrering.

7.1 Tverrkontakt

DKS er designet for �a muliggj�re mellommenneskelig kommunikasjon.

Datmatkonferencen styrker ikke blot det sociale og kollegiale netv�rk, men

skaber gennem sin �abne kommunikationsstruktur en f�lles erfaringsbe-

arbejdning og erfaringsakkumulering. Man kan sige, at den individuelle

brugers erfaringssum g�res til f�llesgods og indg�ar som den enkelte bru-

gers bidrag til en gennem kommunikationsstrukturen oparbejdet kollektiv

erfaringsmasse.

[Olesen, 85, s. 107]

Brukerne vil skape et sosialt og faglig kontaktnett, der overf�ring av informasjon
og kunnskap er mulig uavhengig av tid og sted. Figur 4.1 side 31 viste et slikt

66
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kontaktnett.

Vi skal n�a belyse:

1. Kontaktnettet mellom brukergruppene i fors�ket

2. Forholdet mellom bruk av elektronisk post og konferanser

7.1.1 Kontaktnettet mellom brukerne i fors�ket

Det totale kontaktnettet mellom brukergruppene best�ar av kontaktlinjer for infor-
masjonsutveksling. I fors�ket kunne studentene kommunisere med andre studenter,
fagl�rere og sentralt ansatte ved NKS H�gskole. Fagl�rerne kunne i tillegg til�a kom-
munisere med studentene kommunisere med andre fagl�rere og sentralt ansatte ved
NKS H�gskole. Likeledes haddde de sentralt ansatte ved NKS H�gskole mulighet til
�a kommunisere med andre sentralt ansatte i tillegg til studenter og fagl�rere. Andre
brukergrupper av DKS (eksterne brukere) hadde ogs�a mulighet til�a komme i kontakt
med brukergruppene tilknyttet NKS H�gskole (interne brukere).

Kontakt studentene innbyrdes

De este studentene studerte individuelt, og hadde kun faglig og sosial kontakt med
andre studenter via NKS H�gskole-konferansene. Dette skyldtes at det var for langt
til n�rmeste medstudent og at det da tok for mye tid til planlegging og reising, eller
at det ikke var behov eller interesse for mer kontakt med medstudenter. Vi �kk
inntrykk av at det heller ikke var s�a mye kontakt studentene innbyrdes via telefon.

N�ar det gjaldt det rent faglige, mente enkelte at DKS f�rst og fremst var et godt peda-
gogisk verkt�y, fordi det er steds- og tidsuavhengig. Dessuten var det en fordel�a f�a all
informasjon fra medstudenter og fagl�rere skriftlig. Ved et muntlig overf�ringsmedie
var det st�rre muligheter for �a miste informasjon. Ved skriftlig kommunikasjon kan
\samtaler" lagres permanent, men det �a benytte et fremmed kommunikasjonsmedie
var nok allikevel en forholdsvis h�y terskel for enkelte. Det var enklere�a uttrykke seg
muntlig, og de benyttet telefon eller ansikt-til-ansikt m�ter i tillegg til PortaCOM.
En av studentene begrunnet bruken av telefon framfor DKS p�a f�lgende m�ate:

Jeg synes det er like skummelt hver gang, fordi man gj�r s�a mange dumme

feil. Maskinen skj�nner jo absolutt ingenting!

Allikevel hevdet vedkommende at bruken av PortaCOM ble mer og mer artig etter-
hvert som man mestret det. Studentene hadde ogs�a mulighet til �a benytte tematele-
fonen (audiokonferanser), men den ble benyttet sv�rt lite i fors�ket, ogs�a i semestrene
f�r og etter. En student benyttet sjelden tematelefon fordi:
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De gangene tematelefonen var tilgjengelig, passet det aldri.

Enkelte studenter opprettet egne lukkede konferanser p�a �re til fem personer og/eller
hadde jevnlige ansikt-til-ansikt m�ter. Ansikt-til-ansikt m�tene ble betraktet som
betryggende spesielt i Edb-faget, der man ikke alltid visste hvilke knotter man skulle

trykke p�a. Man f�lte behov for ansikt{til{ansikt m�ter, for �a oppn�a den n�dvendige
kompetanse for �a beherske oppkoblingsprosedyrene og bruk av PortaCOM. I slike
tilfeller var det nok heller brukeroppl�ringen som burde revurderes enn om det var
�nskelig med ansikt-til-ansikt m�ter for den rent faglige delen. De este av studentene
vi intervjuet hadde jo valgt studie ved NKS H�gskole nettopp p.g.a. eksibiliteten
ved �a slippe �a avtale tid og sted for l�ring.

B�ade ansikt-til-ansikt m�tene og de lukkede konferansene var organisert for �a oppn�a
st�rre faglig forst�aelse for kursene, men gav ogs�a rent sosialt samv�r studentene
imellom. Enkelte av de som f�lte behov for sosial kontakt mente at PortaCOM var
et forholdsvis godt hjelpemiddel. Enkelte studenter hevdet at bruken av systemet ga
psykologisk utbytte, ved at man s�a at andre slet med de samme problemer som en selv.
Dette ble ansett som en fordel, og indikerer at studentene i st�rre grad �kk f�ling med
eget tempo i l�ringsprosessen i forhold til tradisjonelle fjernundervisningsmodeller.
Andre derimot mente at det ikke var tilstrekkelig �a oppn�a sosial kontakt kun via en
skjerm, og at de f�lte behov for ansikt-til-ansikt m�ter.

Undervisningsformen bidro til at studentene �kk kontakt med ere andre studenter
de ellers ikke ville ha f�att kontakt med, enn uten bruk av PortaCOM.

Tverrkontakt mellom studentene og fagl�rerne og mellom studentene og

administrasjonen

I semesteret f�r fors�ket hadde studentene kontakt med fagl�rer kun via innsendings-
oppgavene, d.v.s. ved skriftlige besvarelser og rettelser. De hadde liten eller ingen
kontakt med fagl�rer via telefon. Studentene hevdet at de stort sett hadde kontakt
med fagl�rer via innsendingsoppgavene i fors�ket ogs�a, men muligheten var st�rre
til �a oppn�a kontakt. De hadde bedre mulighet til �a f�a kontakt med ikke bare egen
fagl�rer, men ogs�a de andre fagl�rerne i kurset (dette gjaldt for kursmodulen Edb

som verkt�y hvor det var er enn �en fagl�rer i DKS). Ved sp�rsm�al kunne de f.eks.
f�a svar fra andre fagl�rere enn den de tilh�rte. En student hevdet at det var en stor
fordel �a kunne ta kontakt med fagl�rer(ne) via DKS, fordi man plaget fagl�reren
mindre enn via telefon. Fagl�reren kunne da selv bestemme n�ar vedkommende �nsket
�a lese henvendelsen, noe som senket terskelen for �a ta kontakt. Man trengte heller
ikke tenke p�a om man forstyrret andre mennesker. Sp�rsm�al kunne stilles n�ar de
dukket opp, uansett n�ar p�a d�gnet det m�atte v�re.

De este henvendelser til fagl�rerne fra studentene kom via PortaCOM. Men tele-
fonen ble ogs�a benyttet i st�rre grad enn tidligere. En fagl�rer som hadde undervist
ved en fjernundervisningsinstitusjon tidligere, hevdet at det f�r ikke hadde v�rt s�a
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mange telefonhenvendelser fra studentene som i fors�ket.

En annen fagl�rer �kk mange henvendelser fra studentene via telefon og brev, ogs�a
de han ikke hadde ansvaret for. N�a m�a det jo nevnes at det gjerne var sp�rsm�al
knyttet til bruken av systemet det dreide seg om, og at det teoretiske faglige kom
i bakgrunnen. Denne fagl�reren var behjelpelig til alle d�gnets tider, og mange av
brevene var preget av stor takknemlighet til vedkommende. En student uttrykte det
slik:

Jeg vil f�a lov til �a uttrykke min takknemlighet for den hjelp jeg har f�att

av deg gjennom kurset, og jeg tenker da spesielt p�a den tiden da jeg var

plaget med kommunikasjon via modem. Hadde jeg ikke hatt deg�a r�adf�re

meg med, s�a hadde jeg sannsynligvis gitt opp hele \Data'n".

B�ade studentene og fagl�rerne hevdet at fordelen med DKS, framfor telefon, var at
henvendelser og svar ble faglig bedre enn ved telefonhenvendelser. Fagl�reren �kk
tid til �a tenke gjennom et godt svar. Hvis man ikke kunne svare umiddelbart p�a en
telefonhenvendelse, m�atte man kontakte studenten etterp�a via telefon allikevel.

For �a oppn�a kontakt med administrasjonen, var det hovedsakelig telefonen som ble
benyttet av studentene. Men noen skrev ogs�a tekstmeldinger i DKS. Det ble ytret
�nske om at administrasjonen og rektor p�a h�gskolen skulle v�re mer synlige i Porta-
COM. Det gjaldt f�rst og fremst deltakelse i form av skrevne tekstmeldinger. Men
ogs�a at layouten p�a tekstmeldingene skulle vise tydeligere at det var ansatte ved NKS
H�gskole som hadde skrevet dem.

Kontakt fagl�rerne innbyrdes, mellom fagl�rerne og administrasjonen og

kontakt administrasjonen innbyrdes

Hvorvidt det ble etablert ere kontaktlinjer mellom fagl�rerne ved bruk av DKS enn
uten, �kk vi ingen indikasjoner p�a.

Fagl�rerne hadde st�rre mulighet til �a oppn�a kontakt enn tidligere, fordi de var
delkomponenter i et kontaktnett. De kunne observere hva andre fagl�rere skrev i
DKS, i motsetning til tidligere, da kommunikasjonen mellom studenter og fagl�rer
var skjermet for andre.

Representanter for administrasjonen var ikke s�rlig aktive i PortaCOM (bortsett
fra de fagansvarlige som var sentralt ansatte). PortaCOM ble derfor ikke benyttet
i s�rlig grad som en kommunikasjonskanal mellom fagl�rerne og administrasjonen.
N�ar det gjaldt kontakten administrativt ansatte hadde med hverandre, jobbet de
geogra�sk p�a samme sted, slik at den hovedsakelig ble oppn�add med ansikt-til-ansikt
m�ter.
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Tverrkontakt mellom brukere tilknyttet NKS H�gskole og andre brukere

i systemet

I fors�ket hadde ogs�a eksterne brukere ved USE, adgang til NKS H�gskoles konferan-
ser. Studentene hadde ogs�a mulighet til�a delta i alle�apne konferanser i systemet, og
ere av studentene var medlemmer i konferanser utover de som hadde tilknytning til
h�gskolen. Dette kan tyde p�a at de satte pris p�a denne muligheten, i og med at de
aller este av studentene hadde familie og jobb ved siden av studiene som tok mye av
deres tid. Hvis de ikke hadde f�att noe utbytte av�a v�re medlem i andre konferanser,
ville de heller ikke brukt tid p�a �a delta der.

Vi konkluderer med at det var tverrkontakt mellom studentene DKS f�rst og fremst
ble benyttet til, og studentene satte pris p�a denne muligheten til kontakt. Mediet
�apnet ogs�a muligheten for bredere kontakt mellom fagl�rerne i tillegg til kontakt
med andre brukere sammenlignet med tradisjonell fjernundervisning. I tillegg ser vi
n�dvendigheten av at mediet benyttes i st�rre grad til �a styrke administrasjonens
plass i kontaktnettet, ved at de deltar aktivt.

Vi mener DKS ikke kan erstatte ansikt-til-ansikt m�ter, men v�re en ny kommu-
nikasjonskanal. Ansikt-til-ansikt kommunikasjon er avhengig av b�ade tid og sted,
og uavhengigheten av tid og sted er nettopp den store fordelen med DKS som b�r
utnyttes maksimalt. Bannon refererer til ulike fors�k, hvor det viste seg at kommu-
nikasjonen i DKS ikke erstattet andre kommunikasjonskanaler som ansikt-til-ansikt,
brevpost via Postverket og telefon, men hovedsakelig var ny kommunikasjon. Vi
st�tter opp om Bannons p�astand:

We should be more concerned about the linking of the various technologies

together to provide a coherent working environment for people than with

attempting to force all communication through a single medium.

[Bannon, 86, s. 448]

Studentene b�r ha mulighet til�a benytte telefon eller brevpost via Postverket i tillegg
til DKS. Ansikt-til-ansikt m�ter har studentene mulighet til p�a samlingene som NKS
H�gskole arrangerer i begynnelsen av hvert semester. Utover dette m�a studentene
organisere m�ter p�a egenh�and.

7.1.2 Bruk av konferanse- og postfunksjonen

Erfaringer fra Open University viser at 80% av deres respondenter f�lte seg mer
fortrolig med postfunksjonen enn konferansene, mens kun 45% var fortrolig med kon-
feransene som kommunikasjonskanal [Kaye & Mason, 89]. Erfaringer fra Jysk �Abent
Universitet viser ogs�a den samme tendensen. Dette ble begrunnet med at studentene



Kapittel 7. Tverrkontakt og kommunikasjonsform 71

ikke var fortrolig med mange-til-mange kommunikasjon. Det var mer naturlig�a kom-
munisere med en kjent mottaker via postfunksjonen. Det kan ha v�rt vanskelig for
studentene �a bli fortrolige med begrepet konferanse, mens det var lettere �a skj�nne
hvordan postfunksjonen fungerte. Dette kan skyldes at skriving av tekstmeldinger i
en konferanse kan f�les som en distribusjon av ens egen kunnskapstilstand, til et stort
antall mottakere. Skriving av tekstmeldinger i poskassen, kan i mindre grad f�les som
en o�entligg�ring av kunnskap, da antall mottakere er kjent fra f�r og begrenset.

Vi �nsket �a belyse i hvilken grad dette var tilfelle ved NKS H�gskole. For �a f�a
et overordnet bilde av i hvilken grad postfunksjonen/konferansene ble benyttet, og
evt. varierte over tid, kunne vi sammenligne antall tekstmeldinger i henholdsvis
postkassene og samlet for konferansene over tidsintervaller i semesteret. Som nevnt i
kapittel 5 var det ikke mulig�a f�a tilgang til andres postkasser, eller hente opplysninger
om ulike brukergrupper i statistiske opplysninger generert av PortaCOM. Vi kom
derfor med en oppfordring til studentene og fagl�rerne om�a oversende innhold, eller
deler av innholdet i sine postkasser til oss.

Vi mottok kun ni henvendelser fra studentene og fagl�rerne der tekstmeldinger i
deres postkasser ble oversendt oss. Av disse var det to studenter som kun sendte
overskriften p�a tekstmeldingene, d.v.s. nummer, dato, klokkeslett og avsender av
tekstmeldinger. En fagl�rer og de �vrige studentene sendte samtlige tekstmeldinger
i deres postkasse. Dette er et for tynt materiale for�a kunne p�ast�a generelle tendenser,
men vi vil likevel ta med materialet for �a f�a et bilde av hvordan postfunksjonen ble
benyttet. P�a sp�rsm�al i v�ar intervjuunders�kelse om postfunksjonen eller konferanser
ble foretrukket, var det imidlertid ingen klare svar p�a dette. Enkelte uttrykte at det
var en fordel �a kommunisere med et mindre antall studenter som man hadde mer
eller mindre kjennskap til fra f�r. Det ble imidlertid ikke nevnt at postfunksjonen
var �a foretrekke.

En-til-en, en-til-mange og mange-til-mange kommunikasjon

Brevene i postkassene vi mottok, hadde hovedsakelig �en mottaker. Dette kan indikere
at brevfunksjonen ble benyttet til en-til-en framfor en-til-mange kommunikasjon (en-
til-mange kommunikasjon er ogs�a mulig via oppslagstavler). I fors�ket ble det skrevet
langt f�rre tekstmeldinger totalt i de to oppslagstavlene enn i de �vrige konferansene
som ble opprettet av NKS H�gskole. En mulig slutning av dette er at mediet ble
benyttet i st�rre grad til mange-til-mange enn en-til-mange kontakt. Men det m�a ses i
sammenheng med at det kun var m�teorganisator av oppslagstavlene som hadde mul-
ighet til �a skrive tekstmeldinger. I de �vrige konferansene var det ere bidragsytere,
noe som naturlig nok medf�rte et st�rre antall tekstmeldinger totalt. Det m�a ogs�a
ses i sammenheng med hvor mange som leste tekstmeldinger i de ulike konferansene,
noe vi ikke hadde mulighet til �a m�ale. En indikator p�a hvor mange som leste, kunne
v�re antall medlemmer i konferansene, men desverre manglet vi opplysninger om
dette for de to oppslagstavlene i slutten av semesteret.
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7.2 Kommunikasjonsform

Kommunikasjonsform er en fellesbetegnelse p�a tekstmeldingenes innhold i form av
sp�rsm�al og svar, diskusjoner, foresp�rsler, korte og lange tekstmeldinger, o.s.v. Vi
skal se n�rmere p�a:

1. Kommunikasjonsform i konferansene

2. Kommunikasjonsform i postkassene

7.2.1 Kommunikasjonsform i konferansene

For�a f�a et overordnet bilde av hvordan PortaCOM ble benyttet som faglig og sosialt
kommunikasjonsverkt�y, var en mulighet �a betrakte skriveaktiviteten i ulike typer
konferanser. Vi �nsket �a sammenligne antall tekstmeldinger i en sosial konferanse
(Cafe Online), en Edb-konferanse (NKSH forum for Edb oppstart(sfasen)) og en
ikke-Edb-konferanse (NKSH Statistikkforum).

Dette var imidlertid ikke et godt nok sammenligningsgrunnlag. Cafe Online inneholdt
ikke ensidig tekstmeldinger av sosial karakter. Likeledes inneholdt ikke de �vrige
konferansene ensidig tekstmeldinger av faglig karakter. I kurset Edb som verkt�y

ble det opprettet ere konferanser, mens det i kurset Statistikk ble opprettet kun �en.
Bruken av PortaCOM i tilknytning til Edb som verkt�y var dermed mer desentralisert
enn ved Statistikk-kurset. Antall tekstmeldinger i hver av disse konferansene var heller
ikke et godt nok sammenligningsgrunnlag.

Vi m�atte i stedet basere oss p�a selve innholdet i tekstmeldingene. F�r vi ser n�rmere
p�a hva som ble skrevet i de ulike konferansene, skal vi presentere et tallmateriale for
skriveaktiviteten i de �re �apne konferansene opprettet av NKS H�gskole, som ikke
var oppslagstavler (i tillegg til de tre allerede nevnte konferansene, ble NKSH teknisk
problemforum opprettet av NKS H�gskole som en �apen konferanse).

Antall tekstmeldinger i �re av de �apne konferansene opprettet av NKS

H�gskole

Tabell 7.1 viser antall tekstmeldinger i konferansene NKSH forum for Edb opp-
start(sfasen), NKSH teknisk problemforum, Cafe Online og NKSH Statistikkforum.
Tabellen viser at det var stor skriveaktivitet i NKSH forum for Edb oppstart(sfasen)
og Cafe Online.

Fra Cafe Online ble opprettet, og til rett etter eksamen, ble det gjennomsnittlig skre-
vet to tekstmeldinger pr. dag. P�a slutten av semesteret var det over 160 medlemmer
i konferansen. I NKSH forum for Edb oppstart(sfasen) ble det fra opprettelsen til
rett etter eksamen skrevet gjennomsnittlig tre tekstmeldinger pr. dag. P�a slutten
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Tabell 7.1: Antall tekstmeldinger i de �re st�rste konferansene.

av semesteret var det over 140 medlemmer i konferansen. Bidragsyterne i begge
konferansene var hovedsakelig interne brukergrupper med innslag av eksterne bru-
kergrupper. I Cafe Online skrev fagl�rerne gjennomsnittlig 5,8 tekstmeldinger hver,
mens aktiviteten var st�rre i NKSH forum for Edb oppstart(sfasen) med gjennom-
snittlig 13 tekstmeldinger hver, totalt for hele semesteret.

NKSH Statistikk forum ble opprettet i slutten av februar etter initiativ fra fagans-
varlig i Statistikk. Konferansen ble benyttet ittig av b�ade studenter og fagansvarlig
(som fungerte som fagl�rer i konferansen) med gjennomsnittlig 1,3 tekstmeldinger
pr. dag fra konferansens opprettelse til like etter eksamen. Den st�rste aktivite-
ten var i marsm�aned. I motsetning til de �vrige konferansene, hvor det var �re
fagl�rere i tillegg til fagansvarlig som hadde skriveaksess i konferansene, var det i
Statistikk-konferansen kun en fagl�rer som var skriveaktiv i konferansen. Vedkom-
mende skrev 58 tekstmeldinger totalt for hele semesteret, et desidert st�rre antall enn
for fagl�rerne samlet i NKSH forum for Edb oppstart(sfasen). Til gjengjeld var det
opprettet �re klassekonferanser for Edb-studentene, slik at fagl�rene i tillegg skrev
tekstmeldinger der.

Antall tekstmeldinger i NKSH teknisk problemforum var lite i forhold til de andre
store konferansene. Konferansen ble opprettet forholdsvis sent i semesteret for �a
kunne ber�re tekniske problemer rundt bruken av PortaCOM i en egen konferanse.
Disse sp�rsm�alene hadde tidligere blitt spredt rundt i de andre konferansene, men
hadde tendensen til fortsatt �a forekomme der. Fagl�rernes skriveaktivitet var ogs�a i
denne konferansen sv�rt liten i forhold til studentenes.

Forholdet mellom innlegg og kommentarer

I konferansene kunne medlemmene bidra med innlegg og kommentarer. Intensjonen
v�ar var �a betrakte forholdet mellom disse to typer tekstmeldinger for �a f�a et bilde
av dialogstrukturen. Det viste seg imidlertid at studentene spesielt i startfasen, ikke
benyttet kommandoene for skriving av innlegg og kommentarer konsekvent,- eksem-
pelvis ved at de benyttet kommandoen for skriving av innlegg n�ar de egentlig skulle
skrive en kommentar og omvendt. Dette kan ha sammenheng med at studentene ikke
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behersket PortaCOM og kommandoene tilfredstillende, noe som videre kan ha sam-
menheng med for d�arlig brukeroppl�ring og utilstrekkelig skriftlig brukerveiledning
(brukermanual). Vi valgte derfor �a ikke skille mellom innlegg og kommentarer, men
betrakte tekstmeldingene i konferansene under ett.

Generelle temaer i konferansene opprettet av NKS H�gskole

Vi skal belyse kommunikasjonsformen ved �a se p�a generelle trekk ved det som ble
skrevet i konferansene og postkassene. Innholdet i de ulike konferansene vil vi komme
n�rmere tilbake til i kapittel 8.

Til �a begynne med bar konferansen preg av at studentene (og fagl�rerne) gjorde seg
kjent med PortaCOM, ved bl.a. at de skrev hilsninger til hverandre. Etterhvert var
gjennomgangstemaet i samtlige konferanser tekniske problemer tilknyttet bruken av
systemet.

Det viste seg at tekniske �nesser og fasiliteter, var en barriere for studentene. Bruken
av mediet utvidet seg i mer eller mindre grad til�a bli et verkt�y for l�sing av tekniske
problemer i stedet for et pedagogisk verkt�y for faglig tverrkontakt. En student hadde
f�lgende s�ndagstanker, som er representativt for studentene i fors�ket:

EDB som verkt�y er blitt en utfordring for de este av oss, vil jeg tro, og

spesielt datakonferansene. �Arsaken til dette m�a for det meste tilskrives

alle tekniske problemer som har v�rt. N�ar alt dette er et tilbakelagt stad-

ium vil EDB bli et viktig verkt�y i det videre studiet, og i v�art arbeid. Men

slik det har utviklet seg i dette semesteret, har det hittil g�att utover de to

andre fagene.

De tekniske problemene, var hovedsakelig problemer knyttet til:

� Bruk av modem og o�entlige kommunikasjonslinjer, slik som feilinnstillinger p�a
modemet, vanskeligheter med �a koble seg opp mot vertsmaskinen og st�y p�a
linja.

� H�andtering av �,� og �a.
For noen var det ved online skriving i PortaCOM umulig �a f�a fram de norske
tegnene p�a skjermen, de f�rte i stedet til ufrivillige linjeskift. For andre var det
ikke problemer med�a skrive de norske tegnene i PortaCOM, men f.eks. �a f�a de
ut p�a egen printer.

� Filoverf�ring

� Automatisk p�alogging
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De studentene som ikke hadde hatt nevneverdige tekniske problemer, hadde kunn-
skaper om omr�adet fra f�r, �kk hjelp av venner og familie, utstyrsleverand�ren, med-
studenter eller kollegaer p�a arbeidsplassen.

11 av studentrespondentene var tilknyttet PortCOM innen en uke etter studentsam-
lingen. Samtlige av disse hadde mer eller mindre Edb-erfaring fra f�r. Tre studenter
hevdet at de hadde v�rt f�rste gang inne i PortaCOM p�a egenh�and innen to uker.
Alle disse hadde ogs�a Edb-erfaring fra f�r. For de �vrige studentene tok det en
m�aned, to m�aneder eller mer f�r de pr�vde seg p�a egenh�and (de tre studentene som
ikke hadde hatt Edb-erfaring fra f�r, falt inn under her). Grunnen studentene oppga
for at det tok s�apass lang tid f�r de kom igang, var spesielt at de hadde hatt tekniske
problemer. En student som ikke hadde tidligere Edb-erfaring, kviet seg for�a begynne
�a bruke det nye mediet og sa f�lgende:

Jeg hadde ikke peiling alts�a,- maskinen sto hjemme i 14 dager f�r jeg t�rte

�a se p�a'n.

Andre studenter hadde rett og slett ikke hatt tid til �a tilknytte seg systemet f�r de
gjorde, p.g.a. jobb, familiesituasjon e.l.

Vi har tidligere nevnt at henvendelser fra studentene til fagl�rerne, hovedsakelig
dreide seg om tekniske sp�rsm�al. Disse henvendelsene foregikk ofte via telefon. Der-
som studentene unng�ar de tekniske vansklighetene forbundet med bruk av PC, mo-
dem og datakommunikasjon, er det rimlig �a anta at henvendelsene via telefon vil
avta.

I tillegg til tekniske problemer som var det dominerende temaet, var gjennomgangs-
temaene i konferansene:

� Hilsninger og lykke�nskninger til hverandre, {s�rlig mellom studenter som
kjente hverandre fra f�r, gjerne fra studentsamlinger. Men det var ogs�a hilsnin-
ger til alle andre studenter, fagl�rere og ansatte ved NKS H�gskole. Spesielt
ved p�asketider, 17.mai og like f�r eksamen var denne typen tekstmeldinger hyp-
pige. Det var f�rst og fremst i Cafe Online dette ble skrevet, men det forekom
ogs�a i de �vrige konferansene opprettet av NKS H�gskole.

� Foresp�rsler og etterlysninger rettet mot administrasjonen, slik som etterlys-
ninger etter materiale, sp�rsm�al om hvordan elektroniske innsendinger skulle
se ut, foresp�rsler etter konferanser i andre fag o.l.

� Reeksjoner p�a bruk av PortaCOM i undervisningen.

De tekniske problemene ber�rte riktignok enkelte deler av det praktiske pensum i
Edb som verkt�y, men de var s�a dominerende og p�a et mye h�yere plan enn det
praktiske pensumet la opp til. Vi anser derfor ikke diskusjoner knyttet til disse
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tekniske problemene, som spesielt faglige. Dette betyr at de store faglige diskusjonene
i tilknytning til Edb som verkt�y uteble.

N�ar det gjelder Statistikk-konferansen var temaene mer knyttet til teorien i kurset,
ved at studentene kom med sp�rsm�al til oppgaver i l�reboka, og til innsendings-
oppgaver som de �kk svar p�a. Opplysninger om trykkfeil i l�reboka ble utvekslet
mellom fagl�rer og studentene. Flere studenter �kk tips for �a kunne l�se oppgaver
de sto fast i. Fagansvarlig var ofte inne i konferansen, ventet gjerne litt med�a gi svar
for �a la andre studenter slippe til f�rst. Hvis ingen studenter svarte, skrev fagl�rer
en kommentar. Dette krevde at fagl�rer selv m�atte f�lge med hvilke tekstmeldin-
ger som ikke �kk kommentarer. Ellers f�yde vedkommende til tilleggskommentar til
andre studenters kommentarer. S�rlig en student var veldig ivrig og stilte sp�rsm�al
etterhvert som han jobbet seg framover i pensum og sto fast p�a oppgaver.

Vi �kk et inntrykk av at b�ade studentene og fagl�rer var forn�yde med hvordan
denne konferansen fungerte. Flere takket for svarene de �kk og noen p�apekte den
raske responsen. En student kom med f�lgende innlegg i konferansen:

(...) Jeg maa si at jeg har hatt meget stor nytte av konferansen i Porta-

Com. Da jeg gikk gjennom laereboka, var det mange ting, som fortsatt var

uklare for meg. Mye av dette har jeg faatt svar paa gjennom PortaCom.

Og det som har hatt mest aa si for meg er at disse svarene har kommet

raskt. Som fjernstudent gaar de este i full jobb ved siden av studiene

og jeg proever derfor aa utnytte tiden best mulig. Foer PortaCom kom

paa lufta brukte jeg mye tid paa aa �nne fram til forklaringer utdypninger

paa problemer i forbindelse med studiene. Ting som ofte var enkle, naer-

mest banale og som det derfor var irriterende aa bruke tid paa. Dette har

jeg unngaatt dette semesteret saerlig i statistikk takket vaere konferansen.

Takk for god innsats. Hilsen (...)

Fagl�rer p�apekte ogs�a at han hadde hatt stor nytte av konferansen, og at erfaringene
var noe han ville ta med seg i framtidig undervisning.

Mangel p�a faglige diskusjoner i de �vrige konferansene kan skyldes selve DKS, organi-
seringen i DKS, faget, brukeroppl�ring, fagl�rernes deltakelse e.l. Uansett var de
faglige diskusjonene savnet, b�ade av fagl�rere og studenter.

Som nevnt i kapittel 4, har avsender f�rre p�avirkningsfaktorer ved skriftlig kom-
munikasjon enn ved muntlig kommunikasjon for �a p�avirke mottakers oppfattelse av
informasjonsinnholdet. Det er ikke alltid et budskap oppfattes etter senders inten-
sjoner, og man har ikke de samme muligheter for direkte feedback ved skriftlig som
ved muntlig kommunikasjon. For �a unng�a misforst�aelser, var det mange som skrev
at innholdet var ment som en eip. Tegn som :-) og :-( ble benyttet for �a vektlegge
hvordan tekstmeldingene skulle oppfattes (ofte omtalt som ascii-faces, og leses med
hodet vendt p�a skr�a).
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I fors�ket dominerte sp�rsm�al og svar. Erfaringer fra Open University viser ogs�a
at det var f�a lange diskusjoner i konferansene. Kommunikasjonsformen der var ho-
vedsakelig sp�rsm�al som �kk en eller er kommentarer. Kommentarfunksjonen ble
benyttet i fors�ket til NKS H�gskole, men det var sv�rt f�a meningsutvekslinger til-
knyttet faget. Kommentarene til innlegg var oftest en av tre typer:
1. Hilsninger tilbake, og da gjerne mellom to personer.
2. Foresp�rsler til administrasjonen eller problemer som ere kjente seg igjen i, og
ga uttrykk for dette ved �a \henge seg p�a" innlegget med en kommentar.
3. Svar fra ere p�a sp�rsm�al og problemer.

De este sp�rsm�al ble besvart av en eller ere, men man kunne risikere �a ikke f�a res-
pons p�a henvendelsene. Da forekom det at studenter spurte p�a nytt, med varierende
grad av hell. Noen takket ogs�a for raske svar. Studentene s�a det som en fordel �a
kunne bruke DKS til �a stille sp�rsm�al, b�ade for �a f�a svar p�a egne sp�rsm�al og for �a
se hva andre sto fast p�a. Det at ere kunne svare p�a sp�rsm�al var ogs�a positivt.

Studentene fungerte som et godt st�tte og hjelpeapparat for hverandre. Det var ere
som var behjelpelig med r�ad og tips til de som hadde problemer. Noen anbefalte
oppsett og programmer de selv brukte. Andre skrev om de problemene de selv hadde
hatt og hvordan de hadde l�st disse, i h�ap om at det ogs�a kunne v�re til hjelp
for andre. Flere av forslagene resulterte i videre kommentarer fra b�ade studenter,
fagl�rere, ansatte ved NKS H�gskole og andre med tilknytning til USE. Vi s�a ogs�a
eksempler p�a hvordan en student stilte et sp�rsm�al, �kk svar p�a dette og senere hjalp
andre studenter som hadde det samme problemet.

Underveis i semesteret kom det stadig til nye tekstmeldingsskrivere i konferansene.
Dette s�a vi ogs�a i tekstmeldingene hvor det sto slik som: Endelig inne... etterfulgt av
hvilke problemer de hadde hatt. Studenter �kk hjelp og oppmuntring fra studenter
som selv hadde kommet lenger. De som f�rst st�tte p�a problemene, l�ste disse og
kunne v�re behjelpelig overfor de som senere st�tte p�a de samme problemene. P�a
den m�aten kunne fagl�rer slippe �a svare p�a de samme sp�rsm�al ere ganger, og
studentene kunne i st�rre grad hjelpe hverandre enn ved uten bruk av DKS. Dette
viser at studieprogresjonen varierte blant studentene.

Det forekom ogs�a at det kom ere svar p�a samme sp�rsm�al, noe som kan skyldes
at studentene ikke leste andre kommentarer til sp�rsm�al eller mangel p�a forst�aelse
og ferdigheter i bruk av PortaCOM. Det siste �kk vi ogs�a indikasjoner p�a fra inter-
vjurunden. Ufullstendige kommandoer inne i teksten, mislykkede fors�k p�a editering
og sp�rsm�al rundt bruken av PortaCOM, viste ogs�a at en del av studentene hadde
problemer med �a beherske kommandoene i PortaCOM.

Men dette kan ogs�a ha sammenheng med den d�arlig utviklede editoren i PortaCOM
(se side 14). Ved skriving av lengre tekstmeldinger, kunne det v�re en fordel �a
skrive disse i en annen editor, og deretter overf�re teksten p�a rett plass i PortaCOM.
For studentene innebar dette �a skrive tekstmeldinger lokalt i tekstprogram p�a egen
PC, og s�a overf�re teksten som en �l til VAX-maskinen og inn i PortaCOM. Men
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�loverf�ring var ikke en enkel operasjon. Det var f�rst p�a slutten av semesteret det
kom en oppskrift fra skolen p�a hvordan det kunne gj�res. Det var mer komplisert
enn det var antatt p�a forh�and. Noen studenter hadde f�att det til p�a egenh�and f�r
den tid, men det var sv�rt f�a studenter som mestret �loverf�ring, selv etter at de
�kk oppskriften.

Ved skriving av korte tekstmeldinger, fra en til 15 linjer, var det mer tungvint �a
skulle overf�re en �l enn �a skrive online. De este tekstmeldingene falt inn under
denne kategorien, og vi �kk ogs�a et inntrykk fra intervjuene at de este skrev online.
Dersom det hadde v�rt enklere for studentene �a overf�re �ler, ville ere ha benyttet
editor p�a egen PC til �a forfatte tekstmeldinger. Tilknytningstiden ville da ogs�a
blitt lavere. N�a var det imidlertid f�rst p�a slutten av semesteret at behovet for
�loverf�ring hovedsakelig gjorde seg gjeldende for studentene. I forbindelse med en
prosjektoppgave som ble gitt i kurset Edb som verkt�y, ble studentene tvunget til �a
skrive lengre tekstmeldinger.

Vi tror at et DKS har et potensiale for lange faglige diskusjoner. Men en slik kom-
munikasjonsform krever at det foreligger tilfredstillende �loverf�ringsprosedyrer som
er enkle �a bruke.

7.2.2 Kommunikasjonsform i postkassene

Siden vi mottok innhold av postkassene fra en liten andel av studentene og fagl�rerne,
kan vi ikke med sikkerhet si noe om hva innholdet generelt var i postkassene. Men
allikevel tror vi at det materialet vi hadde tilgjengelig, kan v�re en indikator p�a
hvordan postfunksjonen faktisk ble benyttet.

Kommunikasjonsformen var den samme som i konferansene, bortsett fra at tekstmel-
dingene var mer personlige enn i konferansene. Tekstmeldingene bar tydelig preg av
at studentene �kk gjensidig st�tte og help av hverandre. Mange av tekstmeldingene
inneholdt sp�rsm�al som:

� Hvordan har du gjort det?

� Har du svart p�a det?

� Hvor langt har du kommet?

Enkelte utvekslet ogs�a oppgavebesvarelser for �a f�a andres synspunkter p�a sin egen
besvarelse, f�r den ble sendt til fagl�rer. Dette ble foretatt ved at besvarelsen ble
lagret p�a �lomr�adet til mottakeren, slik at vedkommende kunne hente den der selv.
Mange tekstmeldinger inneholdt foresp�rsel om ferdige programpakker som videre
ble sendt av andre, gjerne med omstendige forklaringer, hvis det var behov for dette.

S�rlig i startfasen var det utveksling av tekstmeldinger for �a pr�ve ut de forskjellige
fasilitetene i PortaCOM. Mottakeren sendte da en kvittering til senderen om at bre-
vet kom fram. Dette viser at studentene var usikre p�a systemets p�alitelighet,- noe
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som ogs�a var en tendens senere i semesteret. Studentene sendte oppgavebesvarelser

til fagl�rer, men for �a forsikre seg om at besvarelsen kom fram, sendte de en ekstra-

melding om at besvarelsen var blitt sendt, eller at de i tillegg sendte besvarelsen som

vanlig brevpost. I konferansene s�a vi ogs�a at ere av de som skrev tekstmeldinger var

usikre p�a om de kom fram, slik at andre kunne lese det de hadde skrevet, gjennom

sp�rsm�al som Har noen sett mine tidligere innlegg? og Kan noen lese denne teksten?.

Mange av tekstmeldingene inneholdt utveksling av telefonnummer og henvisninger

til telefonsamtaler. Enkelte av tekstmeldingene inneholdt ogs�a avtaler om ansikt-til-

ansikt m�ter av b�ade faglig og sosial karakter. Dette st�tter igjen opp under at det

var behov for andre kommunikasjonskanaler enn DKS.

7.3 Oppsummering

Tverrkontakt er den betegnelsen vi benytter for �a beskrive kontaktnettet for utveks-

ling av informasjon mellom brukerne av systemet.

N�ar det gjelder tverrkontakt studentene innbyrdes, ble kontakten hovedsakelig etab-

lert via NKS H�gskole{konferansene. Kontakten mellom studenter og fagl�rere var

fordelt over ere informasjonskanaler. Brevkorrespondanse og telefon ble, i tillegg

til DKS, hyppig benyttet av studentene for henvendelser til fagl�rerne. De este

henvendelsene dreide seg om tekniske problemer knyttet til bruk av DKS (innsen-

dingsoppgaver ikke medberegnet).

Vi �kk ingen direkte indikasjoner p�a hvilken informasjonskanal i PortaCOM som ble

foretrukket. Men enkelte hevdet at det var en fordel �a kommunisere med et mindre

antall studenter, som man hadde mer eller mindre kjennskap til fra f�r. Dette kan

indikere at postfunksjonen eller mindre konferanser (et begrenset antall medlemmer)

var�a foretrekke som informasjonskanaler. N�ar det gjelder bruken av postfunksjonen,

viste tilgjengelig materiale, at denne ble hyppigere benyttet til en{til{en kommuni-

kasjon enn en{til{mange kommunikasjon.

Kommunikasjonsform er en fellebetegnelse p�a tekstmeldingenes innhold i form av

sp�rsm�al og svar, diskusjoner, foresp�rsler, korte og lange tekstmeldinger, o.s.v. N�ar

det gjelder konferansene, var kommunikasjonsformen hovedsakelig preget av sp�rsm�al

og svar.

Spesielt i startfasen bar tekstmeldingene preg av en bli{kjent{med{mediet prosess.

Etterhvert ble tekniske problemer gjennomgangstemaer i samtlige konferanser gjen-

nom hele semesteret. De store faglige diskusjonene uteble. Dette resulterte i at

systemet ble benyttet som et verkt�y for �a l�se tekniske problemer vedr�rende bruk

av systemet, i stedet for et verkt�y for �a fremme den faglige l�ringsprosessen. Stu-

dentene fungerte imidlertid som et godt st�tte{ og hjelpeapparat for hverandre.

N�ar det gjelder postkassene, var kommunikasjonsformen ogs�a her preget av sp�rsm�al

og svar. Enkelte studenter sendte oppgavebesvarelser til fagl�rer via postfunksjonen.
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For �a forsikre seg om at besvarelsen kom fram, sendte de en ekstramelding om at

besvarelsen var blitt sendt, eller de sendte i tillegg besvarelsen via Postverket. Dette

tyder p�a at studentene var usikre p�a systemets p�alitelighet.



Kapittel 8

Integrering av et

datakonferansesystem

V�ar de�nisjon av en 3. generasjons fjernundervisningsmodell indikerer

1. Krav til organiseringen av et DKS i en elektroniske h�gskole.

Dette betyr at en 3. generasjons fjernundervisningsmodell skal ivareta de opp-

gaver som en fysisk skole tilbyr sine studenter.

Tre hovedelementer m�a ivaretas av en elektronisk skole:

(a) Undervisningsoppgaver

Dette inneb�rer �a tilrettelegge undervisning og l�ring slik at kursets/

studiets m�albeskrivelse n�as p�a en tilfredstillende m�ate.

Herunder vil vi dr�fte hvorvidt et DKS er egnet til

i. Prosjektarbeid

ii. Klasseundervisning

iii. Store faglige diskusjonsforum

iv. Innsendingsoppgaver

(b) Administrative oppgaver

Dette inneb�rer �a tilrettelegge praktiske forhold rundt undervisningen.

Herunder vil vi dr�fte informasjonsspredning fra administrasjonen til stud-

entene via

i. Oppslagstavler

ii. Administrasjonskontor

(c) Sosiale oppgaver

Herunder vil vi dr�fte faktorer som rent generelt kan skape trivsel og sam-

hold i l�ringsprosessen via pausearealer, kantiner, el.l.

81
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2. Krav til de interne brukergruppene.

Krav til de interne brukergruppenes aktivitet i det elektroniske skolemilj�et

relateres til i hvilken grad DKS integreres.

Det er viktig �a understreke at et DKS ikke skal erstatte korrespondanse, ansikt-til-

ansikt m�ter og telefonkontakt, men derimot forbedre undervisningssituasjonen ved

at DKS-ets potensiale for interaksjon og kommunikasjon utnyttes optimalt. Dette

inneb�rer at DKS kan betraktes som et selvstendig medie, og som en ressurs som

integreres blant de �vrige mediene i undervisningssituasjonen. Omskolering, nytenk-

ning og holdningsendringer blant de interne brukergruppene ved undervisningsinstitu-

sjonen kan v�re n�dvendig. Dette er faktorer som kan medf�re individuelle konikter

avhengig av tidligere erfaringer, og i hvilken grad systemet integreres i undervisnings-

modellen.

En av skolens oppgaver sett i et 3. generasjons fjernundervisningsperspektiv, er gene-

rell informasjonsspredning og derav tilrettelegging for individuell l�ring via informa-

sjonskanaler tilrettelagt for en{til{mange og mange{til{mange kommunikasjon. Men

betegnelsen informasjonsspredning har i tidligere fjernundervisningsmodeller v�rt

ensbetydende med distribusjon av administrativ informasjon. Mediets potensiale for

informasjonsspredning vil derfor bli dr�ftet i forbindelse med skolens administrative

oppgaver.

V�ar unders�kelse er basert p�a en fjernundervisningsmodell som f�lger en tiln�rmet

maksimumsmodell for integrering av DKS. Vi skal i dette kapitlet dr�fte f�lgende pro-

blemstilling: Hvordan tilpasse fjernundervisningen til et eksisterende DKS?.

Underveis vil vi ogs�a trekke fram modi�seringer som m�a gj�res i PortaCOM for�a mu-

liggj�re n�dvendige behov. Dette betyr at vi i dette kapitlet ogs�a ber�rer v�ar andre

problemstilling: Hvordan tilpasse et DKS til fjernundervisningen?. Dette vil

imidlertid bli dr�ftet ytterligere i kapittel 9.

Vi skal alts�a i dette kapitlet se n�rmere p�a:

1. Organisering av DKS

2. Hvorvidt et DKS egner seg for prosjektarbeid

3. Hvorvidt et DKS egner seg for h�andtering av innsendingsoppgaver

4. Hvorvidt et DKS egner seg for informasjonsspredning

5. Hvilke krav som m�a stilles til de ulike brukerne

Dette gj�res ved �a ta utgangspunkt i PortaCOM, og hvordan det ble benyttet i

fors�ket.
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8.1 Organisering av datakonferansesystemet

Informasjonsstruktureringen, d.v.s. selve organiseringen av DKS har en vesentlig be-

tydning for hvordan studentene opplever DKS. Det er dermed n�dvendig�a organisere

systemet slik at informasjonen n�ar de aktuelle m�algruppene. Det er ogs�a viktig med

en avgrensing av informasjon slik at brukerne ikke drukner i informasjon.

Erfaringer fra studentintervjuene var at studentene �nsket informasjon av faglig og so-

sial karakter distribuert via informasjonskanaler tiln�rmet lik de informasjonskanaler

som er tilgjengelig ved et fysisk undervisningsmilj�. Dette dreier seg om fagl�rers

spredning av informasjon, og herunder vedkommedes oppgave i DKS, informasjons-

spredning via gruppesamarbeid og informasjon av generell faglig og sosial karakter.

Strukturering av informasjon og derav organisering av PortaCOM, m�a foretas innen-

for en utdannelses metafor. Dette kan v�re en behjelpelig faktor for �a navigere i

systemet.

Vi skal i det f�lgende konsentrere oss om informasjonsspredning via konferanser, siden

det er denne typen informasjonskanal som er det spesielle ved DKS. Vi skal dr�fte

hvilke konferanser som b�r v�re tilgjengelig for brukerne i en undervisningssituasjon.

Disse konferansene er generelle for integrering av et DKS, uavhengig av hvilket studie

eller kurs som benytter DKS i undervisningen.

8.1.1 M�albar enhet for konferansenes omfang

Enkelte opplysninger er kun rettet mot en bestemt mottaker eller en bestemt mot-

takergruppe. I slike tilfeller opprettes lukkede konferanser. Konferansens st�rrelse

kan v�re avhengig av antall temaer i diskusjonsdomenet,{ konferansen, men ogs�a

konferansens antall medlemmer. N�ar det gjelder antall temaer, er disse som oftest

forutbestemt og�arsak til konferansens opprettelse, og vil v�re en lite reell m�aleenhet

for st�rrelsen p�a en lukket konferanse. Antall medlemmer vil derimot gi en indi-

kator p�a informasjonens omfang, sett i antall mottakere. Dette betyr at vi som en

m�albar enhet p�a en lukket konferanses st�rrelse har valgt�a benytte antall mottakere

av informasjonen, d.v.s. antall medlemmer i konferansen.

I en lukket konferanse er informasjonen rettet mot et begrenset antall medlemmer,

og kan derav karakteriseres som en liten konferanse. Vi anser videre en konferanse

best�aende av tre til 30 medlemmer som liten, og en konferanse best�aende av er enn

30 medlemmer som stor.

N�ar det gjelder �apne konferanser, er informasjonen i disse tilgjengelig for samtlige

brukere av PortaCOM. I likhet med lukkede konferanser, blir ogs�a �apne konferanser

til en viss grad opprettet etter bestemte emner. Erfaringer fra NKS H�gskole sitt

fors�k var imidlertid at temaavgrensing ikke ble overholdt i den grad det var �nskelig,

og at ere temaer forekom i ere konferanser. Antall temaer som en m�albar enhet
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vil heller ikke v�re aktuelt for �apne konferanser.

V�aren '89 var det over 1000 medlemmer i PortaCOM totalt. I de �apne konferansene

opprettet av NKS H�gskole, varierte antallet fra ca. 30 i klassekonferansene til 164

i Cafe Online. Disse kan dermed karakteriseres som store. En �apen konferanse kan

teoretisk sett ogs�a inneholde f�a medlemmer og dermed karakteriseres som liten, men

erfaringsmessig er de este �apne konferansene store. Vi benytter derfor betegnelsen

stor for �apne konferanser.

8.1.2 Organisering i �apne og lukkede konferanser

Erfaringer fra deltagende observasjon i PortaCOM, var at ansatte ved USE deltok i

de �apne konferansene ved �a svare p�a henvendelser vedr�rende tekniske vanskelighe-

ter (De deltok ogs�a i andre sammenhenger, eksempelvis i forbindelse med diskusjon

rundt bruk av PortaCOM i fjernundervisningen). Enkelte studentrespondenter ans�a

dette som en fordel, da de kunne f�a svar p�a sp�rsm�al de ellers ikke ville f�att svar

p�a. Andre �nsket ikke at eksterne brukergrupper hadde tilgang til NKS H�gskole

sine konferanser, og mente at konferansene burde ha en klarere avgrensing p�a antall

brukere.

Det er p�a det rene at store og sm�a konferanser begge har fordeler og ulemper, sett i

forhold til aktivitet og tilegning av kunnskap. Ved store konferanser m�a studentene

forholde seg til et stort antall interne og eksterne brukergrupper. En kombinasjon av

dette og at skriving av tekstmeldinger kan betraktes som en publisering av ens egen

kunnskapstilstand, kan hemme studentenes individuelle skriveaktivitet. Slike hind-

rende faktorer for aktiv deltakelse i form av skriving, kan begrenses hvis studentene

f�ler en viss gruppesamh�righet, d.v.s. at antall personer �a m�atte forholde seg til

reduseres til et mindre antall innenfor de interne brukergruppene. Ulempen med et

begrenset antall medlemmer er at enkelte n�dvendige kontaktlinjer reduseres.

Ved bedre tilrettelegging for bruk av mediet i undervisningen, vil forh�apentligvis

tekniske problemer for studentene reduseres. I og med at det da vil v�re mindre behov

for de eksterne brukergruppenes ekspertise, vil muligens de eksterne brukergruppene

bli mindre synlige i konferansene. Allikevel kan det fortsatt v�re studenter som

�nsker et lukket skolemilj�, slik at informasjonen m�a struktureres i sm�a og store

konferanser.

N�ar det gjelder avgrensing av informasjon innad i konferansene, var det delte menin-

ger blant studentrespondentene hvordan dette burde organiseres i PortaCOM. Det

var to mulige struktureringsmetoder av informasjon som ble foresl�att:

1. Hver konferanse dekker et vidt tema, eksempelvis datakommunikasjon. Under-

temaer avgrenses med temaangivelse (subject), eksempelvis PC-bruk, bruk av

o�entlige nettl�sninger, DKS o.s.v.

2. Hver konferanse dekker et begrenset tema, eksempelvis PortaCOM. Underte-
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maer kan eksempelvis v�re s�king, editering o.s.v.

Det er fordeler og ulemper med begge metodene for strukturering av informasjon. Ved

metode 1 vil informasjonen struktureres i f�a konferanser, og informasjonen kan bli

uoversiktlig. Det kan oppst�a en situasjon der det er vanskelig�a avgrense informasjon

til spesielle temaer, og temaavgrensningen kan erfaringsmessig skli ut. Dette kan

medf�re vanskeligheter med �a s�ke etter relevant og �nskelig informasjon. Men en

fordel med en slik metode, er at brukerne m�a forholde seg til et lite antall konferanser.

I metode 2, vil informasjonsstruktureringen gi en klarere avgrensing av hovedtemaer,

da informasjonen er fordelt over ere konferanser. Dette kan v�re behjelpelig ved

navigering og videre informasjonss�king i systemet. Erfaringer fra deltakende ob-

servasjon i PortaCOM viste imidlertid at ett og samme tema ble diskutert i ere

konferanser, uansett konferansens m�alsetning. M�teorganisator for konferansene, {

som var fagansvarlige og fagl�rerne, pr�vde forgjeves �a ytte tekstmeldingene til de

rette konferansene, eller gj�re studentene oppmerksomme p�a dette.

Temaangivelse ble i fors�ket heller ikke benyttet konsekvent. Dette taler til fordel

for metode 2, siden metode 1 stiller strengere krav til konsekvent bruk av temaan-

givelse. I NKS H�gskole sitt fors�k ble det opprettet en konferanse (NKSH teknisk

problemforum), hvor det var forutbestemte temaer som skulle tas opp. Det viste seg

at dette var vanskelig �a overholde, slik at metode 1 i dette henseende er en lite egnet

praktisk l�sning. Metode 2 vil teoretisk v�re mest egnet, da informasjonen ved en

slik strukturering vil v�re avgrenset fra andre temaer.

F�r vi presenterer en mulig organisering av PortaCOM, skal vi f�rst kort nevne fasili-

teter PortaCOM m�a inneholde for at informasjonss�kingen i den elektroniske h�gskole

skal v�re optimal.

Modi�sering av PortaCOM

Dersom informasjon skal struktureres i lukkede konferanser, m�a m�teorganisator inn-

lemme samtlige medlemmer. Dette er en tidkrevende prosedyre i PortaCOM hvis det

er snakk om mange brukere (fra 10 og oppover). I fors�ket var det slik at studentene

hadde to ulike brukeridentiteter, { en p�a VAX{maskinen og en i PortaCOM. Bruke-

ridentitetene p�a VAX{maskinen ble opprettet ved USE, og studentene mottok de via

NKS H�gskole, mens den i PortaCOM opprettet de selv. Ved lukkede konferanser

m�a derfor studentene meldes inn etterhvert som de registreres med brukeridentitet i

PortaCOM. Dette betyr at m�teorganisator m�a ha oversikt over alle aktuelle bruke-

ridentiteter i DKS.

Sett i et fjernundervisningsperspektiv, b�r PortaCOM modi�seres til �a inneholde en

fasilitet, der et st�rre antall medlemmer enkelt kan innlemmes i en lukket konferanse.

Siden temaer i praksis ikke holdes til en konferanse, b�r PortaCOM inneholde en

fasilitet som muliggj�r s�king av informasjon i ere konferanser samtidig. Slik Por-
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taCOM foreligger i dag, m�a man ved s�king etter et tema g�a gjennom en og en

konferanse, noe som kan v�re tidkrevende. En mulig modi�sering av PortaCOM, er

en funksjon som s�ker gjennom de n�dvendige konferansene under det aktuelle emnet

ved �en enkelt operasjon.

Vi skal i det f�lgende presentere mulig strukturering av informasjon i store konferan-

ser. F�lgende forum skal belyses:

1. Sosialt diskusjonsforum

2. Faglig diskusjonsforum

3. Forum for tekniske sp�rsm�al

4. Systembibliotek

5. Oppslagstavler

6. Forum for administrative henvendelser

7. Forum for markedsf�ring

Vi skal i denne sammenheng presentere innholdet i de konferansene i NKS H�gskole

sitt fors�k som er representative for disse konferansene.

8.1.3 Sosialt diskusjonsforum

Et fysisk skolemilj� har pausearealer og kantiner, der diskusjonen studentene innbyr-

des kan dreie seg om alt fra politikk, matoppskrifter, kunst og kultur til rent faglige

emner. Dette er faktorer som bidrar til �a skape trivsel, samhold og videre motivasjon

som ikke m�a undervurderes i en l�ringsprosess. Erfaringer fra deltakende observa-

sjon, var at mange av tekstmeldingene var av sosial karakter, noe som tyder p�a at

det er et behov for sosialt forum.

I et fysisk undervisningsmilj� blir gjerne hovedtyngden av faglige og sosiale diskusjo-

ner foretatt innad i studentkullet, og i mindre grad mellom ulike studentkull. For�a f�a

en avbildning av et fysisk skolemilj�, ville en reell organisering av sosiale diskusjons-

forum avgrenses til studentkullet, d.v.s. at hvert studentkull har sitt eget sosiale

diskusjonsforum. Hvis DKS har tilsvarende svakhet som PortaCOM, vedr�rende

innlemming av mange brukere i en konferanse (se kapittel 8.1.2 Modi�sering av Por-

taCOM), vil en slik avgrensing v�re praktisk umulig. Etter ere studentkull vil det

ogs�a bli mange sosiale diskusjonsforum. Vi mener imidlertid at ett samlet disku-

sjonsforum vil v�re tilstrekkelig. \Tidligere samtaler" i DKS er lagret, slik at nye

studenter kan lese og kommentere disse. Nye studenter vil da kunne trekke erfaringer

fra studenter som har v�rt gjennom det samme tidligere.
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Hvorvidt eksterne brukergrupper skal ha skriveaksess i en slik konferanse er en vur-

deringssak. Hvis de eksterne brukergruppene utelates, vil problemet om innlemming

av et st�rre antall medlemmer i en lukket konferanse igjen v�re aktuelt. Dessuten vil

studentene v�re avsk�aret fra �a kommunisere med andre enn interne brukergrupper

via DKS, og muligheten for tverrkontakt mellom mennesker man ellers ikke ville f�a

kontakt med, vil reduseres. Fra tabell 7.1 side 73 har vi at antall tekstmeldinger

fra andre enn fagl�rerne og studenter var betraktelig mindre enn studentenes totale

antall tekstmeldinger (\Andre" er i tillegg til eksterne brukergrupper, fagansvarlig).

Dette tyder p�a at det sosiale kontaktnettet mellom studentene og eksterne bruker-

grupper var forholdsvis lite. Allikevel tror vi at det vil v�re en fordel om de eksterne

brukergruppene har skriveaksess, slik at muligheten for tverrkontakt brukergruppene

imellom er �apen.

Cafe Online ble opprettet for�a fremme den sosiale tverrkontakten studentene innbyrd-

es. I konferansen hadde b�ade interne og eksterne brukergrupper skrive- og leseaksess.

Cafe Online hadde den st�rste hyppigheten i antall skrevne tekstmeldinger i startfasen

av samtlige konferanser opprettet av NKS H�gskole. Dette kan ha sin �arsak i at

studentene p�a samlingene ble oppfordret til �a melde seg inn i denne konferansen, og

at den skriftlige tverrkontakten studentene innbyrdes f�rst ble startet der.

Tema i Cafe Online

Noen studenter skrev selvlagde dikt, andre fortalte om seg selv og ting som skjedde i

n�rmilj�et. Andre fortalte om v�r og vind rundt om i Norges land. Sportsentusiaster

utvekslet meninger, og noen reekterte over bruken av PortaCOM.

Aktiviteten i Cafe Online stoppet ikke opp etter eksamen. Da ble det diskusjon om

eksamensoppgavene, og ere ytret �nske om�a f�a benytte PortaCOM, ogs�a i l�pet av

sommeren. Systemet skulle opprinnelig benyttes av studentene v�aren '89, og det var

f�r semesterslutt ikke gitt klarsignaler fra NKS H�gskole om videre bruk.

Det var en stor aktivitet i Cafe Online gjennom hele semesteret.

8.1.4 Faglig diskusjonsforum

Et Faglig diskusjonsforums m�alsetning er�a ivareta undervisningsinstitusjonens under-

visningsoppgaver av faglig karakter, d.v.s. at det faglige kontaktnettet skal fremmes.

Hvorvidt de eksterne brukergruppene skal ha skriveaksess i konferansen, er ogs�a her

en vurderingssak. Fra tabell 7.1 side 73 har vi at tekstmeldingene fra andre enn

fagl�rere og studenter, var betraktelig mindre enn studentenes antall tekstmeldinger

i NKSH forum for Edb oppstart(sfasen). Dette tyder igjen p�a at kontaktnettet mel-

lom studenter og eksterne brukergrupper var forholdsvis lite. Trass dette, tror vi at

det kan v�re en fordel med muligheten for tverrkontakt mellom eksterne og interne

brukergrupper. Spesielt i datafag vil de eksterne brukergruppene kunne v�re aktive
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bidragsytere i konferansen, noe vi s�a eksempler p�a i fors�ket. I ikke{Edb fag kan det

ogs�a v�re eksterne brukergrupper som sitter med erfaring som studentene eller andre

tilknyttet undervisningsinstitusjonen ikke har.

Tema i NKSH forum for Edb oppstart(sfasen)

I tillegg til Cafe Online, ble konferansen (NKSH) Edb (som verkt�y) (Senere NKSH

forum for Edb oppstart(sfasen)) opprettet i begynnelsen av semesteret. En generell

tendens, trass i dens m�alsetning, var at ogs�a denne konferansen bar preg av en bli-

kjent-med-mediet prosess i startfasen. Dette kunne ha sin forklaring i at studentene

p�a et tidlig tidspunkt i kurset ikke var innforst�att med eller s�a n�ye med i hvilken

konferanse de ulike tekstmeldingene skulle skrives.

B�ade interne og eksterne brukergrupper hadde skrive- og leseaksess.

En av innsendingsoppgavene i kurset gikk ut p�a �a skrive et innlegg i konferansen,

f�a kommentar(er) p�a dette, og ta en utskrift av innlegget og kommentaren(e). P�a

den m�aten ble studentene bl.a. tvunget til �a skrive innlegg og bruke noen av kom-

mandoene i PortaCOM for �a hente dette tilbake. Det var stor variasjon i hvor tidlig

studentene kom i gang med oppgaven, og det var ere av de samme sp�rsm�alene i

forbindelse med oppgaven som gjentok seg i l�pet av semesteret.

Forelesninger i Faglig diskusjonsforum

V�ar erfaring fra studentintervjuene var at enkelte studenter �nsket en konferanse,

der pensumet i l�reb�kene ble gjennomg�att ukentlig ved at skriftlige meldinger i

form av innlegg representerte en forelesning. Innholdet i forelesningene kunne v�re

en gjennomgang av sto� som krevde utfyllende kommentarer og opplysninger til det

trykte l�remateriellet. I tillegg burde det v�re muligheter for diskusjon, tilknyttet

sto�et. Forelesninger basert p�a et slikt undervisningsopplegg kunne ta utgangspunkt

i kapittelinndelingen i det faste l�remateriellet, slik at et nytt kapittel ble forelest pr.

uke. Temaangivelse kunne da arve ukens nummer. En alternativ framgangsm�ate som

ble nevnt, var at det ved ukeslutt skulle legges et utdrag av de viktigste sp�rsm�alene

og meningsutvekslingene p�a et �lomr�ade. Filene skulle f�a navn etter ukenummeret.

Eksempelvis kunne pensum som ble gjennomg�att i uke 32 bli lagt p�a en �l med navn

uke32.

Fjernundervisningsstudenter ved NKS H�gskole har imidlertid ulik studieprogresjon,

og en ukentlig inndeling vil v�re lite brukervennlig. En mer egnet strukturering i

konferansen er avgrensing etter kapitler i det trykte l�ringsmateriellet, eksempelvis

med Subject: Kap 3.

Hovedprinsippet i dagens voksenoppl�ring er at en dyktig l�rer/foreleser befordrer

l�ringen ved �a benytte studentenes egen erfaringsverden, eller det m�alet vedkom-

mende �nsker �a n�a gjennom sin utdannelse [Moxnes, 86]. Eksempelvis m�a det teo-
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retiske pensumet i kursmodulen Edb som verkt�y relateres til studentenes framtidige

utdannelse, bedrifts�knonom.

Foreleseren m�a innledningsvis informere om forelesningens faglige m�al, og foreles-

ningene b�r legges opp slik at den stimulerer til diskusjon. Siden foreleser ikke f�ar

umiddelbar respons i den grad man har mulighet til ved en ansikt-til-ansikt foreles-

ning, er det viktig at foreleseren er presis i den skriftlige uttrykksm�aten for �a unng�a

un�dvendige misforst�aelser hos studentene.

Erfaringer fra andre fors�k i online undervisning, viser at undervisningen m�a v�re

lagt opp til mer intensiv og kreativ analyse av f�a temaer, i stedet for et ekstensivt og

detaljert overblikk over mange temaer. Foreleseren b�r dermed begrense tekstmel-

dingene til �a omhandle de mest element�re og eksamensrelevante emnene. Dermed

overlates de resterende og mer dyptg�aende deler av pensum til studentene. Studen-

tene m�a gis mulighet til �a stille sp�rsm�al rettet mot foreleseren vedr�rende temaer

som er tatt opp.

Fagl�rerrespondentene mente at det skriftlige l�resto�et fortsatt skulle foreligge i

l�reb�kene. Det ble begrunnet med at styrken med en forelesning er de visuelle

egenskapene som stemme og kroppsspr�ak, noe som ikke ville komme fram i en skriftlig

forelesning.

Vi mener en kombinasjon av studentenes og fagl�rernes utsagn vil v�re en ideell

l�sning. En forelesning kan foreligge som artikkelsamlinger i et systembibliotek (vi

skal senere komme inn p�a i hvilken form informasjonen skal foreligge i systembiblio-

teket).

Systembiblioteket kan foreligge som en database p�a vertsmaskinen. En ulempe knyt-

tet til dette, er at studentene m�a l�re seg hvordan de h�andterer spesielle VAX-

kommandoer,- noe som kan v�re vanskelig for enkelte i tillegg til �a beherske kom-

mandoene i PortaCOM og andre tekniske fasiliteter. En mer egnet l�sning ville

dermed v�re at forelesningsinnleggene foreligger i en oppslagstavle, der studentene

kan hente disse. Studentene vil ved hver tilknytning til PortaCOM da automatisk f�a

beskjed om nye innlegg i konferansen.

I denne sammenheng er det viktig �a understreke at den faglige informasjonen i sys-

tembiblioteket ikke ensidig skal betraktes som et tilleggsmateriell til l�reboka, men

som en gjenstand for diskusjon (dette er ogs�a mulig i forbindelse med l�reboka).

Diskusjonen b�r begrenses til det faglige diskusjonsdomenet, der temaavgrensningen

innad i konferansen arver artikkelens tittel.

M�teorganisator i Faglig diskusjonsforum

Kursets fagansvarlige er den naturlige m�teorganisator i et faglig diskusjonsforum.
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8.1.5 Forum for tekniske sp�rsm�al

Et annet gjennomg�aende problem for studentene var�a s�ke etter �nsket informasjon,

derav �nne igjen tekstmeldinger som de hadde skrevet selv. Systemet ble for stort og

uoversiktlig. En student sammenlignet det �a motta informasjon via PortaCOM med

�a lese avisen med en pennelykt. Andre hadde problemer med �a vite hvor de befant

seg, d.v.s. om de var p�a VAX{niv�a eller i PortaCOM, eller om de var i kommando-

eller tekstmodus.

Typiske problemer studentene slet med hadde sin basis i for lite kunnskap i Porta-

COM og tekniske fasiliteter knyttet til selve kommunikasjonen. En bli-kjent-med-

mediet prosess vil imidlertid oppst�a uavhengig av brukergrensenitt, da studentene p�a

denne m�aten tvinges til �a f�a individuell kunnskap om mediet. Men problemene kan

til en viss grad reduseres, hvis undervisningsinstitusjonen setter av tid og ressurser

til en god brukeroppl�ring. Erfaringer fra deltagende observasjon var at studentene

savnet et fast oppnevnt orakel som kunne svare p�a problemer knyttet til bruken av

mediet. Et Forum for tekniske sp�rsm�al er derfor aktuelt. Personer ansatt i den

bedriften vertsmaskinen er lokalisert (disse faller inn under eksterne brukergrupper),

har som oftest h�ye kunnskaper om kommunikasjonssystemet. Dette er absolutt

n�dvendige kunnskaper som kan komme studentene til gode, noe som indikerer at

eksterne brukergrupper m�a ha skriveaksess i konferansen.

Tema i NKSH teknisk problemforum

Det ble opprettet en konferanse for tekniske problemer ved NKS H�gskole; NKSH

teknisk problemforum. B�ade interne og eksterne brukergrupper hadde skrive- og

leseaksess.

I konferansen ble det i presentasjonen av konferansen angitt ulike temaomr�ader som

en oppfordring til deltakerne om �a bruke disse konsekvent som temaangivelser ved

skriving av tekstmeldinger. Dette fungerte bra helt til �a begynne med, men etter-

hvert ble det skrevet tekstmeldinger med egne temaangivelser. Dette viser at en

forh�andsbestemmelse av temaer med tilh�rende temaangivelser kan v�re problema-

tisk �a f�a til �a fungere.

Trass i en forutanelse om et stort behov for en slik konferanse, var det liten aktivitet

i konferansen. Dette skyldtes trolig at problemomr�adene hadde v�rt desentralisert

til de �vrige konferansene f�r opprettelsen av denne, og vedvarte ogs�a i disse.

Erfaringsmessig hadde studentene mindre problemer med selve PortaCOM{kom-

mandoene, men det var allikevel behov for en konferanse som ogs�a tok seg av dette.

I NKS H�gskole sitt fors�k ble det ikke opprettet en slik konferanse. Som vi tidligere

har nevnt, var det et problem at tekstmeldinger som ber�rte bestemte temaer ikke

ble skrevet i tilh�rende konferanse. Det vil derfor v�re lite trolig at problemomr�ader

som f.eks. PortaCOM, PC og datakommunikasjon, avgrenset i tre forskjellige kon-
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feranser, er en realistisk og praktisk l�sning (metode 2 side 84). Rent teoretisk er

det imidlertid en ideell l�sning, da tema avgrenses til spesielle informasjonskanaler

og dermed letter s�king av informasjon. Det b�r derfor v�re �en konferanse for alle

sp�rsm�al rettet til disse problemomr�adene.

M�teorganisator i Forum for tekniske sp�rsm�al

[Andersen, 88] understreker at det er uklokt�a la fagl�rer introdusere og representere

den praktiske Edb siden av kurset. Dette kan f�re til at det blir mer snakk om det

tekniske og mindre om det faglige. Studentene vil ogs�a identi�sere fagl�rer med DKS

som f�lge av dette.

M�teorganisator b�r v�re et orakel i tekniske fasiliteter, men en person som ikke

er identi�sert med de faglige aspektene i studiet. M�teorganisator kan eksempelvis

v�re en sentralt ansatt ved Edb{avdelingen ved undervisningsinstitusjonen, eller en

person tilknyttet en ekstern brukergruppe.

8.1.6 Systembibliotek

M�alsetningen med et systembibliotek er at faglitteratur, i tillegg til l�reboka, skal

v�re tilgjengelig for studentene. Her vil det kun v�re mulig for studentene �a lese

tekstmeldinger, og b�ade interne og eksterne brukergrupper kan ha leseaksess.

Ved NKS H�gskole sitt fors�k ble det ikke opprettet en bibliotektjeneste. En slik

organisering av DKS vil ha n�r sammenheng med informasjonsspredning (noe vi

skal komme n�rmere inn p�a i kapittel 8.4), da tilleggsmateriell fra fagansvarlige og

fagl�rere kan distribueres via en elektronisk informasjonskanal der studentene har

leseaksess. Ofte inneholder artikler fra tidsskrifter og b�ker �gurer og skisser for

�a fremme lesevennligheten av innholdet. PortaCOM og de este andre DKS p�a

dagens marked h�andterer kun ascii{tekst. Dette betyr at hvis artiklene inneholder

tabeller, �gurer, grafer, o.l. kan ikke disse distribueres via DKS. Systembiblioteket

kan imidlertid inneholde en oversikt over artikler, d.v.s. artiklenes navn, forfatter

og et sammendrag som forteller leseren hva innholdet i artikkelen er. P�a denne

m�aten vil artiklene v�re tilgjengelig for studentene ved at de via DKS, telefon eller

vanlig brevpost kan be om de �nskelige artiklene. Artiklene kan deretter sendes til

studentene via brevpost, eller telefax for de som har det tilgjengelig.

M�teorganisator i systembibliotek

M�teorganisator i et systembibliotek kan v�re fagansvarlige i kursmodulene som

tilbys ved undervisningsinstitusjonen.
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8.1.7 Oppslagstavler

En oppslagstavle har visse likhetstrekk med et systembibliotek. Begge informasjons-

kanalene er basert p�a en-til-mange kommunikasjon, der kun m�teorganisator har skri-

veaksess. Derimot er de forskjellige hva innholdet ang�ar. Systembibliotek inneholder

faglitter�r informasjon, men en oppslagstavle er den betegnelsen vi har valgt til �a

de�nere distribusjon av opplysninger av mer praktisk karakter fra administrasjonen.

Opplysningene kan b�ade v�re av faglig og sosial karakter.

Brukergruppenes leserettigheter vil v�re de samme som for systembibliotek.

Vi har valgt �a skille mellom tre typer oppslagstavler i undervisningssammenheng:

1. Kurs oppslagstavle

2. �Arskull oppslagstavle

3. Skole oppslagstavle

En kurs{ og�arskulloppslagstavle, er en informasjonskanal beregnet hhv. p�a kursmo-

dul og et �arskull, der kun fagansvarlig/fagl�rere har skriveaksess.

Alle typene oppslagstavler er like viktige. M�alsetningen er �a distribuere informasjon

til studentene tilh�rende hhv. en kursmodul, et �arskull og hele skolen.

Ved NKS H�gskole sitt fors�k ble det opprettet en skole oppslagstavle og en kurs

oppslagstavle. NKSH ADM oppslagstavle var en skole oppslagstavle og inneholdt

meldinger til studentene fra h�gskolen. Det var opplysninger om hvilke studenter

som tilh�rte hvilke fagl�rere, endringer i tidsfrister, oppgavetekster, henvisninger til

den andre oppslagstavlen og om studentrepresentant i Bedrifts�konomstudiet. Den

nye rektoren ved h�gskolen var ogs�a innom og skrev en hilsen til alle studentene.

Den andre oppslagstavlen, NKSH Edb (som verkt�y) oppslag som var en kurs opp-

slagstavle, var mer konsentrert rundt oppgavene i faget. Her ble oppgaver lagt ut,

endringer i oppgavetekster og retningslinjer og tips til eksamen.

M�teorganisator i oppslagstavle

Det kan v�re �nskelig med ere personer som har skriveaksess. Fagansvarlig/en

fagl�rer er naturlig m�teorganisator for en kurs{ og �arskull oppslagstavle. Sentralt

ansatte ved administrasjonen er naturlige m�teorganisatorer for skole oppslagstavle.

Modi�sering av PortaCOM

En oppslagstavle er en konferanse der kun m�teorganisator har skriveaksess. I

fors�ket opererte administrasjonen med en �ktiv brukeridentitet, {studieleder, som
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en felles brukeridentitet i PortaCOM. P�a den m�aten kunne ulike personer ved�a bruke

denne identiteten, skrive i oppslagstavlene.

I f�rste semester av Bedrifts�konomstudiet fulgte studentene en 2.generasjons fjern-

undervisningsmodell. Informasjon fra administrasjonen til studentene ble signert av

informasjonens avsender og sendt via Postverket. En signering av en bestemt person

bidro til at informasjonen ble mer personlig. Ved bruk av en �ktiv brukeridentitet

i PortaCOM ble ikke informasjonen i samme grad personlig, selv om enkelte skrev

egne navn i slutten av tekstmeldingen. En mulig l�sning p�a dette stiller krav til

PortaCOM om en fasilitet, der et begrenset antall personer har skriveaksess til en

oppslagstavle. Dermed kan informasjonens avsender synliggj�res i PortaCOM, og

man slipper �a operere med en �ktiv brukeridentitet.

8.1.8 Forum for administrative henvendelser

I konferansene, {spesielt i Cafe Online, var det hyppige tekstmeldinger rettet mot

administrasjonen, f.eks. etterlysninger etter kursmateriell. Dette betyr at det er

behov for et administrativt forum, der ogs�a studentene har skriveaksess. Et slikt

administrativt forum vil fungere som et administrasjonskontor i et fysisk skolemilj�.

Henvendelser av administrativ karakter kan riktignok sendes via postfunksjonen i

DKS til de enkelte ved administrasjonen, men har den begrensningen at kun sende-

ren kan \delta i sp�rsm�alet". Dessuten m�a studentene vite hvem den rette mottaker

av henvendelsen er, slik at tekstmeldingene ikke m�a videresendes innad i de admini-

strative brukergruppene.

Ved at alle studentene kan se henvendelsene, kan en administrativ konferanse re-

dusere administrasjonens oppgaver betraktelig. Istedet for �a bekrefte/svare p�a de

samme henvendelsene gjentatte ganger, kan dette gj�res ved en enkelt operasjon. I

fors�ket var det riktignok slik at selv de sp�rsm�al det var gitt svar p�a via DKS, var

ikke n�dvendigvis oppfattet av alle. Et gjennomg�aende trekk i konferansene var at

samme sp�rsm�al kunne bli stilt ere ganger. Dette kan ha sammenheng med ulik

studieprogresjon. Men uansett var det mulighet for at er enn �en oppfattet hvert

svar i konferansene.

Dersom informasjon spres fra administrasjonen til studentene b�ade via DKS og andre

informasjonskanaler, kan dette medf�re dobbeltarbeid for administrasjonen. Det er

f�rst og fremst svar p�a henvendelser fra studentene, en administrativ konferanse b�r

benyttes til. Men s�a lenge det ikke medf�rer mye dobbeltarbeid for administrasjonen,

kan ogs�a annen informasjon spres via konferansen.

Et Forum for administrative henvendelser vil kun inneholde informasjon som er rettet

mot studentene, slik at det er un�dvendig at eksterne brukergrupper har leseaksess.

Dette er imidlertid praktisk umulig i et DKS med de samme begrensningene som

PortaCOM, vedr�rende innlemming av et st�rre antall medlemmer i en lukket kon-

feranse.
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Ved NKS H�gskole sitt fors�k ble det ikke opprettet en administrativ konferanse.

Sosialt diskusjonsforum, Faglig diskusjonsforum, Forum for tekniske sp�rsm�al og Fo-

rum for administrative henvendelser har visse likhetstrekk:

1. Samtlige av interne og evt. eksterne brukergrupper har skrive{ og leseaksess.

Dette indikerer

2. �Apne og store konferanser

Figur 8.1.1 viser informasjonsstr�mmen og derav tilegning av kunnskap i de �re

konferansene.

Figur 8.1: Strukturering av informasjon i konferanser

M�teorganisator i Forum for administrative henvendelser

M�teorganisator i en slik konferanse kan v�re en av de sentralt ansatte ved admini-

strasjonen.
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8.1.9 Forum for markedsf�ring

Enhver o�entlig institusjon markedsf�rer produkter til kunder. Dette er ogs�a gjel-

dende i undervisningsinstitusjoner, der studietilbud og kurs markedsf�res. DKS kan

benyttes til markedsf�ring, f.eks. ved en oppslagstavle, der samtlige brukergrupper

har leseaksess. Undervisningstilbudene vil dermed v�re tilgjengelig for enkelte bru-

kergrupper som ellers ikke ville v�rt oppmerksomme p�a enkelte kurs eller studier.

En slik markedsf�ringskonferanse vil kreve muligheter for god layout i DKS, slik at

eksempelvis institusjonens logo er synlig. Dette er ikke er mulig slik PortaCOM

foreligger i dag.

Det er visse likhetstrekk mellom Systembibliotek, Oppslagstavle og Forum for mar-

kedsf�ring:

1. Det er kun forutbestemte, sentralt ansatte som har b�ade skrive{ og leseaksess

2. B�ade interne og evt. eksterne brukergrupper har leseaksess

Figur 8.1.2 viser skjematisk struktureringen av informasjon i de tre konferansene.

M�teorganisator i Forum for markedsf�ring

En sentralt ansatt ved undervisningsinstitusjonen er den naturlige m�teorganisator.

Vi skal n�a belyse organisering av DKS i konferanser som kan karakteriseres som sm�a.

Disse er:

1. Klasseforum

2. Forum for diskusjon fagl�rerne innbyrdes

8.1.10 Klasseforum

Erfaringene fra studentintervjuene var at det var et �nske om�a organisere PortaCOM

i mindre konferanser. De sm�a konferansene kunne da ivareta de oppgavene som er

vanlig i fysiske klasserom:

1. Klassen har en faglig veileder

2. Klassen kan deles inn i mindre grupper for faglig diskusjon

Vi har tidligere satt likhetstegn mellom store og �apne konferanser. Videre var sm�a

konferanser ensbetydende med lukkede konferanser (Vi ser imidlertid ikke bort i fra

at�apne konferanser ogs�a kan v�re sm�a). Intensjonen med sm�a konferanser er at den
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aktuelle informasjonen appelerer kun til en begrenset m�algruppe, og at antall personer

�a m�atte forholde seg til er forholdvis lite. For�a kunne opprettholde denne intensjonen,

b�r konferansen v�re lukket. Fra kapittel 8.1.2 s�a vi at dette er problematisk i et

DKS, som har den tilsvarende begrensning p�a dette som PortaCOM. Dette indikerer

at b�ade eksterne og interne brukergrupper m�a ha skriveaksess.

Ved NKS H�gskole sitt fors�k ble det opprettet �re sm�a klassekonferanser, NKSH-a,

NKSH-b, NKSH-c og NKSH-d.

I fors�ket hadde b�ade interne og eksterne brukergrupper lese og skriveaksess i klas-

sekonferansene.

Innholdsanalyse av tekstmeldingene viste at det var ingen eksterne brukere som hadde

skrevet tekstmeldinger i konferansene. Dette kan bety at sp�rsm�alet om klassekon-

feransene skal v�re �apne eller lukkede, er av liten betydning.

Inndeling av studentene i klassekonferanser ble av respondentene betraktet som en

fordel, da det er et stort potensiale i det �a jobbe sammen om et fag i mindre grupper

enn i en stor konferanse. En av fagl�rerne s�a klasseinndelingen som en personlig

fordel, da vedkommende ikke gad�a sjekke om det var en av sine studenter som kom

med sp�rsm�al i de store konferansene,{ det var sikkert andre som svarte.

Fagl�rerens oppgave i klasseforum

Ansikt-til-ansikt undervisning i et klasserom innledes ved at l�reren informerer om

kursets innhold og m�al. Dette b�r ogs�a foretas innledningsvis som en tekstmelding i

konferansen, slik at den f�rste tekstmeldingen studentene m�ter i klassekonferansen

er denne. Deretter b�r samtlige studenter presentere seg selv i et kort innlegg under

samme temaangivelse, eksempelvis Subject: presentasjon. Presentasjonen m�a

ikke kun inneholde yrke og familiesituasjon, men ogs�a hobbyer og interesser for �a f�a

et mer personlig preg i klassen.

Illeris hevder at det ofte stilles tradisjonelle rolleforventninger til en l�rer som b�ade

studentene og l�rerne har vanskeligheter med �a frigj�re seg fra [Illeris, 86]. En

l�rers tradisjonelle rolle har v�rt autorit�r i ansikt{til{ansikt klasseundervisning.

Erfaringer fra studentintervjuene var imidlertid at fagl�rerens rolle ikke skulle v�re

autorit�r, men snarere utgj�re en veileder{ og observat�rfunksjon i klassekonferan-

sene. Generelt vil integreringen av DKS i fjernundervisningen skyve kontrollen fra

fagl�reren og det trykte materiellet til kommunikasjonsprosesser generert av student-

ene. Men det er viktig �a presisere at l�rerrollen ikke er over�dig, -den er nemlig en

viktig faktor i l�ringsprosessen.

Fagl�rerens prim�re oppgave er�a stimulere studentene til aktiv deltagelse i systemet.

Dette er faktorer som er en konsekvens av at studentene f�ler seg tilfreds med bruken

av mediet.

Fagl�reren m�a dermed lede studentene til en meningsfull og rik l�ringsprosess. Ved at
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fagl�rer innleder en diskusjon relatert til relevante temaer i det trykte l�ringsmateri-

ellet og styrer diskusjonen om n�dvendig, kan dette oppn�as. Innledningsinnlegget

b�r da, hvis mulig, inneholde motsetningsfylte synspunkter. Provoserende innlegg

kan igangsette studentenes aktivitet, og videre f�re til diskusjon.

I tillegg b�r fagl�reren stille eksamensrelevante sp�rsm�al direkte i tilknytning til det

trykte l�remateriellet. [Hiltz, 88] la opp en slik undervisningsform i ett av sine online

kurs i konferansesystemet EIES i h�ap om�a bedre eksamensresultatene hos studentene.

Det viste seg imidlertid at dette ikke hadde noen innvirkning p�a eksamensresultatene.

Ved Open University ble de fagl�rerne som skrev innlegg i h�ap om�a starte en disku-

sjon sku�et. Enkelte fagl�rere kom med oppsummering av gode og d�arlige poenger i

innsendingsoppgavene, noe studentene satte pris p�a. Noen kopierte ogs�a innlegg fra

andre konferanser, slik at studentene �kk viktig informasjon ogs�a i klassekonferansen.

Apart from con�rming research �nding from many sources that modera-

tors need to provide continual support,- either in encouraging users to

participate or in directing a well etablished conference, little in the way

of new �ndings about moderating styles have resulted from this very large

application of computer conferencing. The reasons for the disappointing

quantity and quality of tutor conference messages hovewer, are related to

the nature and place of CoSy on the course, rather than the moderating

styles of the tutors.

[Mason, 88:2, s. 25]

Enkelte av studentrespondentene mente at fagl�reren burde framst�a som en ressurs-

person i systemet, b�ade rent faglig og m.h.t. umiddelbar respons. Det viser seg at

tillit til andre, er for enkelte en n�dvendig forutsetning for l�ring [Moxnes, 86]. Stu-

dentene f�ler dermed en viss trygghet n�ar de vet at sp�rsm�al som er relatert til faget

besvares korrekt. Hurtig respons fra fagl�rer gj�r ogs�a utvilsomt l�ringssituasjonen

bedre.

Enkelte studenter mente at en forutsetning for integrering av DKS i fjernundervisnin-

gen, var at responsen fra fagl�rer ble raskere enn vanlig brevpost. Dette betydde at

fagl�rer burde v�re tilknyttet systemet relativt ofte , -en gang i d�gnet, slik at stu-

dentene �kk svar p�a henvendelser mens problemene var i minne. Fagl�rere m�a ogs�a

kontinuerlig oppmuntre og verdsette initiativ. Responsen eller feedback m�a v�re be-

skrivende snarere enn bed�mmende. Ved�a unng�a bed�mmende spr�akbruk, reduseres

studentenes behov for�a g�a i forsvarsposisjon som videre kan v�re hemmende faktorer

for �a motta feedbacken. Dette er viktig �a presisere i alle fjernundervisningsmodeller

som er basert p�a skriftlig kommunikasjon. Dette skyldes at humor og kritikk kan

misoppfattes, og at umiddelbar feedback ikke er mulig.

Hvis det inntre�er inkonsistens i studentenes meninger, b�r fagl�rer stille saklige

sp�rsm�al rettet mot disse,- istedet for �a p�apeke hva som er galt eller upresist. Dette
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f�rer til at studentene m�a vurdere p�a nytt og dermed omstrukturere sine tidligere

teoretiske kunnskaper. L�ringsprosessen vil da dermed bli mer koniktfylt og rikere.

Det er ogs�a viktig�a understreke at fagl�rerne kontinuerlig m�a p�apasse at henvendelser

i klassekonferansen ikke blir st�aende ukommenterte, hvis det er behov for kommentar.

Sett i et fjernundervisningsperspektiv, vil fagl�rernes rolle i en 3. generasjons fjer-

nuindervisningsmodell v�re mer aktiv enn ved en 1. og 2. generasjons fjernundervis-

ningsmodell. Dette bar NKS H�gskole sitt fors�k tydlig preg av. Erfaringer fra andre

fors�k viser ogs�a dette [Mason, 88:2]. Administrasjonen m�a s�rge for �a gi fagl�rerne

klare retningslinjer om deres oppgave. Studentenes individuelle l�ringsprosesser er

til en viss grad avhengig av fagl�rernes motivasjon og faglige tyngde. L�nn og ar-

beidsforhold m�a derfor legges til rette slik at fagl�rerne b�ade er motiverte og tilfreds

med sin egen arbeidssituasjon. V�are erfaringer var at fagl�rernes arbeidsmengde var

st�rre enn antatt p�a forh�and. Dette resulterte i at enkelte av fagl�rerne bevisst nedla

en arbeidsmengde som de hadde avsatt tid til, og som tilsvarte utbetalt l�nn, mens

andre nedla mer tid og arbeidsmengde enn opprinnelig beregnet. L�nnen ble ogs�a

justert opp fra NKS H�gskole sin side underveis i semesteret.

Undervisningsinstitusjonen m�a ogs�a s�rge for at fagl�rerne f�ar en tilstrekkelig opp-

l�ring i kommunikasjonsverkt�yet, slik at en mangel p�a dette ikke skal v�re et hinder

for aktivitet.

Forholdet mellom fagl�rerens og studentenes aktivitet i klassekonferan-

sene

Vi �nsket �a unders�ke hvorvidt fagl�rernes aktivitet p�avirket studentenes aktivitet

ved �a ta utgangspunkt i de �re klassekonferansene som ble opprettet i fors�ket. I

motsetning til de �vrige konferansene, var disse sammenlignbare, fordi:

� De ble opprettet med en felles m�alsetning,- nemlig �a splitte NKSH forum for

oppstart(sfasen) (Faglig diskusjonsforum) i �re mindre klassekonferansene.

� De hadde alle en fagl�rer som skulle v�re ansvarlig for klassen.

� Alle fagl�rerne var rettel�rer for et likt antall studenter, slik at konferansene i

utgangspunktet hadde et likt antall studenter.

� Opprettelsen av konferansene skulle foretas p�a samme tidspunkt i semesteret.

Tabell 8.1 viser antall skrevne tekstmeldinger i de �re klassekonferansene som ble

opprettet i NKS H�gskole sitt fors�k.

Vi ser at fagl�rernes antall tekstmeldinger er betraktelig lavere enn studentenes antall

tekstmeldinger, noe som ogs�a var tilfelle i de �vrige konferansene. N�ar det gjelder

NKSH-a viser tabellen noe lavere antall tekstmeldinger enn hva som var tilfelle. Dette
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Tabell 8.1: Antall tekstmeldinger i NKSH-a Edb(klasse), NKSH-b Edb(klasse),

NKSH-c Edb(klasse) og NKSH-d Edb(klasse)

skyldes at vi manglet datamateriale for denne konferansen i perioden 16.5-31.5. Men

det var trolig denne konferansen som hadde st�rst aktivitet. Konferansens fagl�rer

var sv�rt aktiv b�ade n�ar det gjaldt antall skrevne tekstmeldinger i konferansen og

muntlig overf�ring av informasjon p�a henvendelser fra studentene via telefon.

Figur 8.2 viser en oversikt over progresjonen i antall tekstmeldinger for disse kon-

feransene i perioden 15.3{31.5. De m�rke og lyse rektanglene representerer hhv.

fagl�rernes og studentenes tekstmeldinger.

Vi �kk ingen st�tte for at studentenes aktivitet var en konsekvens av fagl�rers aktivi-

tet. Denne aktiviteten ble m�alt i antall skrevne tekstmeldinger, og vil p�a grunnlag av

l�rerens rolle som ikke-autorit�r og veilederfunksjon, gi et urealistisk og urettferdig

bilde av fagl�rernes aktivitet fordi den viser kun skriveaktivitet. Fagl�rernes gjen-

nomsnittlige tilknytningstid p�a 36,5 timer mot studentenes 17,5 timer gir indikasjoner

p�a dette. Fagl�rerrespondentene hevdet ogs�a at de enkelte ganger var tilknyttet sys-

temet kun som observat�rer. Fagl�rerne skrev kun tekstmeldinger n�ar de s�a spesielt

behov for det. Erfaringer fra andre fors�k, viser ogs�a at fagl�rernes tekstmeldinger

utgj�r 10-15% av det totale antall tekstmeldinger i konferansene. Dette er en bety-

delig lavere andel av kommunikasjonen enn ved en ansikt-til-ansikt undervisning der

fagl�reren utgj�r 60-80% av den verbale utvekslingen [Kaye & Mason, 89].

V�ar konklusjon er at fagl�rerens rolle i et DKS er n�rliggende en veilederfunksjon og

horisontutvider slik som er typisk for prosjektarbeid. Prosjektarbeid er en s�akalt ikke{

autorit�r pedagogikk som skal stimulere studentene til�a v�re aktive og selvtenkende

individer [Moxnes, 86]. Gjennomf�ring av prosjektarbeid hviler i hovedsak p�a stu-

dentene, og l�reren skal v�re en behjelpelig faktor for�a strukturere l�resituasjonen,

d.v.s. at forholdene m�a legges til rette for l�ring.

Tema i NKSH{a, NKSH{b, NKSH{c og NKSH{d

Tekstmeldingene i klassekonferansene omhandlet hovedsakelig organisering av grup-

pesamarbeid og tekniske fasiliteter tilknyttet �loverf�ring til og fra PC for �a kunne

f�a gruppesamarbeidet utf�rt.
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I en av klassekonferansene var det s�rlig en student som stilte mange sp�rm�al knyt-

tet til pensum i l�remateriellet og �vingsoppgavene. Bortsett fra dette, var det f�a

tekstmeldinger som omhandlet den teoretiske delen av kurset. Det ble ikke stilt

krav til fagl�rer om kunnskaper om tekniske problemomr�ader knyttet til verkt�yet.

Fagl�rernes aktivitet i form av skrevne tekstmeldinger vil trolig �ke med det faglige

innholdet i konferansen.

Et Klasseforum har likhetstrekk med Faglig diskusjonsforum. Det skal ogs�a v�re

med p�a �a ivareta skolens undervisningsoppgaver av faglig karakter.

Klasseforum har i tillegg ogs�a visse likhetstrekk med Sosialt diskusjonsforum, Forum

for tekniske sp�rsm�al og Forum for administrative hanvendelser, da konferansen m�a

v�re �apen grunnet DKS{ets begrensninger. Konferansen kan i motsetning til de

andre, karakteriseres som liten.

Figur 8.1.1 side 94 viser informasjonsstr�mmen i Klasseforum.

M�teorganisator i Klasseforum

Fagl�rerne er de naturlige m�teorganisatorer for sine respektive klasser.

[Kaye & Mason, 89] hevder at en m�teorganisator

(: : : )can review printouts, harkening back to earlier discussions, clari-

fying confused expressions, identifying the themes, making connections,

\indexing" the material mentally.

Such weaving comments supply a unifying overview, interpreting the discus-

sion by drawing its various strands together in a momentary synthesis that

can serve as a starting point for the next round of debate.

[Kaye & Mason, 89, s. 35]

Modi�sering av PortaCOM

Studentrespondentene ytret et �nske om at fagl�rernes tekstmeldinger skulle skille

seg ut i systemet med en annen layout enn de �vrige brukerne. Vi tror imidlertid at

dette ikke er en god l�sning, i og med at fagl�rers tekstmeldinger da vil prioriteres

framfor andre brukergruppers tekstmeldinger, og lettere betraktes som fasitsvar og

slutten p�a en diskusjon.

V�ar erfaring som m�teorganisatorer i PortaCOM, var at det ikke eksisterte en fasilitet

hvor det gis mulighet til �a kunne hente fram alle innlegg som ikke var kommenterte.

Dette er en fasilitet som b�r v�re tilgjengelig, slik at alle henvendelsene fra stu-

dentene blir besvart. Uten en slik fasilitet, m�a m�teorganisator foreta en manuell

sjekk p�a dette jevnlig. En annen mulighet er at m�teorganisator kan markere tekst-
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meldinger, men da b�r det v�re en bedre mulighet til �a organisere disse markerte

tekstmeldingene, da antallet fort kan bli stort.

8.1.11 Forum for diskusjon fagl�rerne imellom

Ved en fysisk skole er det alltid et l�rerv�relse e.l der fagl�rerne seg i mellom kan

diskutere undervisningsopplegget. Det b�r derfor opprettes en egen lukket konferanse

der fagl�rerne, tilknyttet undervisningen kan diskutere seg i mellom.

Ved NKS H�gskole sitt fors�k ble det opprettet en slik konferanse, men aktiviteten

her var sv�rt liten, ogs�a blant fagl�rerne i Edb som verkt�y.

Figur 8.1.3 side 94 viser informasjonsstr�mmen i konferansen.

M�teorganisator i Forum for diskusjon fagl�rerne innbyrdes

Den fagansvarlige for de aktuelle kursene vil v�re den naturlige m�teorganisator.

8.2 Prosjektarbeid i datakonferansesystemet

Dagens pedagogiske modeller understreker samarbeid og diskusjon for�a fremme hel-

hetsperspektiver i l�ringsprosessen. Enkelte fjernundervisningsinstitusjoner under-

streker online prosjektarbeid, i og med DKS{ets potensiale for kommunikasjon og

interaksjon.

Features of computer mediated communication which seem particulary

adapted to the distance education situation include: (: : : ) { The faci-

lity for group communication, which could be used for self{help activities

amongst students, for co{operative learning, for on{line seminars, and

for team{work in creation of project documents and assignments.

[Kaye, 87:1, s. 2-3]

Vi skal i dette delkapitlet analysere hvorvidt PortaCOM egner seg til prosjektarbeid.

Tema i prosjektkonferansene

V�ar erfaring fra deltagende observasjon i PortaCOM, var at prosjektarbeidskonfer-

ansene hadde ere likhetstrekk. Det var i hver av konferansene en student som tok

initiativet til �a opprette konferansen. For noen tok det litt tid f�r alle var med i

konferansen, dette fordi m�teorganisator ikke var klar over at det var vedkommendes
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oppgave �a melde de andre deltakerne inn i konferansen, eller de m�atte vente med �a

komme i gang fordi en eller er av gruppemedlemmene ikke hadde meldt seg. Etter

en runde med her er jeg -tekstmeldinger og for noen en presentasjon av hver av grup-

pemedlemmene, ble det gjerne diskutert hvordan de skulle fordele arbeidsoppgaver

og planlegging av videre arbeid. Noen grupper ble enige om�a la hver av gruppedel-

takerne f�a ansvar for sin del av oppgaven, og f�a kommentarer p�a deres arbeid fra de

�vrige deltakerne. Andre grupper ble enige om at alle skulle komme med sine forslag

til hvordan de ville l�se hele oppgaven, og s�a sette sammen et ferdig l�sningsforslag

etterhvert.

I noen grupper var det medlemmer som var tidlig ute med forslag til l�sninger. Disse

ble s�a kommentert og dannet gjerne en basis for videre arbeid. I likhet med ansikt-

til-ansikt prosjektarbeid, varierte det ogs�a hvor aktive studentene var innbyrdes i

konferansene. I noen tilfeller var det noen f�a studenter som gjorde det meste av job-

ben, mens det i andre konferanser var en jevn fordeling av arbeidsoppgavene. Videre

s�a vi tilfeller hvor en av konferansedeltakerne fungerte som sjef eller koordinator for

konferansen, og sto for mye av framdriften i oppgavel�sningen. L�sningsforslagene var

gjerne lengre tekstmeldinger, og behovet for �loverf�ring gjorde seg gjeldende. Grup-

pemedlemmene hjalp hverandre, og det var gjerne den som behersket �loverf�ring

best, som �kk ansvaret for �a redigere den endelige l�sningen og formidle den videre

til fagl�rer. Etter at prosjektoppgaven var besvart, ble konferansen enten slettet, el-

ler benyttet videre for kommunikasjon mellom medlemmene, b�ade fram mot eksamen

og ogs�a videre etter eksamen. Noen �kk ogs�a tilbakemelding p�a oppgavebesvarelsen

fra fagl�rer i konferansen.

8.2.1 Den utviklede undervisningsteori i 3. generasjons fjern-

undervisningsmodeller

Barnepsykologien har ofte dannet grunnlaget for pedagogiske modeller og herunder

karakteren av den intellektuelle utvikling [Piaget, 69]. Disse modellene har i modi�-

sert form ogs�a dannet grunnlaget for voksenoppl�ringsmodeller.1

Piaget kritiserer tradisjonelle l�ringsmodeller der l�ringsprosessen forl�per ved at

informasjon passivt overf�res fra sender til mottaker (tilh�rer). Piaget understreker

at informasjon m�a restruktureres avhengig av tilh�rernes individuelle aktivitet, og

derav omdannes til individuell kunnskap.

[Larsen, 89] tar utgangspunkt i Piagets teorier, og omtaler en l�ringsprosess der

tilh�rerne (studentene) passivt mottar informasjon som en enkel undervisningsteori.

Piaget presiserer at en kognitiv2 utvikling er forbundet med aktivitet og engasjement

1Pedagogikk kommer av det greske ordet paid som betyr barn, d.v.s. at pedagogikk er de�nert

til �a hjelpe barn �a l�re. Derimot er andrologikk de�nert til �a hjelpe voksne �a l�re, og tradisjonelle

undervisningsmodeller anvendt p�a barn kan ofte v�re lite e�ektive p�a voksne. Grunnprinsippene

for aktiv l�ring er derimot de samme.
2Kognitiv psykologi omfatter den del av psykologien som studerer erkjennelsesmessige funksjoner,
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som b�ade er individuelt og sosialt organisert. Videre hevder han at gjennom konti-

nuerlig interaksjon med andre mennesker, vil vi desentralisere oss og dermed kunne

v�re i stand til �a se verden fra ulike perspektiver. Dette medf�rer kognitive konik-

ter da enkeltindividene m�a omstrukturere og rekonstruere sin allerede eksisterende

kunnskap. En undervisningsteori som bygger p�a dette prinsippet, om �a vektlegge

studentenes aktivitet gjennom interaksjon med andre personer, omtaler Steen Lar-

sen som den utviklede undervisningsteori. Men Steen Larsen p�apeker at kognitive

omstruktureringer oppn�as sterkere i sm�a grupper, d.v.s. i prosjektarbeid. En stor

gruppe har tendens til �a v�re preget av mer tilbakeholdenhet enn sm�a grupper, noe

som skyldes at antall mulige kontaktrelasjoner i gruppen stiger langt raskere enn an-

tall medlemmer i gruppen. (Dette kan beregenes etter formelen n(n - 1)/2, der n er

antall medlemmer [Moxnes, 86]).

For�a skjematisk illustrere den enkle og den utviklede undervisningsteori, benytter vi

Lars Mathiassens prosess{ og strukturbegreper. [Mathiassen, 82] understreker at et

fenomen m�a forst�as ved prosesser og strukturer, som henholdsvis omtaler egenskaper

som kan oppfattes i sammenheng med forandring, og egenskaper som kan oppfat-

tes i sammenheng med stabilitet, men som allikevel er foranderlig. Videre er det

koniktfylte forhold som er drivkreftene bak prosessene.

Figur 8.3 viser den utviklede undervisningsteori i henhold til Mathiassens prosess og

struktur begreper. Den enkle undervisningsteori vil fortsatt v�re n�dvendig, men kun

som en del av den utviklede undervisningsteori. Vi ser p�a hvordan l�ringsprosessen

p�avirker studentenes kognitive struktur. Assimilativ l�ring3 (passiv l�ring) p�avirker

og forandrer studentenes kognitive struktur, men kun innenfor rammene til vedkom-

mendes kognitive strukturer. En slik l�ringsprosess vil oppfattes harmonisk, og uten

store indre konikter, d.v.s. at den utgj�r den enkle undervisningsteori. Derimot

vil en akkomodativ l�ringsprosess4 styre en aktiv l�ring i og med at den inneholder

faktorer som forhindrer og begrenser studentenes kognitive strukturer. Begge typer

l�ring er n�dvendig for �a oppn�a kognitiv intellektualitet, noe som oppn�as gjennom

eksperimentering, samarbeid, dialog, endringer, o.s.v. [Larsen, 89].

hvordan mennesket nyttegj�r seg den informasjon som tas inn gjennom sansing og persepsjon, endres

gjennom l�ring, oppbevares i hukommelsen og brukes til �a l�se problemer vha. spr�ak og tenkning.
3Assimilativ indl�ring er en indl�ringsform, hvor individet tilpasser og indarbejder sine erfa-

ringer som en udbyging av di�erentiering af allerede etablerede kognitive strukturer.(: : : ) Assimi-

lativ indl�ring er i sin \rene" form pr�get af en rolig og stabilt fremadskridende udvikling, hvor

indl�ringsprodukter opbygges, integreres og stabiliseres.

[Illeris, 86, s. 86]

4Akkomodativ indl�ring er en indl�ringsform, hvor individets kognitive strukturer �ndres

gennem nedbrydning, idet tidligere etablerede indl�ringselementer frig�res fra den oprindelige

indl�ringssammenh�ng og derefter frit kan indg�a i nye strukturer.

[Illeris, 86, s. 86]
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Et DKS er designet for utveksling av informasjon, og tilbyr dermed i utgangspunktet

et potensiale for aktivt gruppesamarbeid. Forum for prosjektarbeid er sm�a konferan-

ser, siden antall mottakere av informasjon er begrenset til f�a brukere. Konferansene

m�a ogs�a v�re lukkede, slik at informasjonen kan distribueres i gruppen uten innblan-

ding fra utenforst�aende.

Vi stiller oss sp�rsm�alet: I hvilken grad kan den utviklede undervisningsteori mulig-

gj�res i et DKS? Dette sp�rsm�alet har vi valgt �a analysere ved hjelp av de �re

hovedpunktene i generell ansikt-til-ansikt prosjektundervisning [Thynnes, 87]:

1. Eksemplarisk l�ring

Voksne mennesker i en utdanningssituasjon krever at det de l�rer skal v�re

nyttig, d.v.s. noe de kan anvende i sitt daglige liv eller arbeid [Moxnes, 86].

Oppl�ringen m�a derfor baseres p�a dette, slik at den teoretiske undervisningen

m�a omdannes og relateres til konkrete arbeidssituasjoner.

2. Problemorientering

Prosjektarbeid skal ikke kun beskrive en virkelighet, men ogs�a f�re til handling.

Krav til handling begrunnes med at prosjektarbeid skal gi studentene kvali�-

kasjoner som �ker muligheten for at studentene skal kunne gj�re en god jobb

etter endt utdanning [Thynnes, 87].

3. Gruppearbeid og deltagerstyring

Gruppemedlemmene er ressursene for prosjektorientert undervisning. For at

kommunikasjonen og samarbeidet skal v�re tilfredsstillende, d.v.s. at hver

enkelt skal gis mulighet til �a fremme individuelle ideer og meninger, m�a antall

medlemmer i gruppen begrenses.

En annen viktig faktor p�a tilfredsstillende gruppearbeid, er selve gruppesam-

mensetningen. Gruppen kan deles inn etter forskjellige styringsfaktorer, av-

hengig av hva m�alet for gruppesamarbeidet er. Hvis eksempelvis det prim�re

m�alet med gruppeprosjektet krever ulike perspektiver, basert p�a livserfaring,

yrkeserfaring o.l., kan gruppeinndelingen styres etter alder, kj�nn, yrke e.l.

4. Klare regler for organisering

Reglene for prosjektarbeid m�a v�re s�a klare som mulig, slik at framdriften i

arbeidet er sikret [Thynnes, 87]. Til dette kreves planlegging og kontinuerlig

kontakt innbyrdes i gruppen.

Erfaringene fra studentintervjuene var at det var noks�a delte meninger om hvorvidt

prosjektarbeid skulle integreres i undervisningsmodellen. Enkelte mente at det var

en fordel med prosjektarbeid, slik at de �kk erfaring med denne arbeidsformen. En

annen begrunnelse for integrering av prosjektarbeid, var behovet for direkte kontakt

med en mindre gruppe studenter. Gruppene skulle best�a av studenter fra samme

klasse. Videre ble det nevnt to alternative styringsfaktorer ved gruppeopprettelsen:
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1. Gruppene deles inn slik at de som ved en eller annen forbindelse har kjennskap

til hverandre fra f�r, kommer i samme gruppe. Ved \en tidligere-bekjentskap",

styringsfaktor vil diskusjonen innad i gruppen yte lettere og v�re medvirkende

faktorer for en viss framdrift i gruppearbeidet.

2. Gruppene deles inn etter studentenes geogra�ske bosted. Gruppearbeidet skal

baseres p�a kommunikasjon via DKS. Men ved at gruppemedlemmene bor geo-

gra�sk i n�rheten av hverandre, blir ansikt-til-ansikt m�ter mulig, hvis det er

behov for det.

Etableringen av grupper etter denne styringsfaktoren, tilsier at inndelingen av

studenter i klasser m�a foretas etter geogra�sk n�rhet i den grad det lar seg gj�re.

V�ar erfaring fra intervjuunders�kelsen var imidlertid at studentene hadde liten

kontakt utover PortaCOM, trass geogra�sk n�rhet. Mange begrunnet dette

med at de �nsket en individuell og uavhengig studieform. Derimot ble det

etablert grupper p�a eget initiativ av studenter som kjente hverandre fra f�r.

Disse studentene bodde ogs�a i n�rheten av hverandre.

Vi tror at en kombinasjon av de to styringsfaktorene vil v�re egnet for �a �ke b�ade

den faglige og sosiale tverrkontakten i gruppesamarbeidet, noe som videre kan v�re

medvirkende faktorer for en viss framdrift. Dette kan oppn�as ved at studentene

allerede ved f�rste studentsamling etableres i klasser etter geogra�sk bosted. En bli-

kjent-med-hverandre prosess forl�per ved at klassene deles inn i grupper p�a samlingen

der oppgaver skal l�ses. Disse gruppene b�r vedvare gjennom hele studiet. Vi har her

sett bort fra problemet rundt gruppesamarbeid, hvis enkelte av gruppemedlemmene

slutter eller utsetter studiet.

Styringsfaktoren ved gruppearbeidet ved fors�ket til NKS H�gskole, var n�ar studen-

tene ble registrert som medlemmer i sine respektive klassekonferanser, d.v.s. etter

hvilken rekkef�lge studentene meldte seg inn i konferansen. Studentene m�atte foreta

status p�a konferansen, for�a sjekke i hvilken rekkef�lge de var meldt inn i, og deretter

selv �nne ut hvem de skulle samarbeide med. Dette skapte stor forvirring blant stu-

dentene. Siden de f�rreste av studentene i samme gruppe kjente hverandre fra f�r,

ble det ogs�a brukt mye tid p�a skriftlig presentasjon av gruppemedlemmene, f�r selve

gruppearbeidet kom i gang.

Det var imidlertid forholdsvis mange studenter som ikke �nsket prosjektarbeid inte-

grert i undervisningen. Dette skyldtes vanskeligheter med �a foreta tilfredstillende

planlegging for �a muliggj�re framdriften i arbeidet, siden PortaCOM er et asynkront

kommunikasjonssystem. Riktignok kan PortaCOM tilby en tiln�rmet synkron fasi-

litet ved at brukerne er i en wait-tilstand (Se side 19 Kommunikasjon), og dermed

umiddelbart f�ar melding om tekstmeldinger som kommer inn. I fors�ket var det f�a

studenter som var inneforst�att med denne funksjonen, men det var to prosjektgrup-

per, der deltakerne pr�vde �a kommunisere synkront via PortaCOM.

Den generelle tendens blant de to prosjektgruppene som gjorde nytte av eller pr�vde

wait-tilstanden, var vanskeligheter med�a �nne et passende tidspunkt for samtlige av
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gruppemedlemmene. I denne sammenheng ble det i den ene prosjektgruppen skrevet

korte tekstmeldinger som en bekreftelse p�a at samtlige var tilknyttet. N�ar diskusjonen

omhandlet selve prosjektoppgaven ble det skrevet lengre tekstmeldinger, noe som

medf�rte problemer med �a f�a yt i kommunikasjonen. De p�apekte at de trengte tid

til �a lese lengre tekstmeldinger og vurdere disse, med meldinger som eksempelvis:

Jeg kommer ogs�a inn senere i kveld med eventuelle kommentarer. Den andre pro-

sjektgruppen valgte en arbeidsform som ikke bevisst benyttet wait-tilstanden, men

hyppige tilknytninger for �a holde hverandre underrettet om framdriften i arbeidet.

Erfaringer fra studentintervjuene var at ansikt-til-ansikt m�ter ble vurdert til �a fo-

retrekkes i tillegg til elektronisk kommunikasjon, i og med at det kunne ta lang tid

med diskusjon via systemet, selv om wait-tilstanden ble mer eller mindre benyttet.

Ansikt{til{ansikt m�ter ble imidlertid ogs�a ansett som en ulempe, i og med at dette

ville medf�re en del reising, og derav forbruk av tid.

V�ar erfaring fra deltagende observasjon er at DKS i fjernundervisningen kan baseres

p�a den utviklede undervisningsteori. Det er imidlertid ingen garanti for at en slik

optimal pedagogisk undervisningsmodell vil fungere i henhold til selve framdriften i

arbeidet, uansett hvilken type kommunikasjon som benyttes.

N�ar det gjelder tilegning av kunnskap generelt, var det mye som tydet p�a at sam-

arbeid i mindre konferanser ble ansett som en behjelpelig og medvirkende faktor, i

og med at enkelte studenter opprettet egne lukkede konferanser for faglig diskusjon.

En tilsvarende tendens ble observert ved Jysk �Abent Universitet. De har f�lgende

konklusjon fra sitt fors�k: Det ble med sikkerhet oppn�add styrkelse av gruppearbeidet

[Lorentsen, 88]. En annen erfaring fra Jysk �Abent Universitet er at PortaCOM eg-

ner seg best til prosjektarbeid. Men Jysk �Abent Universitets undervisningsmodeller

er basert p�a andre prinsipper enn undervisningsmodellen ved NKS H�gskole, ved at

forh�andsproduserte l�ringsmateriell vektlegges mindre og prosjektarbeid vektlegges

i st�rre grad.

Hvorvidt det er �nskelig med prosjektarbeid m�a bli en vurderingssak fra undervis-

ningsinstitusjonens side. Integrering av prosjektarbeid kan stride mot undervisnings-

institusjonens prinsipper om individuell studieprogresjon, og derav uavhengighet av

tid og medstudenter. Men at studentene b�r ha mulighet til �a opprette sm�a kon-

feranser i systemet, mener vi er viktig. Muligheten PortaCOM har i dag til �a la

alle brukerne opprette en egen konferanse, lukket eller �apen, mener vi derfor er en

fordel for studentene. Ved en lukket konferanse vil gruppearbeid og deltagerstyring i

henhold til Punkt 3 side 104 v�re mulig. N�ar det gjelder Punkt 1 og Punkt 2 hhv.

eksemplarisk l�ring og problemorientering, er det opp til undervisningsinstitusjonen

�a velge relevante arbeidsoppgaver. Videre kan Punkt 4, vedr�rende klare regler for

organisering slik at framdriften i arbeidet er sikret, stride mot behov for eksibilitet

og individuell studieprogresjon. Dette er et problem knyttet til fjernundervisningsin-

stitusjoner hvor prosjektarbeid vektlegges.

For de som �nsker st�rre antall mottakere med bistand fra fagl�rer, kan klasseforum
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og andre fagforum benyttes. Det er viktig at studentene kan tilegne seg kunnskap

via ere informasjonskanaler, slik at DKS dekker de ulike studentenes behov.

Det er visse likhetstrekk mellom Klasseforum og et forum for prosjektarbeid:

1. Begge typer forum er sm�a, d.v.s. at antall mottakere av informasjon er tre til

30.

2. Medlemmene i en prosjektgruppe er i samme klasse.

Ulikehetene er at Klasseforum er �apne konferanser, mens Forum for prosjektarbeid

er lukkede konferanser.

Figur 8.1.4 side 94 viser skjematisk informasjonsstr�mmen i et Forum for prosjekt-

arbeid.

Det er ogs�a visse likhetstrekk mellomForum for prosjektarbeid og Forum for diskusjon

fagl�rerne innbyrdes:

1. Begge typer forum er sm�a

2. Informasjonen utveksles mellom en gruppe interne brukergrupper

Modi�sering av PortaCOM

Ved prosjektarbeid b�r muligheten for �a jobbe p�a et og samme manus v�re tilstede.

Det kan v�re en fordel for gruppa�a ha en �l hvor gruppas forel�pige l�sningsforslag er

lett tilgjengelig for alle. P�a den m�aten vil gruppedeltakerne ha mulighet til�a velge om

de vil kommentere forslaget med en frittst�aende kommentar, eller gj�re forandringene

direkte i selve teksten. N�a var det mulig�a f�a til dette ved�a enten ha en �l tilgjengelig

p�a omr�adet til en av studentene, eller bruke en tekstmelding i PortaCOM og hente

fram denne, gj�re forandringer p�a den, og s�a legge den modi�serte teksten inn som

en tekstmelding i PortaCOM. Men vi mener det b�r eksistere en enklere mulighet

�a f�a til dette som er mer opplagt tilgjengelig for studentene, f.eks. muligheten til �a

forandre p�a tekstmeldinger etter at de er sendt.

8.3 Innsendingsoppgaver via datakonferansesyste-

met

1. og 2. generasjons fjernundervisningsmodeller er basert p�a at studenter sender inn

besvarelser via Postverket som en l�rer retter, evaluerer og kommenterer. I enkelte

tilfeller kan det ta lang til f�r studentene f�ar igjen besvarelsen. Dette kan ha negativ



108 Kapittel 8. Integrering av et datakonferansesystem

virkning p�a motivasjon og kan videre f�re til frafall. Ved bruk av elektroniske informa-

sjonskanaler kan fagl�reren sende besvarelsene raskere tilbake til studentene. Kom-

mentarer og oppgaver som er aktuelle for hele studentkullet, kan sendes i en enkelt

operasjon, slik at alle studentene har mulighet til�a motta informasjonen \samtidig".

Enkelte studenter mente at innsendingsoppgaver kunne distribueres via PortaCOM.

Brevkorrespondanse kunne erstattes av �loverf�ring. Men det var f�a studenter som

sendte inn besvarelser elektronisk. D�arlige bearbeidede �loverf�ringsmekanismer og

sen igangsetting av en tiln�rmet tilfredstillende �loverf�ringsmetode, kan v�re en

�arsak til dette.

N�a var det ikke alle fagl�rere som �nsket �a motta besvarelser elektronisk. Dette ble

begrunnet med at det var tungvint �a f�rst m�atte overf�re til egen PC, ta de ut p�a

egen printer, rette og overf�re rettingen tilbake. I tillegg savnet fagl�rerne en fast

layout og muligheten til�a rette tiln�rmet slik de rettet med r�dblyant i tradisjonelle

innsendingsoppgaver.

Tendensen i ulike fjernundervisningsmodeller er at fagl�rerne f�ar samme type henven-

delser fra ere studenter, og dette var ogs�a v�ar erfaring som rettel�rere i PortaCOM.

Vi fungerte selv som rettel�rere i PortaCOM h�sten '89 og v�aren '90. En behjelpelig

faktor for �a redusere arbeidsmengden til fagl�rerne i en 3. generasjons fjernunder-

visningsmodell, er �a skrive standardsvar til de mest vanlige sp�rsm�alene og legge

disse p�a et �lomr�ade. Disse kan s�a distribueres til studentene etter behov. Ved at

samme oppgaver benyttes ved etterf�lgende �arskull, kan arbeidet med �a skrive gode

kommentarer til �l v�re en engangshandling. Fagl�rerne ved etterf�lgende �arskull,

enten de er nye eller gamle, kan benytte de forh�andsproduserte tekstene som hjelp i

sitt rettearbeid.

Det interessante vedr�rerende innsendingsoppgaver for administrasjonen, hvem som

har f�att godkjent hvilke oppgaver og evt. hvilke karakterer de har f�att. Dette kan

ogs�a tenkes gj�res via DKS. Det m�a da v�re systematikk i det, slik at de ikke kun f�ar

meldinger fortl�pende etterhvert som studenter har f�att godkjent oppgaver. I stedet

kan administrasjonen f�a alle opplysninger for hver oppgave eller oppgaver samlet, for

�a unng�a at for mye informasjon kommer om hverandre. En alternativ m�ate er �a ha

en liste med navn (og evt. nummer) p�a alle studentene tilgjengelig p�a maskinen.

Alt fagl�rer har �a gj�re, er �a krysse av p�a riktig plass i listen. Administrasjonen

kan da enkelt f�a oversikt over hvem som har f�att godkjent hvilke oppgaver i hvert av

fagene. Ved NKS H�gskole har administrasjonen alle studentopplysninger lagret p�a

sitt lokale dataanlegg. For �a unng�a un�dvendig tastejobb, burde det v�re mulig �a

overf�re navnelister direkte fra den lokale datamaskinen til systemet som studentene

og fagl�rerne bruker.

Hovedtyngden av studentene brukte tekstbehandlingsprogram p�a egen PC, tok ut-

skrift og sendte innsendingsoppgavene via Postverket. I kursmodulen Edb som verkt�y

var det ikke gjennomf�rt bruk av standardark for besvarelsen. Dette gjaldt ikke bare

for de besvarelser som ble overf�rt elektronisk. Det var blitt innf�rt en ny ordning ved
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NKS H�gskole. Fagl�rerne skulle sende besvarelsene direkte tilbake til studentene,

og ikke sende alle til skolen som distribuerte dem videre til studentene, slik det hadde

fungert tidligere. Dette var ogs�a med p�a�a skape litt irritasjon, s�rlig hos en fagl�rer

som hadde v�rt rettel�rer ved NKS H�gskole tidligere. Besvarelsene manglet ofte

fullstendig navn og adresse fra studentene, slik at fagl�rerne �kk un�dvendig arbeid

med �a �nne fram og p�af�re disse opplysningene.

8.3.1 Obligatoriske oppgaver i bruken av datakonferansesys-

temet

Det var delte meninger blant respondentene om hvorvidt obligatoriske oppgaver

p�a bruken av PortaCOM skulle inng�a i kurset. Enkelte av studentene, og �re av

fagl�rerne mente at det m�atte legges opp til obligatoriske oppgaver vedr�rende kom-

mandobruk. Studentene ville da bli stimulert til �a f�a individuell kjennskap til kom-

mandoene som er en viktig del av verkt�yet. Det var lite hensiktsmessig i f�lge andre,

da bruken av DKS generelt m�a vektlegges, og ikke fasilitetene i et spesi�kt system. En

mulig obligatorisk oppgave, var en treningsoppgave med intensjon om�a gi studentene

en forst�aelse av PC- og modembruk, d.v.s. gi studentene en framtidsrettet erfaring

innen datakommunikasjon og �loverf�ring. En fagl�rer hevdet allikevel at prinsipielt

og ideelt sett, b�r ikke slike oppgaver v�re n�dvendig hvis studentene f�ar tilstrekkelig

brukeroppl�ring p�a forh�and. Videre hevdet vedkommende at et pedagogisk m�al skal

kunne n�as, uavhengig av hvilket verkt�y som brukes.

Det var ogs�a delte meninger om hvorvidt det skulle tilrettelegges for feedback fra

fagl�rer p�a oppgaver som var frivillig for studentene. En fordel med en slik mulighet

var at man kunne f�a sjekket om man hadde forst�att pensumet riktig. Studentrespon-

dentene hevdet at sp�rsm�al til fagl�rer �kk man svar p�a uansett, selv om forklaring-

ene fra fagl�rer ikke alltid var like forklarende. Dessuten ble det hevdet at det lett

kunne oppst�a en situasjon der oppgavene ville bli en milep�l som st�ar i veien, da

man kontinuerlig m�a sette tidsfrister p�a seg selv. Oppgaver med fasiter var i stedet

�nskelig.

Siden enkelte studenter i utgangspunktet er usikre p�a bruken av mediet, b�r det fo-

religge en obligatorisk oppgave som har som overordnet m�al �a aktivisere studentene

i systemet s�a tidlig som mulig. Oppgaven m�a da foreligge umiddelbart etter bruker-

oppl�ringen av systemet, og b�r inneholde fasiliteter som studentene er avhengig av

senere i studiet. D.v.s. at den obligatoriske oppgaven b�r v�re en videref�ring av

oppl�ringsprosessen som starter ved brukeroppl�ringssamlingen (se kapittel 10 for

n�rmere beskrivelse av brukeroppl�ringsprosessen).

Det er den fagansvarliges oppgave �a utvikle en slik obligatorisk oppgave,- gjerne i

samarbeid med studenter som har fulgt en 3. generasjons fjernundervisningmodell

tidligere. Studenter fra eksempelvis forrige kull, har bedre forst�aelse for studentenes

spesi�kke problemomr�ader enn det de fagansvarlige kan ha, siden de i st�rre grad kan
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bygge p�a egne erfaringer. En negativ virkning ved �a integrere obligatoriske oppgaver

i bruken av PortaCOM, kan v�re at studentene f�ler at de mer teoretiske delene av

kurset er viktigere. De kan da f�le en viss motvilje ved �a l�se obligatoriske oppgaver

knyttet til selve mediet.

Modi�sering av PortaCOM

Vi tror det ligger en utfordring, i tillegg til �a forenkle �loverf�ring, i �a forenkle

fagl�rernes arbeidsoppgaver i forbindelse med retting av innsendingsoppgaver. Far-

ger, ulike skrifttyper eller annen form for framheving av tekst, kan gj�re det mulig

for fagl�rer �a f�a tiln�rmet de muligheter de ellers har med retting med r�dblyant.

Da kan de skrive kommentarer i teksten studentene har sendt elektronisk, og sende

den tilbake. Men hovedutfordringen her ligger i �a la systemet bli et medie som er

enkelt og arbeidsbesparende �a bruke.

V�ar m�ate �a jobbe p�a som rettel�rere, var �a ta utskrift av besvarelsen, rette denne

og skrive svaret inn som en kommentar i PortaCOM. Noen av oppgavene ble rettet

direkte foran skjermen, men det var gjerne de som hadde alt riktig og ikke trengte s�a

mange utfyllende kommentarer (vi jobbet direkte mot VAX-maskinen p�a Blindern,

slik at �loverf�ring via o�entlige nett ikke var n�dvendig). Vi s�a ikke en slik me-

tode som tungvint. Dette kan selvf�lgelig ha sammenheng med at vi er vant til �a

bruke terminalutstyr, og at vi ikke har fungert som rettel�rere tidligere uten bruk

av terminalutstyr.

8.4 Informasjonsspredning via datakonferansesys-

temet

Informasjonsspredning er en fellesbetegnelse for skriftlige meldinger som overf�res

via de forskjellige informasjonskanalene i DKS. Informasjonsspredning kan v�re in-

formasjon mellom studentene, og mellom fagl�rere og studenter. I 2. generasjons

fjernundervisningsmodeller er informasjonsspredning ofte betegnelsen som benyttes

ved distribusjon av opplysninger fra administrasjonen og fagansvarlige til studentene.

Vi skal i dette delkapitlet holde p�a denne betydningen av informasjonsspredning.

Vi har tidligere sett at oppslagstavler, systembibliotek og Forum for admistrative hen-

vendelser er elektroniske informasjonskanaler for spredning av informasjon av denne

typen. Opplysninger kan distribueres til en studentgruppe ved en enkelt operasjon.

Eksempelvis kan opplysninger om eksamener, kursavgifter, eksamensdatoer, o.l. v�re

aktuelt �a distribuere via mediet. Dette er imidlertid opplysninger som anses for �a

v�re s�rlig viktige, og studenterespondentene �nsket ikke opplysninger av denne ty-

pen via PortaCOM,- i tilfelle det ikke kom frem. Dette tyder p�a at studentene ikke

stolte p�a mediet, og kan videre v�re en �arsak til at sv�rt f�a studenter mente at
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informasjon til og fra undervisningsinstitusjonen skulle distribueres elektronisk. En

annen forklaring kan v�re at ved fullstendig integrasjon av DKS vil studentene m�atte

motta sv�rt mye informasjon. Det kan lett oppst�a en situasjon der studentene m�a

sortere innkommen informasjon,{ noe som b�ade kan v�re tidkrevende og irriterende.

Informasjon kan lagres permanent,{ en funksjon som kan v�re av stor verdi, n�ar en

har behov for�a rekapitulere \tidligere informasjon". N�a var det imidlertid forholdsvis

mange studenter som ikke benyttet �loverf�ring for lagring av informasjon. Disse

studentene �nsket naturlig nok ikke informasjon via systemet, da det ble for kostbart

�a lese all informasjon online.

Et annet poeng som en av studentrespondentene var inne p�a, er at ansvaret forsky-

ves fra NKS H�gskoleR og over p�a studentene. Dersom informasjon distribueres via

Postverket, mottar studentene denne automatisk i egen postkasse som t�mmes jevn-

lig. Ved distribusjon via DKS, er det opp til studentene �a f�lge med og v�re medlem

i de riktige konferansene for �a motta n�dvendig informasjon.

Det skriftlige l�ringsmateriellet kan ikke distribueres via DKS, slik mediet foreligger

pr. i dag. Det trykte l�ringsmateriellet er fortsatt l�ringsprosessens viktigste ele-

ment, slik at en god layout er en viktig faktor for leservennligheten. I hvilken grad det

�vrige materiellet skal distribueres via DKS, m�a v�re opp til administrasjonen selv.

Men det er viktig �a p�apeke at de m�a v�re konsekvente i informasjonsspredningen,

d.v.s. at elektronisk og manuell informasjon ikke m�a blandes. Studentene m�a derfor

p�a et tidlig tidspunkt informeres om hva slags type informasjon som distribueres hhv.

via DKS og via Postverket.

8.5 Krav til brukerne

Kravene til de interne brukergruppene i systemet, er avhengig av i hvilken grad DKS

integreres i undervisningsmodellen. Erfaringer fra andre fors�k, eksempelvis Open

University, er at DKS m�a ha en sentral rolle for at studentene og fagl�rerne skal ta

i bruk og utnytte dets potensiale.

Some of the frustrations experienced by tutors and students alike would be

considerably reduced if conferencing formed a more signi�cant role in the

teaching and delivery of a course. Tutors have to receive proper recogni-

tion for their role in the presentation of course and all students would be

obliged to log on frequently to take the course.

[Mason, 88:2, s. 27]

Vi mener ogs�a at det er viktig, og har tatt utgangspunkt i en undervisningsmodell

som bygger p�a maksimumsmodellen for integrering.
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Krav til studentene

Hvis prosjektarbeid skal integreres, kreves det at studentene er tilknyttet systemet

daglig under l�sning av oppgaven. Ellers b�r studentene v�re tilknyttet systemet

to til tre ganger i uka. Dette for �a holde seg oppdatert med det som foreg�ar i

konferansene, og for�a delta aktivt. For noen kan reisevirksomhet eller annet forhindre

deltakelse i DKS. De kan likevel holde seg oppdatert ved�a hente ulest informasjon og

lese denne o�ine. Generelt kan bruk av systemet e�ektiviseres ved at tekstmeldinger

leses og skrives o�ine.

Det kan v�re en fordel for studentene med Edb-erfaring f�r DKS tas i bruk. For ere

av studentene i fors�ket var bruk av Edb en ny erfaring, noe som forvansket bruken

av PortaCOM. De hadde liten forutsetning for�a takle tekniske problemer. Og det er

rimelig �a anta at tekniske problemer ogs�a i framtiden vil gj�re seg gjeldende, inntil

det utvikles et mer brukervennlig system.

Det m�a ogs�a forutsettes at studentene har tilgang til printer p�a lik linje med PC,

modem og kommunikasjonsprogram.

Krav til fagl�rerne og de fagansvarlige

Krav til fagl�rerne og fagansvarlige er ensbetydende med deres m�teorganisatorrolle

i hhv. Klasseforum og Forum for faglig diskusjon. Dette inneb�rer at de m�a oppfylle

de generelle oppgavene til en m�teorganisator i en konferanse.

En m�teorganisators generelle oppgave i en konferanse er:

1. Stimulere studentene til diskusjon

2. S�rge for at studentene f�ar respons p�a sine henvendelser

3. Etterse at konferansens forutbestemte hovedtema blir overholdt, innen rimelig-

hetens grenser

Fagl�rerne og fagansvarlige b�r aller helst v�re tilknyttet systemet daglig, minimum

annen hver dag for �a im�tekomme deres respektive oppgaver. Fra kapittel 7 s�a vi at

kommunikasjonsformen i konferansene var preget av sp�rsm�al og svar, og at de store

faglige diskusjonene uteble. Dette kan skyldes at m�teorganisator i konferansene ikke

var aktive nok til�a sette i gang diskusjoner. Hvis m�teorganisator opprettholder sine

oppgaver, vil trolig kommunikasjonsformen utarte seg annerledes enn kun til sp�rsm�al

og svar.

Krav til administrativt ansatte

M�teorganisators rolle i administrative informasjonskanaler er �a:
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1. S�rge for at skolens adminstrative oppgaver blir tilrettelagt i Oppslagstavle og

Forum for administrative henvendelser.

2. S�rge for at skolens undervisningsoppgaver blir tilrettelagt for studentene i

Systembibliotek.

Dessuten er det viktig �a p�apeke at administrasjonen er konsekvent i informasjonss-

predningen, d.v.s. hva slags informasjon som distribueres via hhv. DKS og Postver-

ket.

8.6 Oppsummering

Vi skal oppsummere hvilke krav som m�a stilles til integreringen av et DKS i fjern-

undervisningssammenheng.

Krav til organisering

Strukturering av informasjon i et DKS m�a foretas innenfor en utdannelsesmetafor.

En slik organisering er viktig av to grunner:

1. Integreringen av DKS kan lettere relateres til undervisning og undervisnings-

oppgaver som forventes av undervisningsinstitusjonen.

2. Studentene vil lettere kunne forytte seg i den elektroniske skolen hvis navige-

ringen foretas innenfor kjente metaforer.

Det b�r v�re separate konferanser konferanser for tekniske sp�rsm�al, faglige diskusjo-

ner, sosialt forum, administrative henvendelser og oppslagstavler. Men antall konfe-

ranser m�a ikke bli for stort.

Krav til integrering av prosjektarbeid

Integrering av prosjektarbeid vil uansett fasiliteter i DKS m.h.t. synkron og asynkron

kommunikasjon, kreve at prosjektdeltakerne deltar hyppig i DKS, for �a sikre fram-

driften i arbeidet. Det oppst�ar avhengighetsforhold studentene innbyrdes. Dette

kan stride mot undervisningsinstitusjonens prinsipper om eksibilitet og individuell

studieprogresjon. Prosjektarbeid b�r da v�re et frivillig tilbud til studentene.

Krav til h�andtering av innsendingsoppgaver

I fjernundervisningsammenheng vil tilrettelegging for overf�ring av innsendingsopp-

gaver via DKS, v�re aktuelt vedr�rende skolens undervisningsoppgaver. Dette krever:
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1. Tilfredstillende �loverf�ringsmetoder (dette vil bli n�rmere belyst i kapittel 9.4).

2. En lay-out p�a �lene, slik at:

(a) Fagl�rerne har mulighet til�a rette elektronisk tiln�rmet slik det blir rettet

med r�dblyant i 2.generasjons fjernundervisningsmodeller.

(b) Identi�kasjon av studentene er inkludert.

Krav til informasjonsspredning

Informasjonsspredning er her en fellesbetegnelse for distribusjon av opplysninger fra

administrasjonen og fagansvarlige til studentene. Dette dreier seg om praktiske opp-

lysninger knyttet til selve undervisningen.

Fra studentene var det �nske om at informasjon som ansees som spesielt viktig,

ikke skulle distribueres kun via DKS. Som viktig informasjon ble det nevnt eksa-

mensp�ameldinger, frister, eksamensresultater, o.l. Visse typer informasjon er uaktu-

elt �a distribuere via DKS som skyldes tekniske begrensninger. Dette dreier seg om

store og generelle trykksaker som inneholder �gurer, tabeller og grafer.

L�reboka er fortsatt den viktigste informasjonskanalen, ogs�a i framtidige undervis-

ningsmodeller.

Krav til brukerne

Studentene b�r v�re tilknyttet systemet regelmessig, slik at de holder seg oppdatert.

Det er en fordel med Edb{erfaring f�r bruk av DKS.

Fagl�rerne har en viktig rolle som m�teorganisator. De b�r stimulere studentene til

diskusjon, og f�lge opp henvendelser, slik at de ikke blir st�aende ubesvarte. De b�r

delta i DKS minst annenhver dag.

Representanter for administrasjonen b�r v�re tilgjengelig i DKS, for �a ta seg av

henvendelser fra studentene. Hvis administrative henvendelser skal distribueres via

de elektroniske informasjonskanalene, er det viktig at administrasjonen er konsekvent

i informasjonsspredningen. D.v.s. hva slags informasjon som hhv. skal distribueres

via DKS og Postverket.
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Figur 8.2: Progresjonen i antall tekstmeldinger i klasseforumene i perioden fra 1.3 til

31.5
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Figur 8.3: Den utviklede undervisningsteori



Kapittel 9

Krav til et

datakommunikasjonssystem

I kapittel 8 har vi diskutert hvordan fjernundervisningen kan tilpasses et eksisterende

DKS. Ved fokusering p�a mediets potensiale, har vi sett begrensninger i PortaCOM

anvendt i fjernundervisningen.

For �a vurdere hvordan man kan tilpasse et DKS til fjernundervisningen,

tar utgangspunkt i PortaCOM og vurderer ytterligere begrensninger sett i fjern-

undervisningssammenheng. Ved �a fokusere p�a brukergrensesnittet i PortaCOM, vil

vi dr�fte hvilke forbedringer som b�r gj�res for at det skal fungere som et fullgodt

nytt medie i fjernundervisningssammenheng. Vi betrakter DKS som en del av et da-

takommunikasjonssystem. Datakommunikasjonssystemet kan sammenlignes med en

verkt�ykasse best�aende av DKS som hovedverkt�y, og fasiliteter for �a kunne benytte

DKS som tilleggsverkt�y. Vi skal i dette kapitlet se n�rmere p�a:

� Krav til brukergrensesnittet i et DKS sett i et fjernundervisningsperspektiv.

Dette gj�res ved �a ta utgangspunkt i PortaCOM.

� N�dvendige tilleggskommandoer i PortaCOM.

� MacKOM, -et eksempel p�a et brukergrensesnitt mot PortaCOM, utviklet for

Macintosh-maskiner.

� Fasiliteter i tillegg til DKS, som b�r inng�a i datakommunikasjonssystemet.

117
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9.1 Brukergrensesnittet i et datakonferansesystem

The user interface is that part of a system that the user comes in contact

with physically, perceptually or conceptually.

[Moran, 80, s. 295]

Brukeren vil alltid bygge en mental modell av et system n�ar det l�res og tas i bruk.

Alle aspekter som n�ar fram til brukeren og er med p�a �a danne brukerens modell av

systemet, er en del av brukergrensesnittet [Moran, 80].

[Newman, 80] foresl�ar at interaktive brukergrensesnitt krever �re komponenter; en

brukers modell, kommandospr�ak, feedback fra Edb-systemet og informasjonsfram-

stilling. En mer dekkende betegnelse enn kommandospr�ak, mener vi er interaksjons-

former. Det vektlegger ikke bruk av kommandoer, men �apner for andre muligheter

til �a kommunisere med Edb-systemet p�a, som f.eks. menyvalg og direkte manipula-

sjon. B�ade interaksjonsform, feedback fra Edb-systemet og informasjonsframstilling

vil v�re med p�a�a danne brukerens modell. Brukergrensesnittet i et DKS kan belyses

med f�lgende �re punkter:

1. En brukers modell av DKS

2. Interaksjonsformer i DKS

3. Feedback fra DKS

4. Informasjonsframstilling i DKS

Brukergrensesnittet kan ha innvirkning p�a hvor lang tid det tar for brukeren �a f�a

forst�aelsen av systemet, og vite hvordan det skal benyttes. Det er viktig at bruker-

grensesnittet designes slik at det tilfredstiller de ulike brukernes behov.

I lys av disse �re punktene skal vi vurdere og stille krav til brukergrensnittet i et

DKS, med vekt p�a mangler, sett i et fjernundervisningsperspektiv. Vi har tatt ut-

gangspunkt i PortaCOM.

9.1.1 En brukers modell av datakonferansesystemet

Med brukerens modell menes den konseptuelle modellen brukeren har av systemet,

d.v.s. en mental modell av informasjon som manipuleres, og informasjonsprosessene.

Den konseptuelle modellen dannes gjennom interaksjon med systemet, sammen med

forkunnskaper og forventninger brukeren har. I tillegg vil designeren av et system

danne seg en konseptuell modell av systemet. Vi begrenser oss til brukerens konsep-

tuelle modell.
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�A bygge p�a kunnskaper brukeren har fra tidligere erfaringer, kan v�re et hjelpemiddel

for �a designe et brukergrensesnitt og derav kommandoer. Man kan bruke metaforer

som er kjent for brukeren fra f�r, slik at det er lettere �a relatere systemet til kjente

begreper [Carroll, 88]. P�a denne m�aten vil brukeren enklere f�a en forst�aelse av sys-

temet og dets funksjoner. F.eks. vil et tekstbehandlingsprogram som sammenlignes

med en skrivemaskin, f�re til at brukerne som er kjent med skrivemaskiner har en

formening om hvordan det fungerer, selv f�r de har pr�vd tekstbehandlingssystemet.

Oppl�ringsprosessen vil da v�re mindre koniktfyllt individuelt hos brukerne, slik

at de lettere kan tilpasse seg en ny situasjon.

Man kan ogs�a bruke relasjoner til handlinger, prosesser og konsepter som allerede er

kjent for brukerne. Assosiasjoner til rutiner og begreper kjent fra kontor-omgivelser

er eksempler p�a dette.

I kapittel 8 benyttet vi metaforer som kantine, klasserom, oppslagstavle o.s.v. ved

strukturering av DKS. Dette er behjelpelige faktorer til at studentene kan danne

seg en konseptuell modell av systemet. Dette ble tildels ogs�a gjort i fors�ket til NKS

H�gskole. For�a forenkle forst�aelsen av kommandoene ble det ogs�a i fors�ket benyttet

metaforer som g�a inn i konferanse/delta i konferanse, sende brev o.s.v.

Metaforer for de elektroniske informasjonskanalene

Betegnelsen datakonferansesystem er i seg selv en metafor, -p�a engelsk ofte omtalt

under betegnelsene online teaching, computer-mediated communication og computer

conferencing. Andre metaforer er \r�rposten", \pressklippet", \data�sket" og torget,

men det er DKS som er mest benyttet [Westergren, 89]. Betegnelsen konferanser er

trolig en lite passende metafor i fjernundervisningssammenheng. Konferansesystem

er et alment begrep som bygger p�a en modell av et konferansesenter med konferan-

ser/m�ter, medlemmer/deltakere, meningsutveksling (innlegg, kommentarer, brev),

oppslagstavler m.m. Konferanser kan v�re en misvisende metafor, fordi det gjerne

forbindes med kommunikasjon i sann tid, d.v.s. synkron kommunikasjon. Det er

sv�rt f�a DKS som tilbyr synkron kommunikasjon, og DKS er hovedsakelig kjenne-

tegnet ved at samtaler lagres og tilrettelegger for asynkron kommunikasjon. Men

en avbildning av et fysisk diskusjonsdomene vil uansett relateres til synkron kom-

munikasjon, da informasjonsutvekslingen forbindes med ansikt-til-ansikt samtaler.

Eksempelvis kan faglig og sosialt diskusjonsforum, klasseforum, forum for prosjektar-

beid o.s.v. ogs�a relateres til synkron kommunikasjon. Dette betyr at metaforer som

benyttes i et DKS ikke m�a ta hensyn til hvorvidt synkron/asynkron kommunikasjon

benyttes.

N�ar det gjelder bruk av begrepet klasserom, kan det ogs�a v�re misvisende ved �a

f�re til en forventning om at fagl�rer skal spille en tradisjonell autorit�r rolle. Som

tidligere nevnt f�rer bruk av DKS til at kontaktrelasjonene mellom studentene �kes,

og l�reren st�ar for en mindre andel av den verbale utvekslingen i forhold til studentene

enn ved tradisjonell klasseromsundervisning.
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Ved bruk av metaforen DKS er det videre naturlig �a tenke seg at n�ar man g�ar inn

i et rom, g�ar man f�rst ut for �a g�a inn i et annet rom. P�a samme m�ate er det

naturlig�a forbinde forytting mellom konferanser med at man forytter seg ut av en

konferanse f�r deltagelse i en annen konferanse. Men i PortaCOM skjer forytting

mellom konferanser og mellom konferanser og postkasse direkte. D.v.s. at man

kan navigere p�a tvers av informasjonskanalene. Figur 2.5 side 12 viste skjematisk

relasjonen mellom et konferansesenter og et DKS. Figuren kan gi inntrykk av at man

eksplisitt m�a forytte seg ut av en konferanse f�r deltagelse i en annen, noe ikke

strukturen i eksempelvis PortaCOM er lagt opp til.

Et alternativ kunne v�re �a benytte metaforen torg. Det assosieres med at man

kan forytte seg direkte fra en vilk�arlig bod (konferanse) til en annen vilk�arlig bod

(konferanse) uten �a passere noen d�rer. Men denne metaforen er igjen vanskelig �a

relatere til et undervisningsmilj�.

Fra v�ar de�nisjon av en 3. generasjons fjernundervisningsmodell har vi valgt�a benytte

metaforen elektronisk skole. Den elektroniske skolen vil da inneholde et sett med

informasjonskanaler som er typisk for et fysisk skolemilj�. NKS H�gskole benyttet

metaforene DKS og elektronisk h�gskole i sin presentasjon av DKS. Den elektroniske

h�gskolen ble sammenlignet med et fysisk konferansesenter, slik �gur 2.5 side 12 viste.

De ulike rommene representerte hhv. faglige seminarer, l�rerv�relse og o�entlige

konferanser. I tillegg var det tatt med postkasser, oppslagstavler, arkiv og portner.

Studentene ble alts�a presentert for en blanding av metaforer med tilknytning til et

konferansesenter og en fysisk skole. En annen betegnelse som ofte benyttes er virtuell1

skole, noe bl.a. studentene ved NKI Datah�gskolen ble introdusert til.

Vi tror det er viktig �a bruke metaforer som studentene, og ogs�a fagl�rerne er kjent

med. Det mest n�rliggende i en utdanningssituasjon er �a bruke betegnelsen skole i

stedet for et konferansesenter. Kommandoene b�r i slik metaforsammenheng bygges

opp rundt forytting mellom rom og arealer i en vanlig skole, slik som klasserom,

l�rerv�relse, administrasjonskontor, kantine o.l. Faren er imidlertid hvis metaforene

gir opphavet til en konseptuell modell for brukerne som passer d�arlig med det som

systemet faktisk tilbyr. Men s�a lenge et allerede utviklet DKS tas i bruk, er det

vanskelig �a unng�a bruk av metaforen konferanser.

Metaforer for kommandoene

Siden metaforen konferanser er benyttet i de este DKS, er ogs�a kommandoene bygget

opp rundt begrepet konferanser. Kommandoene m�a da skifte navn ved bruk av andre

metaforer. Ved utvikling av et nytt DKS, b�r det vurderes om det er andre mer

passende metaforer som kan benyttes.

I PortaCOM fant vi eksempler p�a tilfeller hvor det ble benyttet metaforer p�a kom-

mandoer som ikke var passende. Disse kunne virke mot sin hensikt ved at de forvirret

1Virtuell betyr tenkt eller innbilt.
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brukeren. Et tilfelle var navn p�a kommandoen for �a skrive brev.

Det er tre hovedtyper tekstmeldinger som kan skrives; innlegg, kommentar og brev.

I tillegg er det mulig �a skrive en personlig kommentar og presentasjon av hhv. kon-

feranse og bruker. Kommandoene for dette er:

� (write new) notice for skriving av innlegg

� comment (on entry) for skriving av kommentar

� personal (answer) for skriving av personlig kommentar

� (send a) letter (to) for skriving av brev

� write presentation (of) conference for skriving av konferansepresentasjon.

� write presentation (of) user for skriving av brukerpresentasjon.

Alle kommandoene m�a gis i tekstmodus, for s�a �a avsluttes og lagres v.h.a. komman-

doen enter. Hjelpeteksten til kommandoen for�a skrive brev, kan her v�re misvisende,

i og med at brukeren havner i tekstmodus og ikke sender brevet f�r kommandoen en-

ter gis. Det ville v�rt en bedre metafor �a bruke (write) letter (to) i stedet for (send

a) letter (to). P�a den m�aten vil brukeren lettere skille mellom kommandomodus og

tekstmodus, og det vil klargj�re at alle tekstmeldinger m�a skrives og sendes i to trinn.

En slik totrinns prosedyre for �a sende tekstmeldinger kan virke kunstig for brukeren

sammen med metaforen konferanser. Ved muntlig kommunikasjon i en konferanse

formidles meldingen umiddelbart til deltakerne idet den uttales av sender. Forbun-

det med tekstmeldinger kan det v�re unaturlig �a f�rst forfatte, og deretter gi en

kommando for �a formidle meldingen. N�ar det gjelder postfunksjonen er det derimot

mer naturlig, i og med at brev sendt via Postverket foreg�ar i to trinn Det forfattes

og deretter sendes, ved �a putte det i en postkasse.

9.1.2 Interaksjonsformer i datakonferansesystemet

Interaksjonsformer er en fellesbetegnelse for hvordan brukeren jobber mot DKS, d.v.s.

hvordan brukeren gir input slik at funksjoner eller operasjoner utf�res. En designer av

et brukergrensesnitt kan velge mellom ere interaksjonsformer. Det m�a tas stilling til

om brukeren i interaksjon med systemet, skal benytte et kommandospr�ak, menyvalg,

direkte manipulasjon, tale, �apne felter som skal fylles inn, naturlig spr�ak eller annet.

De mest n�rliggende interaksjonsformer i DKS er:

1. Kommandospr�ak eller menyvalg, d.v.s. om brukergrensesnittet skal v�re basert

p�a kommandostyring eller menystyring

2. Direkte manipulasjon p�a databaseobjektene i DKS
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Det er ogs�a mulig med en blanding av interaksjonsformer. Vi skal i det f�lgende

dr�fte disse interaksjonsformene. Vi skal ogs�a dr�fte kommandostrukturen og selve

kommandoene i PortaCOM.

Kommandostyring og menystyring

Kommandospr�ak kjennetegnes ved at brukeren taster hele eller forkortede komman-

doer ved interaksjon med Edb-systemet. Meny kjennetegnes ved en mengde av valg

som kommer til syne p�a skjermen, hvor bestemmelse av, og utf�relse av et eller er

av valgene resulterer i en forandring i brukergrensesnittet [Paap, 88].

Kommandostyrt og menystyrt grensesnitt kan betraktes som to ytterpunkter, men

skille mellom disse kan v�re di�ust. Bruk av menyer krever gjerne et enkelt taste-

trykk, mens kommandoer kan kreve ere tastetrykk. Men et brukergrensesnitt, hvor

man har en meny og hvor brukeren m�a taste lengre ord, kan av noen klassi�seres

som menystyrt og av andre som kommandostyrt. Et annet trekk ved menyer, er at

disse viser ulike valg p�a skjermen, mens kommandoer gjerne m�a huskes. Med en

slik beskrivelse er det vanskelig �a klassi�sere en meny som presenterer et bestemt

antall valgmuligheter, og som samtidig aksepterer ere andre valg som ikke vises p�a

skjermen.

N�ar det gjelder PortaCOM, vil det inntil man forandrer ekspertniv�a til �a inkludere

kortere menytekster, alltid tilsynekomme en liste med forslag til kommandoer hver

gang man er i kommandomodus. F�rste kommandoen som st�ar angitt, kan enkelt

utf�res ved�a trykke p�a linjeskift-tasten. Uansett hvilket annet valg som m�atte �nskes,

om det er en av kommandoene PortaCOM lister opp, eller en annen kommando, m�a

dette angis spesielt ved �a taste hele eller deler av kommandoen.

Siden det er mulig�a benytte alle mulige kommandoer i kommandomodus, og brukeren

hele tiden m�a taste inn �nsket kommando (uten i tilfellet f�rste valg), mener vi

PortaCOM hovedsakelig er kommandostyrt. [Westergren, 89] mener PortaCOM ikke

kan sies �a v�re menystyrt. Hun begrunner dette med at brukeren ikke velger i

menyen, PortaCOM lister kun opp en del valg for�a hjelpe brukeren �a huske navnene

p�a kommandoene. Vi mener imidlertid at PortaCOM er tildels menystyrt, ved at det

for hver gang brukeren er i kommandomodus, foresl�as en liste med kommandoer som

er mest naturlig�a benytte i �yeblikket. PortaCOM er ikke bygget opp slik at brukeren

velger i menyer, og det vil heller ikke v�re mulig. Siden kommandostrukturen er s�a

at, har brukeren i kommandomodus hele tiden en rekke kommandoer�a velge mellom.

Alle disse kan ikke listes opp i en meny uten at den blir for omfattende. Alternativt

kan kommandoene deles inn i niv�aer, slik at man i en meny f.eks. har valgmuligheten

for en annen kommando enn en av dem som listes opp (tilsvarende kommandoen

other i PortaCOM n�a). Men dette vil medf�re ere steg, f�r brukeren f�ar utf�rt den

�nskelige kommandoen.

Hvorvidt et system b�r v�re kommandostyrt eller menystyrt m�a vurderes i forhold
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til brukernes behov og deres bruk av systemet. Vi tror en meny kan forenkle bruken

av et DKS for en nybegynner. Man blir veiledet trinn for trinn ved at systemet

foresl�ar mulige kommandoer og skjuler kommandoer som ikke passer. Dette kan

begrense eksibiliteten, noe en bruker som kjenner systemet og bruker det ofte, kan

f�le som en ulempe. En meny krever ogs�a mer plass p�a skjermbildet, og brukeren

kan risikere�a m�atte navigere gjennom ere bilder for�a f�a utf�rt en �nsket operasjon.

Ved bruk av kommandostyring kreves st�rre forst�aelse av systemet, og brukeren m�a

huske kommandoer. Kommandoene m�a l�res, og brukeren beskyttes ikke mot �a gi

uriktige kommandoer i gale sammenhenger.

Innenfor hver av disse interaksjonsformene har man ere muligheter til design. Me-

nyer kan f.eks. v�re bygget opp med en enkel trestruktur, line�r struktur, hierarkisk

struktur eller syklisk/asyklisk nettstruktur. Ved enkle menyer velger brukeren ut

fra en bestemt mengde med alternativer. Ved at menyer knyttes sammen i line�re

sekvenser, ledes brukeren gjennom de ulike menyene sekvensielt. Hierarkisk struk-

turerte menyer, og menyer med syklisk struktur gir brukeren ere kombinasjons-

muligheter av menyer, men ogs�a st�rre muligheter til \�a g�a seg vill". Videre �nnes

det ere ulike typer av menyer. Et eksempel er bin�rmenyer hvor brukeren taster

ja/nei. Et annet eksempel er utvidede menyer, hvor en del av menyen vises f�rst,

med en mulighet til �a f�a opp nye menyer med tilleggsmuligheter til hver av valgmu-

lighetene i den f�rste menyen. Rullgardinsmenyer og \pop-up"-menyer, er menyer

som kommer til syne p�a skjermen som tilbakemelding til f.eks. bruk av musetaster.

Ved bruk av kommandostyring, har man ogs�a ere muligheter til design. Det kan

velges mellom enkle kommandolister, hvor det er en kommando for hver operasjon,

eller en hierarkisk kommandostruktur. Videre kan kommandoer forkortes og ha ar-

gumenter, symboler eller n�kkelord. Det er i det hele tatt mange faktorer som m�a

vurderes ved valg og design av interaksjonsformer.

Direkte manipulasjon

Et annet alternativ er bruk av direkte manipulasjon. Direkte manipulasjon kjenne-

tegnes ved at brukeren opererer direkte p�a objekter med f.eks. et pekeredskap som

mus. Shneiderman beskriver direkte manipulasjon som:

� Kontinuerlig representasjon og synlighet av aktuelle objekter og handlinger.

� Direkte manipulasjon ved fysisk handling, eller at spesielle taster trykkes i

stedet for kompleks syntaks og kommandonavn.

� Raskt �kende reversible operasjoner hvor handlingene p�a det aktuelle objektet

er synlig umiddelbart.

[Shneiderman, 87]
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Macintosh-brukere benytter direkte manipulasjon ved at objekter klikkes p�a og kan

\dras bortover skjermen". Resultatet av manipuleringen kommer umiddelbart og

kontinuerlig til syne. Operasjonene er ogs�a reversible, d.v.s. at det alltid er mulig �a

gj�re om siste steg.

Fordeler med direkte manipulasjon er at det er lett forst�aelig, og basisfunksjonalitet

og struktur kan l�res raskt av nye brukere. Visuell representasjon lar brukerne umid-

delbart se om deres handlinger f�rer noe sted, og hvis ikke, er det enkelt �a omgj�re

handlingene. Bruk av direkte manipulasjon kan virke naturlig, det g�ar raskt og det

kan ogs�a v�re morsomt. Muligheten til �a omgj�re siste steg kan f�re til at brukerne

blir mindre redde for �a gj�re feil, og terskelen for �a ta i bruk Edb-systemet senkes.

Siden brukerne initsierer operasjonene, kan de ogs�a f�a f�lelsen av kontroll og mestring

[Shneiderman, 87].

Valg av interaksjonsform

I fors�ket var det stor spredning i brukernes erfaring med bruk av Edb-utstyr. Noen

hadde aldri brukt Edb-utstyr tidligere, mens andre hadde mye erfaring. Likeledes

varierte deres bruk av DKS. Noen deltok jevnlig, andre sporadisk. Disse faktorene

stiller krav til systemet om�a dekke sv�rt ulike behov. En meny kan v�re en fordel for

de som bruker systemet med ujevne mellomrom, og derfor ikke husker s�a lett hvordan

det skal brukes. For de som derimot bruker systemet ofte og regelmessig, kan det

v�re en fordel med kommandostyring, fordi de husker kommandoene og strukturen

i systemet.

B�ade studentene og fagl�rerne mente at PortaCOM har for d�arlig brukergrensesnitt.

Enkelte mente at systemet i st�rre grad b�r v�re basert p�a menystyring med mulighet

til �a luke bort graden av menystyring etterhvert som erfaringen til brukeren vokser. I

tillegg kan direkte manipulasjon v�re en fordel, s�rlig for nye brukere. Pga. de ulike

brukernes behov, mener vi det ikke er �nskelig med enten det ene eller det andre,

men en blanding av interaksjonsformer. En meny for nybegynnere med mulighet

til �a velge bort denne etter behov, kan v�re �nskelig, samtidig med evt. bruk av

direkte manipulasjon. V.h.a. kommandoen change expert (level to) i PortaCOM

kan brukeren til enhver tid bl.a. forandre menytekstene til �a inneholde en eller ere

kommandomuligheter. N�a f�rer imidlertid \menyen" i PortaCOM, kombinert med

at kommandoene m�a egenhendig tastes inn, sannsynligvis til at man raskere l�rer �a

huske kommandoene i forhold til om man hele tiden valgte i en meny. Overgangen

blir derfor mindre fra \meny" til kommandostyring, og er kanskje likevel�a foretrekke

framfor en overgang fra en fullstendig meny til kommandostyring.

Men konkrete forslag til hvilke interaksjonsformer som er best egnet, krever en egen

unders�kelse. Og det m�a ogs�a tas hensyn til programvaren og maskinvaren som er

tilgjengelig, og hva det har mulighet til �a h�andtere.
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Kommandostrukturen i PortaCOM

PortaCOM har en at struktur. Det eksisterer bare to niv�aer, det vi har kalt hhv.

tekst- og kommandomodus. N�ar bruker be�nner seg i tekstmodus, kan kommando-

ene benyttes ved at de skrives til venstre p�a en ny linje etter et utropstegn. Be�nner

brukeren seg i kommandomodus kan kommandoene angis direkte. Men komman-

doene for �a editere en tekst kan ikke brukes uten at man har begynt �a skrive en

tekstmelding. Figur 2.9 side 18 og �gur 2.10 side 18, viste eksempler p�a tekstmodus

og kommandomodus i PortaCOM for to ulike ekspertniv�aer.

Flere av studentene hadde problemer med�a skj�nne forskjellen p�a kommandomodus

og tekstmodus. Dersom man i tekstmodus trykker linjeskift to ganger, hopper man

ut av teksten, fra tekstmodus til kommandomodus. Dette skapte forvirring for mange

av studentene.2 Noen opplevde ogs�a det samme ved fors�k p�a �a taste �, � eller �a.

Dette medf�rte for noen at de automatisk skiftet til ny linje, eller ble \kastet ut

av teksten". Ved innholdsanalyse av tekstmeldingene s�a vi ogs�a eksempler p�a at

studentene hadde problemer med �a skille de to niv�aene. Selve kommandoene var

synlige i teksten, fordi studentene hadde glemt at det var n�dvendig med utropstegn

foran selve kommandoen i tekstmodus og/eller at denne m�atte skrives f�rst p�a en

ny linje. En annen �arsaksforklaring kan v�re at de ikke hadde oversikt over hvor de

befant seg, og betydningen av dette. Det var s�rlig for nye studenter problemene

gjorde seg gjeldende. Men siden det stadig kom til nye brukere underveis i semesteret,

dukket det stadig opp slike tekstmeldinger. Forbedringer som kan gj�res i PortaCOM

er derfor �a klargj�re skillet mellom kommando- og tekstmodus.

Det var ikke bare de to niv�aene studentene hadde problemer med �a forholde seg

til, men ogs�a hvor de befant seg n�ar det gjaldt konferanser og postkasse. Dette

betyr at de hadde vanskeligheter med �a f�a oversikt over den generelle strukturen

i PortaCOM. Tekstmeldinger som ble skrevet i feil konferanser viste dette. I en

konferanse, der studentene skulle skrive en presentasjon av seg selv, kunne det f.eks.

komme hilsninger til andre, faglige sp�rsm�al o.l.

Det er f�rst og fremst ved skriving av innlegg, d.v.s. ved bruk av kommandoen notice,

at tekstmeldingene havner i feil konferanse. N�ar et innlegg sendes, sendes det til den

konferansen hvor avsender be�nner seg n�ar kommandoen notice gis. Ved at avsender

ikke er oppmerksom p�a dette, risikerer man at innlegg plasseres i feil konferanser.

Ved bruk av kommandoen comment, arver tekstmeldingen automatisk mottaker(ne)

fra innlegget som kommenteres. Dersom innlegget som kommenteres er plassert i

feil konferanse, medf�rer dette at ogs�a kommentarene havner i feil konferanse. Ved

sending av brev m�a mottakerne spesi�seres i det kommandoen letter gis. Her oppst�ar

ikke det samme problemet.

Studentenes skriving av tekstmeldinger i feil konferanser kan ha sammenheng med

den ate strukturen i PortaCOM. Hvor som helst man be�nner seg har man mulighet

2Dette kan unng�as ved�a forandre ekspertniv�a, slik at en blank linje ikke avslutter tekstmeldingen.
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til �a gi en hvilken som helst kommando (bortsett fra som tidligere nevnt, at man m�a

ha p�abegynt en tekstmelding for�a bruke noen av editeringskommandoene). Har man

f�rst blitt medlem i en konferanse, har man f�att et adgangskort, slik at man fritt kan

forytte seg til og fra konferansen n�ar man m�atte �nske det. For �a forytte seg inn i

en konferanse eller postkasse m�a man spesi�sere dette ved en kommando, men ikke

for�a g�a ut. Ved at studenter f.eks. har utf�rt kommandoen (join) next conference ved

bruk av linjeskift-tasten (hvis dette var f�rste valg i kommandomodus), og deretter

skrevet og sendt et innlegg, kan dette ha havnet i en annen konferanse enn det som

var intensjonen.

Et alternativ til den ate kommunikasjonsstrukturen ville v�re �a innf�re ere niv�aer

for �a klargj�re skillet. Men dette ville medf�re bruk av ere kommandoer ved f.eks.

f�rst�a m�atte g�a ut av en konferanse f�r deltakelse i en annen, og er ikke�a foretrekke.

I stedet b�r det tydeliggj�res layoutmessig for brukeren, hvilken informasjonskanal

vedkommende be�nner seg i til enhver tid. For en etablert bruker kan det nok v�re

irriterende �a stadig f�a oversikt over dette p�a skjermen. Det b�r derfor ogs�a her

eksistere fasiliteter for �a velge grad av hjelpetekster p�a skjermen.

Mangel p�a forst�aelse av strukturen i PortaCOM og kommandoene der, tyder p�a at

brukergrensesnittet b�r forbedres. Det kan ogs�a ha sammenheng med en for d�arlig

brukeroppl�ring fra NKS H�gskole sin side.

Kommandoene i PortaCOM

N�ar det gjelder kommandonavnene i PortaCOM er disse inkonsekvente. For �a hente

informasjon om ulike typer konferanser kan f�lgende kommandoer benyttes:

� list (public) conference

� list active (conference)

� list private (conference)

For at kommandoene skal v�re konsekvente, b�r kommandoen for �a f�a oversikt over

alle�apne konferanser v�re list public (conference) i stedet for list (public) conference.

Det gj�r det lettere for brukeren �a huske de ulike kommandoene. Et annet eksempel

er kommandoene:

� (join) next conference

� join (conference)

� (join) mailbox

De medf�rer alle en forytting til en konferanse eller postkassen. Det hadde v�rt

naturlig �a erstatte join (conference) med (join) conference.
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Nok et eksempel er kommandoene for�a legge til/trekke fra mottakere av tekstmeldin-

ger og legge til/trekke fra medlemmer i en konferanse. For�a forandre antall mottakere

�nnes kommandoene:

� add receiver 3

� subtract receiver

For �a forandre antall medlemmer i en konferanse gis kommandoene:

� add member

� exclude member

For�a v�re konsekvent i ordlyden burde exclude member v�rt erstattet med subtract

member [Westergren, 89] (evt. subtract receiver med exclude member).

9.1.3 Feedback fra datakonferansesystemet

Ved interaksjon mot systemet mottar brukeren tilbakemelding p�a sine handlinger.

Med feedback fra DKS mener vi tilbakemeldingen brukeren mottar fra systemet. For

fjernundervisningsstudenter er det spesielt viktig med informativ feedback, fordi de

ofte jobber alene. Feedbacken skal hjelpe brukeren med �a operere i systemet, og

presentasjonen av denne, kan p�avirke brukerens forst�aelse av systemet og bruken av

det. I tillegg er det viktig med hurtig tilbakemelding, noe vi ikke kommer n�rmere

inn p�a.

Feedback fra DKS kan v�re informasjon fra systemet, slik som feilmeldinger og hjel-

petekster. Hjelpetekster kan komme til syne uten at brukeren eksplisitt ber om det,

eller det kan v�re online hjelp brukeren selv kan hente fram i systemet. Vi skal dr�fte

feedback fra DKS, ved �a se n�rmere p�a hvilken feedback PortaCOM gir til brukeren

ved interaksjon. Vi vil herunder se n�rmere p�a:

1. Feilmeldinger i PortaCOM

2. Hjelpetekster i PortaCOM

3. Bekreftelse p�a leste tekstmeldinger i PortaCOM

3Kommandoen information copy kan ogs�a brukes i dette tilfellet.
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Feilmeldinger i PortaCOM

Feilmeldinger b�r v�re forklarende ved�a informere brukeren om hva som er gjort galt

og hvorfor. Feilmeldinger som er for generelle, slik som f.eks. \SYNTAX ERROR",

kan gj�re brukeren mer forvirret og tilbyr liten hjelp. Spesielt er det viktig med gode

feilmeldinger for nybegynnere. I fors�ket forekom det at studentene �kk meldinger

som:4

Problem in procedure 8015 in PortaCOM module: X

Dette er en lite beskrivende melding for fjernundervisningsstudentene, men ogs�a for

andre brukere av systemet.

Studenter i fors�ket skrev tekstmeldinger med sp�rsm�al om hva ulike feilmeldinger

betydde, og hvorfor de dukket opp. Dette er tydelig indikasjon p�a at feilmeldingene

ikke er tilfredsstillende.

I stedet for �a fokusere p�a feil, b�r feilmeldinger beskrive prosedyrer eller konkrete

handlinger for �a komme videre. De kan f.eks. v�re formulert slik at det fokuseres

p�a at systemet ikke forst�ar, i stedet for at det er brukeren som gj�r feil. Dersom

meldingene samtidig har en positiv tone, kan brukeren f�a f�lelsen av �a kontrollere

systemet, i stedet for �a bli kontrollert av systemet. I PortaCOM forekommer ogs�a

feilmeldinger n�ar man taster feil en kommando eller et navn som PortaCOM ikke

forst�ar. PortaCOM repeterer da det som er tastet feil, slik som f.eks. ved tasting av

jion i stedet for join:

jion < - - PortaCOM did not understand this.

Try \list Commands" to list them.

Brukeren blir ikke ansett som noen syndebukk, og blir oppfordret til �a pr�ve p�a nytt.

Dersom brukeren taster en kommando eller et navn som ikke er entydig, gis f�lgende

melding:

This name was not unique.

Maybe you are referring to one of the following

etterfulgt av en liste med mulige alternativer. Opplysningene er gode �a ha dersom

man taster feil, og de kan ogs�a utnyttes til�a f�a ut oversikter. F.eks. var det mulig for

studentene �a f�a fram en oversikt over alle konferanser med NKSH f�rst i navnet med

kommandoen Status NKSH. Siden dette ikke var entydig, resulterte feilmeldingen i

4Dette forekom en periode ved bruk av kommandoen list active (conference), men ble rettet opp

av systemansvarlige.
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at det kom fram en liste med alternativer, d.v.s. alle konferanser med NKSH f�rst i

navnet.

Noen av feilmeldingene i PortaCOM var alts�a gode, mens andre ikke var det. Siden

ikke alle feilmeldinger er tilfredsstillende, er det fortsatt behov for en systematisk

gjennomgang av alle mulige feilkilder og feilmeldinger som skal gis i ulike situasjoner.

Vi mener det er en fordel �a her trekke inn brukerne av systemet, slik som studenter,

fagl�rere og sentralt ansatte ved undervisningsinstitusjonen for �a f�a en skikkelig

evaluering av feilmeldingene. Dette ble ikke foretatt i v�ar unders�kelse.

Hjelpetekster i PortaCOM

Den f�rste hjelpeteksten en ny PortaCOM-brukere m�ter er vist i �gur 9.1:

Figur 9.1: Hjelpetekst for nye PortaCOM-brukere

Deretter f�ar brukeren oversikt over hvilke andre PortaCOM-brukere som er innlogget

i PortaCOM samtidig. Ved senere innlogginger m�ter ogs�a brukeren hjelpeteksten

Please give your complete name. I PortaCOM er det mulig�a forkorte brukeridentitet

i tillegg til kommandoer. Denne meldingen skjuler derfor muligheten til �a forkorte

eget navn, i og med at brukeren blir oppfordret til �a taste hele navnet.

Andre hjelpetekster i PortaCOM, er en oversikt over antall uleste tekstmeldinger i

postkasse og konferanser man er medlem i (dersom er enn null), samt bekreftelser

p�a kommandoer skrevet fullt ut. Videre �nnes hjelpetekster som viser hhv. komman-

domodus og tekstmodus. I kommandomodus listes det opp forslag til kommandoer,

og promptet `-' kommer til syne. I tekstmodus, etter �a angitt temaangivelse gir

PortaCOM meldingen5. :

*** PortaCOM now expects a message text ***

Alle PortaCOM-meldinger er ikke like gode. Meldinger som:

5Dette gjelder ikke for ekspertniv�a hvor valg 1 (kortere menytekster) er kombinert med ett eller

ere av de �vrige valgene (se side 18).
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You are in your mailbox

og

Kari Normann is present in mailbox

kan f�les merkelig for en bruker, fordi det ikke er naturlig �a be�nne seg fysisk i en

postkasse [Westergren, 89].

Vi mener det er viktig for en bruker �a kunne p�avirke hvor mye informasjon som skal

mottas fra systemet. Muligheten PortaCOM har til dette ved at brukeren selv kan

forandre ekspertniv�a, er en tilfredsstillende l�sning.

Brukeren b�r ogs�a ha mulighet til �a kunne be om hjelp fra systemet, slik som forslag

til aktuelle kommandoer og beskrivelse av de ulike kommandoene. I PortaCOM er det

mulig b�ade�a f�a en oversikt over alle kommandoene og beskrivelse av hver enkelt kom-

mando. I tillegg kan brukeren (ved bruk av kommandoen other) be om andre forslag

til kommandovalg enn de aktuelle kommandoene som listes opp i kommandomodus

(s�a lenge ekspertniv�a ikke er forandret til �a inneholde kortere menytekster).

Bekreftelse p�a leste tekstmeldinger i PortaCOM

I PortaCOM s�a vi eksempler p�a at studenter skrev tekstmeldinger som inneholdt

sp�rsm�al om det de skrev kom fram og kunne leses av andre. Dette kan tyde p�a

at studentene var usikre p�a systemets p�alitelighet. PortaCOM fungerer slik at av-

sender av en tekstmelding umiddelbart f�ar beskjed om at meldingen er mottatt hos

mottaker(ne), hvor mottaker(ne) er en eller er medlemmer i konferanser og/eller

enkeltpersoner. Meldingene sier ingenting om tekstmeldingene faktisk er lest av mot-

taker(ne). Tekstmeldingen f�ar automatisk p�af�rt dato, klokkeslett, navn p�a avsender

og nummer p�a tekstmeldingen. I tillegg listes mottaker(ne) opp, en linje for hver med

meldingen \receiver" foran og \/received/" bak. Vi mener dette er informasjon som

b�r v�re med som bekreftelse p�a at meldinger n�ar fram. Det er tilstrekkelig infor-

masjon, men meldingsparet \receiver" og /received/, kunne forekommet �en gang, i

stedet for et for hver enkelt mottaker.

I tekstmeldingene forekom det sp�rsm�al om tekstmeldingene var lest av andre. Og

under intervjuene ble det ytret �nske om at systemet skulle komme med en bekreftelse

p�a at tekstmeldingene var lest av mottaker(ne), i tillegg til at de var mottatt.

Ved�apne konferanser kan det v�re et vilk�arlig antall medlemmer, og dermed vilk�arlig

antall lesere av innlegg og kommentarer. �A f�a en bekreftelse p�a hvilke av medlemmene

som har lest hvilke tekstmeldinger til enhver tid, vil derfor v�re for komplisert. Ved

lukkede konferanser begrenses antall medlemmer av m�teorganisator, men det vil

ogs�a her fort bli uoversiktlig med en slik form for bekreftelse. Ved skriving av brev

er avsender klar over alle mottakere, og det kan lettere tenkes en teknisk l�sning for
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dette. Det var ogs�a f�rst og fremst i forbindelse med brev at det ble ytret �nske om�a

f�a melding om, hvorvidt brev som var sendt, var lest av mottaker(ne). Mediet legger

opp til at man raskt skal f�a svar p�a henvendelser, men i og med at brukerne ikke f�ar

noen beskjed om evt. meldinger f�r de logger seg inn i PortaCOM, kan det ta tid f�r

henvendelsene blir behandlet. For studentene som hele tiden jobber under et press

for �a l�re seg pensum f�r eksamen, kan det v�re en fordel �a f.eks. s�ke hjelp andre

steder, hvis de vet at henvendelsen ikke er lest.

Ved �a be om status-opplysninger om en person i PortaCOM (kommandoen status),

er det mulig �a f�a oversikt over n�ar vedkommende sist var inne i PortaCOM, samt

hvor mange uleste tekstmeldinger vedkommende har i postkasse og ulike konferanser.

Dersom mottaker av et brev ikke har v�rt inne i PortaCOM siden brevet ble sendt,

vet avsender at det ikke er lest. Hvis det st�ar at mottaker ikke har noen uleste brev,

vet avsender at det er lest. Men hvis vedkommende har v�rt inne siden avsender skrev

brevet og i tillegg har et eller ere uleste brev, vet ikke avsender om det sendte brevet

er lest eller ulest. P.g.a. personvern er det ikke �nskelig at de respektive avsender av

brev er synlig ved status-opplysninger om en person. Men et alternativ kunne v�re

�a gi avsenderen mulighet til f�a opplysninger om kun egne brev hos mottakeren.

Men vi mener en tilbakemeldingsfunksjon burde v�rt innebygget i systemet, slik at

brukeren selv slapp �a m�atte �nne ut om brevet var lest av mottaker eller ikke. �A

fors�ke�a �nne det ut p�a egenh�and, krever en bedre innsikt i PortaCOM og komman-

doene enn det er n�dvendig �a kreve av studentene. Vi ser ingen ulempe med �a f�a

en slik tilbakemelding, slik at dette burde v�re en innebygget fasilitet i PortaCOM.

Man kunne f.eks. ved hver tilknytning til DKS f�a melding om evt. brev som var lest

hos mottakerne, eller det kunne v�re en egen kommando for �a f�a opplysninger om

dette fram p�a skjermen.

9.1.4 Informasjonsframstilling i datakonferansesystemet

Informasjonsframstilling viser brukeren tilstanden til informasjonen som manipuleres.

Her kommer skjermbildedesign inn. Hvor mye informasjon som skal vises, hvordan

informasjonen skal grupperes og presenteres for brukeren, er sp�rsm�al som ber�rer

design av de ulike skjermbildene.

Hvor mye informasjon som skal vises, har sammenheng med interaksjonsformer og

meldinger fra systemet. En meny krever mer plass p�a skjermbildet enn kommando-

styring. I PortaCOM hvor det er mulig �a gi et stort antall kommandoer til enhver

tid, vil en presentasjon av alle mulige kommandoer v�re for omfattende. Et bedre

alternativ er�a angi de mest sannsynlige kommandoene. Vi har ingenting�a utsette p�a

kommandovalgene som presenteres i de ulike tilstandene i PortaCOM. Mulighet til �a

aktivisere f�rste kommando ved bruk av linjeskift bruker vi selv ofte, og det indikerer

at kommandovalget som presenteres er passende for de ulike situasjoner.

Det er viktig at brukeren ikke mottar for mye informasjon p�a skjermbildet, men kun
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det som er n�dvendig. Dette er selvf�lgelig en vurderingssak, og ulike grupper av bru-

kere har ulike behov. N�ar det gjelder strukturering av informasjon, kan det v�re en

fordel med samme format p�a ulike skjermbilder. Da vet brukeren hvor p�a skjermbil-

det ulik type informasjon er plassert, slik som kommandoer, feilmeldinger, input-felt

o.s.v. Dette kan gj�re det lettere for brukeren ved m�te med nye skjermbilder p.g.a.

forventninger til hvor informasjonen be�nner seg [Tullis, 88].

Det er ogs�a mulig med framheving av informasjon (eng: highlighting). P�a den m�aten

kan man fange brukerens oppmerksomhet, s�rlig med tanke p�a viktig informasjon.

Men nettopp fordi oppmerksomheten fanges, er det viktig �a velge med omhu, hva og

hvor mye, som skal framheves. En framgangsm�ate for �a framheve informasjon, er �a

benytte farger. Men man er da avhengig av at studentene har tilgang til maskiner

med fargeskjerm. Vi mener det holder med �a kreve at studentene har tilgang til

monokrom skjerm. Det er likevel ere m�ater �a framheve informasjon p�a, lysstyrke,

understreking, invers video (omvendt farge) eller blinking (eng: ashing) er e�ekter

som kan benyttes.

V.h.a. vinduer er det mulig�a ha ere bilder p�a skjermen samtidig, som brukeren selv

kan arrangere. Det gj�r det mulig �a skifte mellom ulike oppgaver, uten �a forandre

skjermbildet. Mennesket er i dagliglivet vant til �a kunne utf�re ere aktiviteter om

gangen, uten�a n�dvendigvis v�re ferdig med den ene f�r den neste. Bruk av vinduer

gj�r interaksjonen med datamaskinen tiln�rmet daglig handlem�ate. Manipulering

av vinduer foreg�ar ved aktivisering av vindusoperasjonene systemet har tilgjengelig.

Vindusoperasjoner kan v�re operasjoner for�a opprette, fjerne,�apne og lukke vinduer.

Krav til layouten p�a tekstmeldingene

Dersom de elektroniske informasjonskanalene i DKS skal erstatte informasjonsspred-

ning som ellers har foreg�att via Postverket, stiller det strengere krav til systemet

om h�andtering av tekst. Tilfredstillende, enkle �loverf�ringsprosedyrer er en forut-

setning. Et DKS som er en forbedring av PortaCOM, er under utvikling i Sverige.

Det kalles SuperKOM og skal kunne h�andtere gra�kk i tillegg til vanlig tekst. Det

er forel�pig ikke alment tilgjengelig. Forh�apentligvis vil det ogs�a komme alment

tilgjengelige nettjenester for overf�ring av gra�kk.

Administrasjonen kan benytte mediet til markedsf�ring, se kapittel 8.1.9. Noen av

studentene understrekte i denne sammenheng at materiale fra skolen m�a ha en til-

fredsstillende layout. Markedsf�ring kan ogs�a kreve at layouten skal v�re forlokkende.

Videre stiller innsendingsoppgaver overf�rt som tekstmeldinger, krav til standardisert

layout med tanke p�a �a forenkle fagl�rers oppgave.
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9.2 N�dvendige tilleggskommandoer i PortaCOM

9.2.1 Skriving og lesing av tekstmeldinger

Interaksjon i et DKS er hovedsakelig basert p�a skriving og lesing av tekstmeldinger.

Det er derfor viktig at systemet inneholder:

1. Fasiliteter som gj�r det enkelt �a editere og sende tekstmeldinger.

2. Gode muligheter for �a hente fram tekstmeldinger eller deler av dem.

Det er behov for en bedre editor i PortaCOM. En overgang fra en linjeorientert til en

skjermorientert editor vil gj�re editering enklere for brukeren. En slik editor s�rger

for automatisk og full synlighet av innholdet i teksten som manipuleres. Forandrin-

ger i teksten vises �yeblikkelig. Brukeren gis derfor en f�lelse av�a jobbe direkte med

tekstobjektet p�a skjermen, en illusjon som er vanskelig med en linjeorientert tekste-

ditor. Man slipper f.eks. �a m�atte angi kommandoer for �a ytte mark�ren utover den

linjen i teksten den for �yeblikket er. Dette kan gj�res direkte.

Dersom PortaCOM fortsatt skal benyttes uten en forbedret editor, stiller det krav

til �loverf�ring, slik at studentene kan benytte editoren p�a egen PC. Dette b�r v�re

en enkel prosedyre som i tillegg til �a overf�re tekstmeldingene til VAX-maskinen,

overf�rer de direkte inn i PortaCOM ved enkle kommandoer eller menyvalg. I tillegg

har vi v�rt inne p�a behovet for �a kunne forandre en tekstmelding etter at den er

sendt (se kapittel 8.2) og \rette med r�dblyant" (se kapittel 8.3).

N�ar det gjelder lesing av tekstmeldinger, kan brukeren gj�re dette p�a to m�ater:

1. Lese uleste brev, innlegg og kommentarer.

2. Hente fram tekstmeldinger de tidligere har lest eller som PortaCOM har markert

som lest.6

Alle tekstmeldinger lagres i en database, slik at tidligere samtaler kan rekapituleres.

Dette anses som en fordel i fjernundervisningssammenheng, da studentene f�lger ulik

studieprogresjon. Det b�r derfor eksistere muligheter for�a hente fram tekstmeldinger

etter ulike kriterier for at lagringen skal ha noen hensikt. EKKO skiller seg fra

PortaCOM ved at brev slettes etter at de er lest. Dette betyr at brukeren selv m�a

passe p�a �a evt. lagre brev som skal tas vare p�a. Dette stiller et for stort krav

til studentene. Ved at studentene ikke har forst�aelse av verkt�yet og hvordan det

fungerer, -noe som kan v�re en generell tendens spesielt i startfasen, kan dette f�re

6PortaCOM markerer tekstmeldinger som lest selv om brukeren n�dvendigvis ikke har lest dem.

Ved f.eks. bruk av kommandoen only n, leser man kun de n siste tekstmeldingene og de �vrige

markeres ogs�a som leste. P�a den m�aten slipper man �a lese gjennom samtlige uleste ved hver

tilknytning til PortaCOM.
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til at n�dvendig informasjon blir mistet. Tekstmeldinger m�a ogs�a slettes i PortaCOM,

men siden det her er st�rre lagringskapasitet, gjelder dette langt eldre tekstmeldinger.

Selve lagringen av tekstmeldingene er usynlig for brukerne, noe som anses som en

fordel.

Lesing av uleste tekstmeldinger

Ved lesing av uleste tekstmeldinger, var det fra studentene �nske om en fasilitet

tilsvarende \grab-funksjonen", som ofte er tilgjengelig i enkelte meldingssystemer,

slik som Bulletin Board Systems (BBS). Ved enkle h�andgrep har brukeren mulighet

til �a f�a overf�rt alle uleste tekstmeldinger i postkasse og konferanser til egen PC.

I PortaCOM �nnes en kommando for �a lese alt ulest. Ved �a aktivisere loggen og

bruke denne kommandoen kan alle uleste tekstmeldinger overf�res til egen PC. Men

brukeren m�a da bla gjennom alt online. Selv om dette kan gj�res fortl�pende krever

det tid og tellerskritt. En annen mulighet er �a kombinere dette med kommandoen

for �a skrive til �l p�a VAX-maskinen, for s�a �a overf�re denne �len til egen PC. Men

det er en omstendelig prosedyre. Studentene var stort sett ikke klar over at disse

mulighetene eksisterte, men vi mener likevel at prosedyrene er altfor tungvinte og

kompliserte �a bruke. Det b�r v�re mulig med �en enkelt operasjon.

Studentene i fors�ket �nsket bedre mulighet til �a luke ut relevant informasjon. De

hevdet at mye av den informasjonen de mottok via DKS ikke var relevant, og at det

er �nskelig med fasiliteter for�a slippe�a lese all over�dig informasjon. Strukturering

av DKS i en utdanningsmetafor og herunder konsekvent bruk av temaangivelser, vil

til en viss grad avgrense informasjonsmengden. En ytterligere forbedring er i tillegg

til oversikt over antall uleste tekstmeldinger, �a f�a oversikt over temaangivelsene og

evt. avsender for hver tekstmelding. Det er riktignok mulig i PortaCOM v.h.a.

kommandoer �a f�a se bare deler av tekstmeldingene7. Men dette gjelder kun for

tekstmeldinger som er registrert som leste.

Selv om det eksisterte en mulighet til �a bruke de samme kommandoene for �a se bare

ledeteksten p�a uleste tekstmeldinger, ville det v�re for tungvint . Dette er opplysnin-

ger som vil hjelpe brukeren til�a orientere seg og velge ut relevant informasjon, og det

er viktig at opplysningene er lett tilgjengelig. Det er for tungvint hvis man f�rst skal

f�a beskjed om hvor mange uleste tekstmeldinger man har, og s�a m�a gi en kommando

for �a se headingen p�a en eller er av disse. Ulempen med �a la denne informasjonen

komme til syne umiddelbart, er imidlertid at ved mange uleste tekstmeldinger, vil

informasjonen kreve mye plass. Nytteverdien av en slik implementasjon vil ogs�a v�re

avhengig av at temaangivelsen benyttes konsekvent.

7Ved bruk av kommandoen no som et av s�kekriteriene sammenmed kommandoen review, skrives

bare ledeteksten ut, d.v.s. nummer p�a tekstmeldingen, dato, klokkeslett og avsender. Videre er det

mulig �a angi antall linjer man vil se av tekstmeldingene ved bruk av kommandoen �rst n som et

av s�kekriteriene sammen med kommandoen review. Dersom n=2 kommer temaangivelsen til syne

sammen med ledeteksten. Se side 37 i Vedlegg E for n�rmere beskrivelse av s�kemulighetene
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I fors�ket var ikke studentene inke nok til �a utnytte bruken av temaangivelse. Vi

mener det skyldes mangel p�a fortrolighet med, og forst�aelse av PortaCOM. Dette kan

igjen kan ha sammenheng med d�arlig tilretteleggelse fra h�gskolens side, ved for d�arlig

brukeroppl�ring og utilstrekkelig brukermanual. Ved bedring av disse faktorene og

tilsynekomst av temaangivelser og evt. avsender for hver uleste tekstmelding, mener

vi studentene i st�rre grad blir klar over hvordan de kan nyttegj�re seg av temaan-

givelser. Det vil ogs�a fremme viktigheten av �a angi en god temaangivelse. Denne

tilsynekomsten vil hjelpe brukeren av PortaCOM til �a se om informasjon er rele-

vant, p�a et tidligere tidspunkt enn om hele teksten m�a komme til syne p�a skjermen

f�rst. Dermed vil det bli lettere �a plukke ut relevant informasjon f�r man drukner i

un�dvendige meldinger. CoSy er et eksempel p�a et DKS (se Vedlegg B for n�rmere

beskrivelse), som inneholder fasiliteter for�a lese bare overskriften p�a tekstmeldingene.

Det ble ogs�a ytret �nske om angivelse av lengden p�a tekstmeldinger. I tillegg til

antall tekstmeldinger med evt. angivelser av tema og avsender, kan lengden p�a hver

av dem v�re avgj�rende for om studentene �nsker �a lese online eller o�ine. Slik

som PortaCOM foreligger i dag, angis kun antall uleste tekstmeldinger man har i

hhv. postkasse og konferanser. Det enkleste i den forbindelse er trolig �a evt. angi

lengden p�a alle uleste i hver konferanse totalt. Hvis derimot de uleste splittes opp

med angivelse av tema og evt. avsender, er det mulig �a angi lengden p�a hver enkelt

tekstmelding i tillegg.

Videre ble det ytret �nske om�a velge hvilken rekkef�lge man vil lese tekstmeldingene

i. PortaCOM lagrer tekstmeldingene kronologisk, slik at det legges opp til at lesing

av uleste tekstmeldinger foreg�ar i kronologisk rekkef�lge. Det inneb�rer at ved lesing

av uleste tekstmeldinger, vil det eldste uleste i informasjonskanalen komme f�rst,

deretter det nest eldste o.s.v. Det burde v�re enklere �a f.eks. velge om man �nsker

�a lese kommentarene til et innlegg f�r man evt. leser nye innlegg om andre temaer.

St�rre mulighet til �a spesi�sere hva man �nsker �a lese, og i hvilken rekkef�lge, er

et krav til PortaCOM. Kronologisk lagring f�rer til at en logisk kommunikasjon kan

v�re vanskelig �a f�lge hvis det er mange meningsutvekslinger som p�ag�ar samtidig.

Det kan ogs�a v�re forvirrende hvis det kommer en kommentar til et innlegg man

har lest for lenge siden. N�a kan man i PortaCOM enkelt hente fram innlegget som

kommenteres, da nummeret p�a dette innlegget st�ar angitt i kommentaren. Det er

ogs�a andre s�kemuligheter for �a f�lge en logisk kommentarrekke, men det gjelder

tekstmeldinger som er markert som leste og ikke uleste tekstmeldinger.

Hente fram tidligere leste tekstmeldinger

N�ar det gjelder informasjonshenting, har PortaCOM et godt utviklet kommandosett

for s�king med ulike kriterier (se side 37 i Vedlegg E). Noen av de ulempene som ble

nevnt i forbindelse med fors�kene ved NKI Datah�gskolen og bruk av EKKO, var at

s�kemulighetene ikke var gode nok. Disse eksisterer i PortaCOM, men det kan ta lang

tid �a utf�re visse s�keoperasjoner, spesielt n�ar det skal s�kes gjennom et stort antall
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tekstmeldinger. Det som studentene hadde problemer med i forbindelse med s�king,

var�a �nne igjen tekstmeldinger de selv hadde skrevet (dette hadde sammenheng med

en av innsendingsoppgavene i kurset Edb som verkt�y). Det som ikke kommer godt

nok fram i PortaCOM, er at man m�a be�nne seg i den konferansen evt. i postkassen,

hvor det skal foretas s�king. Kommandoene for de ulike s�kemulighetene er ikke

n�dvendigvis s�a selvforklarende, i hvert fall ikke hvordan de kan, og b�r kombineres.

Vi har v�rt inne p�a behovet for �a kunne s�ke i ere konferanser p�a en gang (se

kapittel ??). For �a unng�a �a m�atte s�ke i alle konferanser, b�r det ved �nske om �a

s�ke i er enn �en, v�re mulig�a angi hvilke konferanser man �nsker�a s�ke i. Dette kan

f.eks. v�re �nskelig i de tilfeller man �nsker�a �nne fram en eller ere tekstmeldinger

man husker �a ha lest, men ikke hvor.

EIES og CoSy er eksempler p�a DKS som inneholder mulighet til �a s�ke etter dato en

tekstmelding er skrevet p�a. En slik mulighet �nnes ikke i PortaCOM, og det b�r vur-

deres hvorvidt dette b�r v�re en ekstra s�kemulighet. Det er mulig at s�kerutinene

m�a skrives om, slik at det g�ar raskere �a s�ke. Men selve programmeringen av Porta-

COM har vi ikke satt oss inn i, da vi har begrenset oss til kravspesi�kasjonene.

For at m�teorganisator skal ha mulighet til �a etterse at sp�rsm�al og henvendelser i

konferanser blir besvart, har vi v�rt inne p�a behovet for �a kunne hente fram alle

innlegg som ikke har noen kommentarer. Dette vil stille krav til PortaCOM om �a

tilby nok et s�kekriterie.

9.2.2 Generering av statistikk

Et DKS b�r v�re modul�rt og enkelt �a forandre. Det b�r v�re en ansvarshavende

som f�lger opp bruken av det, og p�apasser at forbedringer foretas slik at det optima-

liseres i forhold til brukernes behov.

Et hjelpemiddel til �a evaluere bruken av systemet, kan v�re statistiske opplysninger

som automatisk genereres av systemet. I PortaCOM er det mulig�a f�a ut opplysninger

som nevnt i kapittel 5. Noe vi savnet, var muligheten til �a f�a ut opplysninger om

kun studentene. Dersom det hadde v�rt kun brukerne tilknyttet NKS H�gskole som

benyttet seg av PortaCOM, ville genereringen av statistiske opplysninger for alle

brukerne samlet, gitt opplysninger uten at man trengte �a vite hvem som var hvem.

For oss var det et problem�a bruke disse opplysningene.

Materialet viste ikke identi�kasjon p�a brukerne, og problemet var �a vite hvem av de

over 1000 brukerne i PortaCOM som tilsvarte studentene og andre brukere tilknyttet

NKS H�gskole. I PortaCOM b�r det derfor v�re mulig �a f�a ut slike opplysninger

om studentene eller andre brukergrupper direkte. F.eks. kan navnene synliggj�res

for alle brukerne sammen med de statistiske opplysningene. Men listen m�a likevel

traverseres for �a plukke ut de respektive. Dette kan imidlertid stride mot personvern

ved at opplysninger knyttes direkte til enkeltpersoner. For oss var det ikke n�dvendig

med opplysninger om hver enkelt student, men om studentene som en gruppe. En
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mulighet til �a f�a ut opplysninger om en bestemt brukergruppe, hvor enkeltpersonene

er anonymisert, er derfor �nskelig. Det kan f.eks. v�re slik at hver student f�ar et

brukernummer med unik identi�kasjon, som knyttes til undervisningsinstitusjon og

kull.

De statistiske opplysningene som genereres av PortaCOM oppdateres kontinuerlig,

slik at de forandres over tid. Det er kun mulig �a f�a ut tilstanden p�a det tidspunkt

man ber om opplysninger. En fordel ville v�rt om det i tillegg var mulig �a generere

opplysninger over et tidsintervall, slik at det var mulig �a f�lge utviklingen. Det er

selvf�lgelig mulig �a be om tilstandsopplysninger med jevne mellomrom, for deretter

�a samkj�re disse, med det krever en del arbeid. Det er viktig at est mulig av slike

rutinemessige oppgaver foretas av systemet, slik at en evt. evaluering ikke medf�rer

for mye tidkrevende arbeid.

Vi savnet ogs�a muligheten til�a f�lge brukernes deltakelse i form av antall skrevne brev

i forhold til antall skrevne innlegg og kommentarer i konferansene. Det kunne ogs�a

v�re en fordel om systemet genererte en kartlegging av brukernes kontaktnett. Det

er ikke interessant hvem som skriver til hvem, men antallet de enkelte har kontakt

med, kanskje ogs�a antallet mellom hver brukergruppe, slik som mellom studenter,

mellom l�rere og studenter o.s.v.

Ved NKI Datah�gskolen og Ontario Institute for Studies in Education, University of

Guelph i Canada (OISE) ble det registrert hvordan studentenes oppkobling mot DKS

fordelte seg over ukedagene og over d�gnets timer. Ved OISE var bruken hyppigst p�a

kveldene, og lavest fredag og l�rdag. Fordelingen over ukedagene hadde sammenheng

med kursets oppbygning. Ved NKI Datah�gskolen fordelte bruken seg enda jevnere

mellom ukedagene, og bruken var ogs�a her hyppigst p�a ettermiddagen og kvelden.

V�ar erfaring fra intervjurunden, var ogs�a at studentene jobbet mest med studiet

om kveldene. Dette har �apenbart en sammenheng med deres livssituasjon, og derav

valg av undervisningsform. Resultatene var alts�a temmelig like, og trolig er dette

en generell tendens for bruk av DKS i fjernundervisningen. Men en mulighet til �a

registrere studentenes oppkoblinger over tid b�r v�re tilstede i systemet.

9.3 MacKOM, -et grensesnitt mot PortaCOM

Vi har vurdert brukergrensesnittet i PortaCOM, og p�apekt mediets begrensninger

i fjernundervisningssammenheng. I kapittel 8 har vi ogs�a p�apekt ulike forbedringer

som b�r gj�res i PortaCOM. V.h.a. et bedre brukergrensesnitt er det mulig�a forbedre

begrensningene i PortaCOM. Det er laget et grensesnitt mot PortaCOM til bruk for

Macintosh-maskiner, - MacKOM. Vi skal se n�rmere p�a dette brukergrensesnittet.

MacKOM er et program som inneholder en del fasiliteter i tillegg til PortaCOM,

og som er lagt utenp�a PortaCOM. Strukturen i PortaCOM er fortsatt den samme,

men grensesnittet brukeren m�ter ved bruk av MacKOM er annerledes. Programmet

benytter symboler som er vanlige p�a Macintosh-maskiner. Det er bygget opp med
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ikoner, (se �gur 9.2), som kan museklikkes, rullgardinmenyer det kan velges fra, bruk

av ere vinduer m.m. Et vindu er et omr�ade p�a skjermen, vanligvis rektangul�rt

og avgrenset med ramme, som inneholder noen av dataene i systemet. Under inter-

vjuunders�kelsen kom det fram �nske om at brukergrensesnittet b�r v�re basert p�a

vindusprinsippet, med den�abegrunnelsen at man ved interaksjon f�ar en tiln�rmet lik

vanlig arbeidssituasjon. Ved �a velge i menyer, museklikke og direkte manipulere p�a

objekter, kan brukeren utf�re oppgaver. Det er ogs�a mulig�a f�a tilgang til det vanlige

linjeorienterte grensesnittet i PortaCOM.

Figur 9.2: Ikoner som brukes i MacKOM

Selv om vi mener programmet har en del mangler (det er bl.a. d�arlig med feilmeldin-

ger og mulige l�sninger hvis \alt henger"), inneholder det mulige l�sninger til ere

av de begrensningene i PortaCOM vi har p�apekt.

Ikoner er med p�a�a visualisere ulike deler av DKS. Ved at de kan museklikkes, forenk-

ler det b�ade bruken og forst�aelsen av PortaCOM. Sammen med rullgardinsmenyer

slipper brukeren �a m�atte huske de vanligste kommandoene. Skillet mellom skriving

og sending av tekstmeldinger kommer bedre fram ved et eget ikon for skriving. Det

skilles mellom konferanser man er medlem i, og �vrige konferanser, ved at disse grup-

peres hver for seg. I tillegg kunne vi tenke oss �a ha et skille mellom konferanser

tilknyttet NKS H�gskole og �vrige konferanser.

Det er enklere�a holde oversikt over i hvilken konferanse man be�nner seg ved at man

etter �a museklikke p�a et konferansenavn, f�ar opp et vindu med navn p�a konferansen.

S�rlig ved lesing av uleste tekstmeldinger, er det i PortaCOM fort gjort �a ikke regi-

strere hvilken konferanse man be�nner seg i, hvis man f.eks. leser fortl�pende alle

uleste tekstmeldinger i ulike konferanser ved �a trykke p�a linjeskift-tasten. Bruk av

vinduer for hver konferanse f�rer bl.a. til tydeligere skille mellom konferansene. En

hierarkisk ordning av konferanser og tekstmeldinger kan ogs�a hjelpe brukeren, noe

som er under bearbeidelse i MacKOM.

N�ar det gjelder utvelgelse av ulest informasjon, har brukeren mulighet til �a velge

hvilken rekkef�lge tekstmeldinger skal leses i. Innenfor konferansevinduet presenteres

uleste tekstmeldinger med temaangivelse, avsendernavn, dato og klokkeslett. Bruke-

ren kan lese i �nsket rekkef�lge ved�a museklikke p�a aktuelle tekstmeldinger. I tillegg

presenteres kommentarene til et innlegg sammen med innlegget som kommenteres,
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noe som gj�r det lettere �a f�lge en logisk dialogstruktur, se �gur 9.3.

Det er ogs�a enklere �a luke ut relevant informasjon, ved at man kan hoppe over

uinteressante innlegg med deres kommentarer direkte, uten �a m�atte se n�rmere p�a

innholdet f�rst. En angivelse av tekstmeldingenes lengde, kunne her v�rt med som

en tilleggsopplysning. Bruk av vinduer gj�r det f.eks. mulig �a ha en tekstmelding

Figur 9.3: Kommentarene presenteres sammen med innlegget som kommenteres i

MacKOM

framme i et vindu, samtidig som man skriver en kommentar til denne i et annet vindu.

For en rettel�rer kan dette v�re spesielt nyttig, da besvarelsen som kommenteres

kan v�re synlig i et vindu, mens rettingen skrives i et annet vindu. Besvarelsene

kan overf�res via DKS, som et brev til fagl�rer, eller mellom brukeromr�ader p�a

vertsmaskinen. Via PortaCOM kan besvarelsene kommenteres og rettes med et brev

tilbake til studenten. Generelt er det en fordel�a enkelt kunne skifte mellom lesing og

skriving av tekstmeldinger, og at de aktuelle tekstmeldingene er synlige p�a skjermen

samtidig. Figur 9.4 viser et eksempel p�a et slikt skjermbilde.

Siden MacKOM \ligger utenp�a" PortaCOM, inneholder det ingen ekstra s�kemulig-

heter i forhold til de som allerede eksiterer i PortaCOM. Vi har v�rt inne p�a at

fagl�rers oppgaver i DKS kan forenkles ved bedre muligheter til�a f�lge opp tekstmel-

dinger fra studentene som blir st�aende ukommenterte, s�rlig med tanke p�a sp�rsm�al

som ikke besvares. For fagl�rer ville det v�re en fordel �a markere aktuelle tekstmel-

dinger etterhvert som de dukker opp, for s�a med jevne mellomrom, hente fram disse

for �a kommentere de som ikke allerede er kommenterte. En mulig forbedring vi har

v�rt inne p�a, er �a innf�re en s�kemulighet til �a s�ke p�a innlegg uten kommentarer.

Her m�a det i tilfelle gj�res forandringer i selve PortaCOM.

En annen mulighet er en bedre organisering av markerte tekstmeldinger. Her kan

brukergrensesnittet utnyttes ved f.eks. et eget ikon og et eget omr�ade for fagl�rers

oppf�lgingsmeldinger. Tekstmeldinger som skal f�lges opp, kan markeres ved at de

overf�res til dette omr�adet. Med jevne mellomrom kan fagl�rer g�a gjennom disse

og kommentere de som trenger en kommentar. Samtidig kan listen oppdateres ved �a

fjerne de som ikke lenger trenger �a v�re der.

I MacKOM er det mulig med �gurer inne i teksten, noe som er en klar forbedring.

N�ar det gjelder h�andtering av gra�kk, symboler, ulike skrifttyper i tekstmeldingene
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Figur 9.4: Det er enkelt�a skifte mellom lesing og skriving av tekstmeldinger ved bruk

av ere vinduer

o.s.v, er dette ikke bare avhengig av at DKS h�andterer det tilfredstillende, men ogs�a

at overf�ring mellom vertsmaskin og PC fungerer.

MacKOM gir et forbedret brukergrensesnitt mot PortaCOM. Hvis dette brukergren-

sesnittet skal benyttes av fjernundervisningsstudenter, kreves det at de har tilgang til

Macintosh-maskiner. �A kreve at alle studenter skal benytte Macintosh-maskiner, vil

innsnevre valgmulighetene av PC-utstyr. I fors�ket var det ingen av de studentene

eller fagl�rerne vi var i kontakt med som benyttet Macintosh-maskiner til bruk av

DKS. Dersom studentene har tilgjengelig PC-utstyr fra f�r, b�r de kunne benytte seg

av dette, og studentene b�r ogs�a kunne velge om de �nsker �a anska�e seg Macintosh-

maskiner eller andre PC-er. Dette betyr at det m�a utvikles et brukergrensesnitt som

er uavhengig av PC-type.

9.4 Tilleggsfasiliteter i et datakommunikasjonssys-

tem

I tillegg til mangler ved DKS, har vi p�apekt problemer studentene hadde som ikke

gjaldt begrensninger i selve PortaCOM, men problemer knyttet til tekniske vanske-

ligheter, slik som �loverf�ring, oppkobling og h�andtering av �, � og �a. Dersom DKS

h�andterte alle n�dvendige fasiliteter, ville det v�re tilstrekkelig�a kun betrakte DKS,

men s�a vidt vi vet, eksisterer det forel�pig ikke noe slikt DKS. Dette inneb�rer at DKS
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ikke m�a betraktes isolert, men som en del av et kommunikasjonssystem som skal tilbys

de ulike brukerne i fjernundervisningssammenheng. Dette kommunikasjonssystemet

kan betraktes som en verkt�ykasse, tilgjengelig for de interne brukergruppene, hvor

DKS og tilleggsfasilitetene er verkt�y som tilsammen utgj�r denne verkt�ykassen.

Det er rimelig at studentene tilbys en verkt�ykasse som inneholder de n�dvendige red-

skapene, slik at de selv slipper �a m�atte fylle verkt�ykassen. Det er ingen m�alsetning

at brukerne m�a tilegne seg h�ye Edb-kunnskaper. Verkt�yene b�r derfor v�re enkle

�a benytte.
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End-users typically aren't interested in the �ne details, only the basics.

You don't have to be a carpenter to build a bird house. Similary, end-

users don't need or want to be technical experts.

[Scott, 88, s. 26]

Noen av fasilitetene vil v�re tilgjengelig lokalt hos brukeren, andre p�a vertsmaskinen.

Lokalt p�a egen PC, m�a brukeren ha kommunikasjonsprogram for �a muliggj�re kom-

munikasjon, automatiske p�aloggingsprosedyrer for �a forenkle oppkobling mot verts-

maskin og skript�ler for �a unng�a problemer med �, � og �a. P�a vertsmaskinen vil

fasiliteter som DKS og �loverf�ring v�re tilgjengelig. Brukeren skal ved enkle kom-

mandoer eller menyvalg, kunne benytte verkt�yene uten �a bry seg om hvor de er

lokalisert og hva som skjer \bak kulissene".

Siden DKS er en fasilitet blant ere i kommunikasjonssystemet, vil det v�re ett

brukergrensesnitt for selve kommunikasjonssystemet, og et annet for DKS. Studen-

tene i fors�ket hadde to identiteter, en identitet p�a VAX-maskinen, en annen for �a

komme inn i PortaCOM. Vi ser ingen grunn til at studentene skal operere med to

brukeridentiteter i et kommunikasjonssystem. Uansett om alle fasiliteter tilbys av

DKS eller ikke, b�r brukeren kun beh�ve �en identitet.

I konferansesystemet CoSy, h�andteres all kommunikasjon via et CoSy-shell. Brukeren

kommer direkte i kontakt med CoSy, uten �a m�atte starte opp systemet f�rst etter

�a ha kommet inn p�a operativsystemet til vertmaskinen. �A forkorte \veien fram til

DKS", vil spare brukeren for forvirring i forhold til hvor vedkommende be�nner seg,

og hvilke kommandoer som gj�r seg gjeldende hvor. Men slik PortaCOM og de

DKS vi kjenner til fungerer i dag, m�a f.eks. �loverf�ring v�re en tilleggsfasilitet

til DKS. Dermed er det ikke �nskelig at brukeren kommer direkte inn i DKS ved

p�alogging. I stedet b�r det tydeliggj�res hvilke muligheter som �nnes i DKS, og hvilke

muligheter som eksisterer som tilleggsfasiliteter. Det er ikke n�dvendig �a presentere

brukeren for alle muligheter som er tilgjengelig p�a vertsmaskinen, slik at un�dvendige

fasiliteter sett i et fjernundervisningsperspektiv kan skjules for brukeren. Dette kan

gj�res ved f.eks. at brukeren m�ter en meny ved innlogging p�a vertsmaskinen, hvor

tilgjengelige fasiliteter listes opp. Figur 9.5 viser menyen studentene ble m�tt med

p�a vertsmaskinen v�aren '90 ved NKS H�gskole, og er et eksempel p�a en slik meny.

Et viktig verkt�y er �loverf�ring. Kravet er at brukeren av kommunikasjonssystemet

skal kunne overf�re �ler p�a en enkel, rask, billig og brukervennlig m�ate. Det vanlige er

�a overf�re �ler fra PC til brukeromr�ade p�a vertsmaskin og omvendt. Ved at brukeren

av kommunikasjonssystemet m�ter en meny, kan et av valgene v�re �loverf�ring, se

�gur 9.5. Ved �a f.eks. svare p�a sp�rsm�al om �lnavn o.l. skal �loverf�ringen �nne

sted uten at brukeren skal beh�ve �a sette seg inn i hvordan det faktisk foreg�ar. Det

ville v�rt en fordel �a kunne overf�re �ler direkte til en annens brukeromr�ade p�a

vertsmaskinen, f.eks. ved at brukeren oppgir mottaker(ne) av �len. Vanligvis foreg�ar

dette i to trinn, f�rst overf�ring til eget brukeromr�ade, og s�a videre til mottakers
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Figur 9.5: VAX-meny studentene ved NKS H�gskole ble m�tt med v�aren '90

omr�ade. Spesielt hvis innsendingsoppgaver skal overf�res som �l til fagl�rer, kan

fagl�rer slippe bryet med �a hente �ler fra studentenes omr�ader, ved at studentene

overf�rer direkte til fagl�rers brukeromr�ade. Poenget her er at studentene ved�a angi

mottaker, skal kunne overf�re direkte uten mellomlagring i eget brukeromr�ade.

En ytterligere forbedring av �loverf�ringsmulighetene er muligheten til �a overf�re en

�l direkte fra egen PC og til DKS, uten at brukeren ogs�a her brys med mellomlagring

p�a eget brukeromr�ade. I fors�ket m�atte �len f�rst overf�res fra PC til brukeromr�ade

p�a VAX-maskinen, deretter hentes inn som en tekstmelding, eller i en tekstmelding

i PortaCOM. Det er �nskelig at brukeren skal kunne jobbe mest mulig o�ine. I

forbindelse med bruk av DKS, vil skriving av tekstmeldinger o�ine kreve enkle ope-

rasjoner for �a overf�re og plassere teksten p�a rett plass i DKS. Det samme gjelder

for lesing. N�ar det gjelder PortaCOM, �nnes det en kommando for �a lese alle uleste

tekstmeldinger (read news). Sammen med kommandoen for �a skrive til �l (reassign

output �le <�lnavn>), kan disse tekstmeldingene skrives til �l p�a VAX-maskinen i

stedet for�a komme fram p�a skjermen. Men her er det igjen en mellomlagring av �len

f�r studentene f�ar den overf�rt til egen PC. Et krav til kommunikasjonssystemet, er

at dette gj�res automatisk ved enkle operasjoner for brukeren. Undervisningsinsti-

tusjoner som benytter en videreutvikling av konferansesystemet EIES, har i st�rre

grad integrert �loverf�ring som en del av datakommunikasjonssystemet.

I forbindelse med prosjektarbeid, kan det v�re �nskelig med sirkulering av l�sningsfor-

slag mellom de ulike prosjektdeltakerne. Dersom l�sningsforslaget ikke skal v�re en

tekstmelding i DKS, men en �l p�a vertsmaskinniv�a, krever det f.eks. �loverf�ring

mellom brukeromr�ader p�a vertsmaskinen. Dette er ikke noe problem, men komman-

doene m�a gj�res mer brukervennlige.
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Det er ikke bare i DKS det kan v�re �nskelig med generering av statistikk, men ogs�a

for totalbruken av kommunikasjonssystemet.

For brukere som jobber online, er det spesielt viktig med mulighet for�a kunne avbryte

enhver kommando. Dette gjelder b�ade for DKS og andre fasiliteter. Dette m�a fram-

heves i menyen. Men siden man sannsynligvis ikke har menyen framme p�a skjermen

n�ar det er �nske om�a avbryte en kommando, er det spesielt viktig at dette framheves

i den skriftlige brukerveiledningen brukerne mottar fra undervisningsinstitusjonen.

9.5 Oppsummering

DKS m�a ikke betraktes isolert, men som en del av et kommunikasjonssystem som skal

tilbys de ulike brukerne i fjernundervisningssammenheng. Dette kommunikasjonssys-

temet kan betraktes som en verkt�ykasse, hvor DKS og tilleggsfasilitetene er verkt�y

som tilsammen utgj�r denne verkt�ykassen. DKS er hovedverkt�yet.

Ved �a ta utgangspunkt i brukergrensesnittet i PortaCOM, har vi satt opp krav-

spesi�kasjoner for at et DKS skal fungere som et fullgodt verkt�y i fjernundervisnings-

sammenheng. Kravspesi�kasjonene kan oppsummeres som f�lger8:

1. Undervisningsmetaforer i stedet for konferansemetaforer

2. Kommandoer

(a) Konsekvent kommandobruk

(b) Kommandoene m�a tilpasses metaforene

3. Klargj�ring av organisering og struktur

(a) Klart skille mellom konferanser

(b) Klart skille mellom kommandomodus og tekstmodus

4. Lesemuligheter

(a) Utvelgelse av ulest informasjon

i. Velge rekkef�lge ved lesing

ii. Temaangivelse, avsender og evt. lengde m�a angis i tillegg til antall

uleste

iii. F�lge logisk dialogstruktur

(b) S�kemuligheter p�a informasjon markert som lest

i. Klare s�kekriterier med angivelse av i hvilken informasjonskanal man

be�nner seg

8Punkt 4.b.ii, 4.b.iv, 5.b, 5.c og 6.a, 6.b, 6.c er tatt opp i kapittel 8.
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ii. S�ke i ere informasjonskanaler p�a en gang

iii. S�ke p�a tekstmeldinger skrevet en bestemt dato

iv. S�ke p�a innlegg uten kommentarer

5. Skrivemuligheter

(a) Brukervennlig skjermorientert editor

(b) Endring av tekstmelding etter at den er sendt

(c) Mulighet til �a \rette med r�dblyant" og �a \skrive i margen"

6. Organisering av konferanser og tekstmeldinger

(a) Forenklet prosedyre for �a innlemme et antall brukere i lukket konferanse

(b) Fler enn en, men begrenset antall med skriveaksess i readonly-konferanser

(oppslagstavler)

(c) Organiseringsmuligheter for markerte tekstmeldinger

7. Bekreftelse til avsender n�ar brev er lest hos mottaker

8. H�andtering av tabeller, �gurer og gra�kk

9. God lay-out p�a tekstmeldingene

10. Generering av statistikk

(a) Statistiske opplysninger om ulike brukergrupper

(b) Antall kommunikasjonspartnere

(c) Opplysninger innenfor tidsintervall

(d) Fordeling av antall p�alogginger over ukedager og d�gnets timer

V�are vurderinger er basert p�a PortaCOM, og bruken av dette ved NKS H�gskole. Som

tidligere nevnt, er de eksisterende DKS sv�rt like i funksjonalitet og oppbygging. Selv

om konsentrasjonen var rettet mot PortaCOM, vil en del av erfaringene og resultatene

v�re s�apass generelle at de kan gjelde DKS generelt. Brukernes behov kan derimot

variere avhengig av undervisningstradisjon ved fjernundervisningsinstitusjonene. Vi

har f�rst og fremst betraktet brukernes behov i forhold til undervisningstradisjonen

ved NKS H�gskole. Det kan v�re andre institusjoner som har andre �nsker og behov

av et DKS, slik at deres krav til et slikt system kan avvike fra v�are.

I tillegg til �a forbedre DKS, m�a det gj�res forbedringer ved �a innf�re ytterligere fasi-

liteter i kommunikasjonspakken. Tilsammen vil de utgj�re verkt�y i verkt�ykassen.

Verkt�ykassen m�a inneholde verkt�y som er enkle �a bruke, og som dekker behovene

i en fjernundervisningssammeheng.

Fasiliteter som verkt�ykassen b�r inneholde i tillegg til DKS kan oppsummeres som

f�lger:
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1. Filoverf�ringsmuligheter

(a) Mellom PC og brukeromr�ade p�a vertsmaskinen

(b) Mellom ulike brukeromr�ader p�a vertsmaskinen

(c) Mellom PC og DKS

i. Direkte inn i DKS p�a rett plass

ii. Hente alt ulest i DKS

2. Automatisk p�alogging, skript�ler og andre prosedyrer som forenkler bruken av

verkt�yene

3. Behandling av innsendingsoppgaver

(a) Mulighet til �a \rette med r�dblyant" og \skrive i margen"

(b) Registrering av besvarte innsendingsoppgaver

(c) Sirkulering av l�sningsforslag

4. Evalueringsmuligheter ved generering av statistikk

5. Muligheter til �a avbryte enhver kommando

Noen av fasilitetene er ogs�a nevnt under forbedringene som b�r gj�res med DKS.

Disse kan enten inng�a i DKS, eller som tilleggsverkt�y i verkt�ykassen.



Kapittel 10

Brukeroppl�ring og skriftlig

brukerveiledning

I kapittel 8 ble strukturering av informasjon i DKS dr�ftet. Videre ble det i kapittel 9
dr�ftet krav til brukergrensesnittet i framtidig integrering av DKS. Herunder vil bru-
keroppl�ringen p�avirke brukernes modell av systemet, d.v.s. at brukeroppl�ringen
bidrar til at studentene danner seg en individuell modell av hvordan informasjonen
skal manipuleres i systemet. Problemer knyttet til undervisningsformen vil trolig
reduseres, hvis studentene i tillegg til �a motta hensiktsmessig strukturert informasjon
via en bedre utviklet verkt�ykasse, gjennomg�ar en tilfredstillende brukeroppl�rings-
prosess. En tilfredstillende skriftlig brukerveiledning (brukermanual) vil ogs�a v�re
en behjelpelig faktor i videre bruk av systemet etter brukeroppl�ringsprosessen.

I kursmodulen Edb som verkt�y ble det benyttet ny informasjonsteknologi, { et
verkt�y som for de este studentene var helt ukjent. Ved semesterstart ble det holdt
tredagers studentsamlinger i Oslo, Troms� og Haugesund. Form�alet med student-
samlingene var �a gi studentene en innf�ring i det rent element�re innen PC{bruk,
PortaCOM og oppkoblingsprosedyrene til vertsmaskinen. Studentene skulle innf�res i
oppkobling av PC{utstyr, deretter bli forelest om directory og DOS{�ler, kopiering og
sletting av DOS{�ler, formattering av disketter, bruk av harddisk, katalogh�andtering,
kommando�ler og sikkerhetskopiering. Deretter skulle studentene innf�res i program-
vareinstallasjon og PortaCOM. Vi var observat�rer p�a den ene samlingen som ble
avholdt i Oslo.

Studentene ble organisert i grupper etter alfabetisk ordning. Innenfor hver av disse
gruppene, ble de delt inn i mindre grupper, i forbindelse med en gruppeoppgave som
skulle l�ses p�a samlingen. Ved senere prosjektarbeid i semesteret, ble det opprettet
nye grupper (etter n�ar de ble medlemmer i sine respektive klassekonferanser), slik at
gruppene p�a samlingene ikke vedvarte utover i semesteret. Gruppene skulle l�se en
oppgave, der innkj�p av PC{utstyr i en bedrift skulle vurderes. Gruppeoppgaven var
p�a et altfor h�yt teknisk plan for enkelte, slik at de ikke hadde mulighet til �a v�re
med i diskusjonen. Videre erfaringer var at forelesningene/foredragene ble holdt p�a

147
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et altfor h�yt faglig niv�a for de este av studentene. Figur 10.1 er en illustrasjon

Figur 10.1: Situasjonsbilde fra Oslo{samlingen

p�a hvordan vi, i egenskap av forskerne bak i klassen, opplevde brukeroppl�ringen p�a
samlingen.

Brukeroppl�ringen m�a ses i forhold til hvilken undervisningsmodell DKS skal inte-
greres i. Sm�askalamodellen krever arbeidsintensitet fra studentene og fagl�rerne. En
forst�aelse av systemets virkem�ate og kommandoer, uten n�dvendigvis �a v�re tek-
niske eksperter, vil v�re behjelpelige faktorer i en l�ringsprosess der systemet aktivt
blir benyttet. I en l�ringsprosess der det legges liten vekt p�a kommunikasjon, og
hvor det trykte l�ringsmateriellet vektlegges, vil det trolig kreves kun en instrumen-
tell forst�aelse. En brukeroppl�ringsprosess basert p�a �a gi brukerne en instrumentell
forst�aelse, er mindre ressurskrevende, enn en brukeroppl�ringsprosess basert p�a �a gi
studentene en dypere forst�aelse.

V�ar unders�kelse er basert p�a en undervisningsmodell som i utgangspunktet er en
storskalamodell, men som vektlegger interaksjon og kommunikasjon. Det forventes
at studentene skal yte en viss aktivitet, og at mediet skal benyttes til innsendings-
oppgaver. Relatert til en slik undervisningsmodell, kreves det individuelle teoretiske
kunnskaper og praktiske ferdigheter i bruk av systemet. Meningsfulle handlinger
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kan ikke ensidig baseres p�a teoretiske kunnskaper. Eksperimentering i bruken av
systemet, er ogs�a viktig. Ved �a pr�ve seg fram og lykkes med �a �nne l�sningen, vil
studentene gradvis tilegnes praktiske ferdigheter. Studentene kan da lettere se konse-
kvensene av deres handlinger. Dermed kan feil og misforst�aelser reduseres, samt at
uventede situasjoner lettere kan mestres.

Vi vil konsentrere oss om brukeroppl�ring av studentene.

10.1 Brukeroppl�ringsmodeller

Ulike pedagogiske teorier vektlegger ulike modeller for brukeroppl�ring, avhengig av
hvilken teori som ligger til grunn forl�ring og undervisning.

Vi skal kort presentere en brukeroppl�ringsmodell basert p�a tradisjonell pedago-
gisk teori om kognitive eller \mentale" prosesser. Slike begreper er vanskelige eller
umulige �a operasjonalisere [Jenssen, 90]. I planlegging og oppbygging av e�ektive
undervisningsopplegg, er man mer tjent med en modell som formulerer konkrete m�al
og operasjoner. Vi vil derfor legge mer vekt p�a en modell for brukeroppl�ring basert
p�a atferdsvitenskapelige prinsipper.

Kolb tilh�rer den \kognitive skole", og har utviklet en l�ringsmodell, basert p�a
oppl�ring av voksne i jobbsammenheng [Eriksson, 90]. Modellen er basert p�a Piagets
grunntanke om l�ring og utvikling i fastlagte faser, eller stadier.

Kolb understreker at kunnskaper, ferdigheter og holdninger, oppn�as ved�a gjennomg�a
�re faser i oppl�ringsprosessen [Eriksson, 90]:

1. Konkrete erfaringer

2. Reeksjon

3. Abstrakte begreper

4. Aktiv eksperimentering

Reeksjon oppn�as ved gruppediskusjon, abstrakte begreper kan oppn�as med leksjo-
ner, og aktiv eksperimentering oppn�as med interaksjon med DKS. Teoretiske kunn-
skaper kan oppn�as med gruppediskusjoner og leksjoner. Konkrete erfaringer kan
oppn�as ved individuell interaksjon i systemet, men gruppediskusjoner kan ogs�a v�re
gjenstand for �a oppn�a konkrete erfaringer.

Modellen best�ar av sykler, der hver sykel inneholder de �re fasene, se �gur 10.2. Hver
fase har i utgangspunktet ingen tidsbegrensning, men m�a foretas i rekkef�lge, d.v.s.
at Fase 1 kommer f�r Fase 2 i tid, Fase 2 kommer f�r Fase 3, o.s.v. Intensjonen er at
studentene skal f�a �kende grad av kunnskaper og ferdigheter for hver sykel.
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Figur 10.2: Kolbs l�ringssykelmodell

Slik vi har forst�att Kolb, er konkrete erfaringer i f�rste sykel, praktiske ferdigheter i
tidligere bruk av systemet i en jobbsituasjon. I en fjernundervisningssituasjon er det
sjelden studentene har konkrete erfaringer i bruk av et DKS. Kolbs modell anvendt
i oppl�ringen av studenter i fjernundervisningen, krever da at studentene f�rst f�ar
praktiske ferdigheter. Videre er konkrete erfaringer i en sykel, de kunnskaper og
ferdigheter man har tilegnet seg via de foreg�aende syklene. Vi oppfatter det slik at
aktiv eksperimentering i hver sykel, vil ha n�r sammenheng med praktiske erfaringer
i etterf�lgende sykel.

Modellen kan virke omstendelig og tidkrevende, da oppl�ring av teoretiske kunnska-
per og praktiske ferdigheter, er faseorientert med �kende grad av kunnskaper for hver
sykel. Men hver sykel har ingen tidsbegrensning.

Vi fant modellen for vag til�a kunne basere oss p�a denne i en e�ektiv oppl�ringsprosess.

10.2 M�alstyrt brukeroppl�ring

M�alstyrt undervisning vil si at man formulerer konkrete m�al for hva studentene
skal kunne gj�re, og tilrettelegger for at studentene skal kunne n�a disse m�alene
[Jenssen, 90]. Det inneb�rer at man planmessig hjelper studentene til �a utf�re de
n�dvendige operasjoner eller ferdigheter. Hjelpen trappes gradvis ned, slik at ved
oppl�ring i bruk av DKS, fremmes en selvstendiggj�ring for bruk av systemet videre
i studiet.

M�alstyrt undervisning kan skisseres i sju hovedpunkter:

1. Analysere og konkretisere hva studentene skal kunne utf�re, d.v.s.
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m�alatferder.

2. Tilrettelegge treningssituasjoner og litteratur slik at m�alene n�as.

3. Tilrettelegge individuell hjelp (veiledning, kurs, litteratur, h�andb�ker

etc) slik at studentene kan utf�re m�alatferdene.

4. Planmessig trappe ned den n�dvendige hjelpen - slik at studentene

kan utf�re m�alatferdene p�a egen h�and.

5. Tilrettelegge trening slik at man sikrer generaliseringen til andre si-

tuasjoner eller betingelser.

6. Evaluere resultatene (eksamenskarakterer er ikke godt nok m�al).

7. Justere, forbedre undervisningsopplegg.

[Jenssen, 90, s. 3]

Vi skal n�a se n�rmere p�a hva dette inneb�rer i oppl�ring av studenter, basert p�a et
3. generasjons fjernundervisningsprinsipp.

M�altferder

Aktuelle fagomr�ader som er gjenstand for brukeroppl�ringen er:

1. Bruk av PC og tilh�rende utstyr. Dette inneb�rer oppl�ring i bruk av pro-
grampakker (operativsystem, regneark og tekstbehandling), og installering av
PC, modem og printer.

2. Bruk av DKS.

3. Bruk av o�entlige nett.

Vi har valgt �a konsentrere oss om oppl�ring innenfor DKS.

Som nevnt innledningsvis, er m�alsetningen med brukeroppl�ringen �a gi studentene
generelle kunnskaper og konkrete erfaringer vedr�rende bruk av DKS. Dette in-
neb�rer at de f�ar de n�dvendige ferdigheter til �a bruke systemet, og forst�aelse av
systemet som et verkt�y i l�ringsprosessen.

Studentene skal beherske inn- og utlogging, lesing og skriving av tekstmeldinger. Le-
sing av tekstmeldinger inneb�rer�a bli medlem i ulike konferanser, samt benytte ulike
s�kekriterier. Skriving av tekstmeldinger inneb�rer�a kunne benytte editoren i DKS,
og �a sende tekstmeldinger. Dette gjelder b�ade for brev, innlegg og kommentarer.
Studentene skal ogs�a bli kjent med �vrige kommandoer i DKS.

De b�r ha en forst�aelse for mediets begrensninger i tillegg til muligheter. En generell
tendens i fjernundervisningen er at studentene ofte klandrer seg selv n�ar det oppst�ar
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problemer, problemer som i utgangspunktet er tilknyttet selve undervisningsmodellen
[Ross, 88]. Hvis studentene p�a forh�and er innforst�att med begrensninger og tekniske
vanskeligheter knyttet til bruken av systemet, vil det v�re mindre sannsynlighet for
frustrasjon, som konsekvens av tekniske problemer.

Tilrettelegging av treningssituasjoner slik at m�alene n�as

Helping students through the initial learning stages to become con�dent

users of the system remains one of the major preoccupations of any expe-

riment with conferencing.

[Mason, 88:2, s. 8]

For at studentene skal bli fortrolige med systemet, er det viktig at ferdigheter l�res
med �velser og veiledning, i en trinn{for{trinn prosess. Samtidig m�a kunnskaper og
ferdigheter tilegnes gradvis. Dette kan n�as ved at studentene f�rst l�rer det praktiske,
og deretter f�ar en mer generell forst�aelse [Jenssen, 90].

Studentene kan pr�ve systemets funksjonalitet ved interaksjon mot systemet. Inter-
aksjonen kan styres ved at studentene l�ser oppgaver hvor de:

1. Tilknytter seg vertsmaskinen, og inn/utlogging av DKS.
Dette m�a trenes i praksis, slik at studentene kan ferdighetene uten at hjelp fra
l�rer er n�dvendig.

2. Leser tekstmeldinger i en konferanse. Den aktuelle konferansen, eksempelvis
som vist i �gur 5.1 side 42, b�r opprettes spesielt med tanke p�a en bli{kjent{
med{mediet prosess. Lesing av tekstmeldinger i PortaCOM kan enkelt gj�res
ved kun �a bruke linjeskift{tasten. Konferansen b�r ikke inneholde for mange
tekstmeldinger.

3. Pr�ver en{til-en kommunikasjon.
Dette oppn�as ved at to og to studenter leser og skriver brev til hverandre for �a
f�a forst�aelse av mediets potensiale for kommunikasjon i en mindre kontekst.

4. Pr�ver mange{til{mange kommunikasjon.
Dette oppn�as ved at studentene leser og skriver tekstmeldinger i en konferanse.

Rekkef�lgen her er viktig, for at studentenes interaksjon mot systemet f�rst skal
begynne i det enkle, og bli mer avansert etterhvert.

Vi laget et oppgavesett for brukeroppl�ringen i PortaCOM v�aren '90 som fulgte et
slikt prinsipp, med �kende kompleksitet for hver oppgave. Samtidig trappes hjelpen
ned etterhvert, ved at det overlates mer til studentene�a �nne de rette kommandoene
for �a f�a utf�rt operasjonene. Oppgavesettet foreligger i Vedlegg D.
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For �a f�a en forst�aelse av systemets muligheter og begrensninger er det viktig at
studentene f�ar et visst kjennskap til systemets oppbygging og funksjonalitet. Dette
b�r presenteres i skjematiske enkle �gurer, eksempelvis slik �gur 10.3 viser. Ikoner
b�r presentere brukerne, konferansene, postkassene og tekstmeldingene i systemet.

Figur 10.3: Databasen i PortaCOM

Demonstrasjon av systemet b�r foretas f�r hver type interaksjon mot systemet. De-
monstrasjonen av DKS kan foretas ved at en av assistentene e.l. sitter ved terminalen,
mens en annen forklarer hva vedkommende gj�r ved �a peke p�a overheaden.

Det ble reist sterk kritikk av spesielt de Edb{uerfarne studentene m.h.t. spr�akbruken
p�a samlingen. Det ble benyttet en terminologi som de overhodet ikke hadde kjenn-
skap til fra f�r. Informasjon b�r presenteres med enkel spr�akbruk som kan forst�as av
studentene. Dette er i seg selv en viktig faktor for at informasjonen skal n�a fram,
uavhengig av selve brukeroppl�ringen. Mottakerne av informasjonen, nemlig studen-
tene, vil dermed v�re tilfredse med selve framf�relsen, slik at irritasjon over dette
ikke er en hindring for selve l�ringsprosessen i brukeroppl�ringen.

Det kan ogs�a legges opp til at en gruppeoppgave skal l�ses. For at hver enkelt skal
kunne gis mulighet til �a komme med individuelle ideer og meninger, m�a antall med-
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lemmer i gruppen begrenses. Som tidligere nevnt, b�r det etableres grupper p�a den
f�rste studentsamlingen som vedvarer hele studiet. Gruppemedlemmene har da ved
f�rste samling gjennomg�att en bli{kjent{med{hverandre prosess, slik at gruppedis-
kusjonen sannsynligvis vil yte lettere for hver samling som avholdes i studiet. I
kapittel 8.2.1 p�a side 105, s�a vi at gruppesamarbeidet via DKS i fors�ket til NKS
H�gskole var preget av en innledende fase, der studentene presenterte seg selv. Ved
at studentene ved samlingene gjennomg�ar en bli{kjent{med{mediet prosess, vil en
evt. presentasjonsrunde ved selve prosjektarbeidet bli mindre n�dvendig, slik at det
faglige gruppesamarbeidet kan starte p�a et tidligere tidspunkt.

Tilrettelegge individuell hjelp, slik at studentene kan utf�re m�alatferdene

Det b�r ikke v�re mer enn to og to studenter pr. terminal. Det b�r ogs�a v�re
en assistent pr. femte student, slik at studentene f�ar den hjelpen de har behov
for. Studentenes individuelle hjelpebehov m�a man analysere seg fram til ved �a f�lge
studentene i praktisk utpr�ving. Man m�a yte mye hjelp innledningsvis.

Planmessig trappe ned den n�dvendige hjelpen

Ved at studentene m�a utf�re oppgavene p�a egenh�and, og trinn{for{trinn veiledning og
hint gradvis trappes ned, vil studentene bli selvstendige i deres bruk av systemet. Et
slik prinsipp kalles \feilfri l�ring", d.v.s at studentene hele tiden mestrer ferdigheter,
men at hjelpe{niv�aet reduseres [Jenssen, 90].

Tilrettelegge trening, slik at man sikrer generalisering til andre situasjoner

Det er viktig at treningen tilrettelegges slik at man sikrer generaliseringen til andre
situasjoner. Dette inneb�rer at treningsprosedyrene m�a legges opp slik at studen-
tene kan anvende tilsvarende prosedyrer andre steder, f.eks. n�ar de kommer hjem.
Dette gjelder spesielt kunnskaper og ferdigheter i PC{bruk, installering av utstyr og
oppkobling mot vertsmaskinen.

Evaluere resultatene

Hvis studentene ikke har oppn�add tilstrekkelige kunnskaper for �a bruke systemet p�a
egenh�and, m�a tilretteleggingen i brukeroppl�ringen endres. Manglende m�aloppn�aelse
kan ikke tillegges studentene, eksempelvis med manglende motivasjon. Det er un-
dervisningsinstitusjonens ansvar�a tilrettelegge oppl�ring og undervisningsopplegget,
slik at studentene oppn�ar de kunnskaper og ferdigheter som er �nskelig.

Oslo{samlingen var den f�rste samlingen i fors�ket, og bar preg av dette. Erfaringene
derfra bidro til at oppl�ringstilbudet ved de neste samligene ble relativt bedre enn
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ved den f�rste. Allikevel var det fortsatt mangler. V�are erfaringer fra Oslo{samlingen
og en samling v�ar '90, har dannet basis for hvordan brukeroppl�ringen kan ytterligere
forbedres.

Justere, forbedre undervisningsopplegg

Computers call up strong feelings, even for those who are not in direct

contact with them. People sense the presence of something new and exi-

ting. But they fear the machine as powerful and threatening.

[Turkle, 86, s. 18]

Det viser seg at frykten for noe nytt og ukjent, og derav motstand mot forandrin-
ger, kan motarbeide l�ring og personlig utvikling [Moxnes, 86]. Dette kan relateres
til at datateknologi generelt blir forbundet med h�ye matematiske kunnskaper, og
denne mattefobien [Papert, 83] kan hindre mennesker �a l�re noe som minner dem
om matematikk.

V�ar erfaring fra Oslo{samlingen var at oppl�ring i generelle PC{kunnskaper og fer-
digheter, m�a komme f�r oppl�ring i bruk av kommunikasjonssystemet. Dette �kk vi
ogs�a indikasjoner p�a fra studentintervjuene. Studentene vil da ved oppl�ring i bruk
av DKS og tilh�rende kommunikasjonsfasiliteter, allerede ha konkrete Edb{erfaringer.
Mystikken rundt bruk av Edb vil i mindre grad v�re hindrende faktorer for bruk av
systemet som et pedagogisk verkt�y.

En annen fordel med erfaring med PC{bruk, er at samtlige studenter ved oppl�ring i
bruk av kommunikasjonssystemet har et jevnere kunnskapsniv�a. De este studentene
�kk lite utbytte av brukeroppl�ringen som ble avholdt i en weekend{samling. De
studentene som hadde generelle PC{kunnskaper fra f�r, f�lte at de hadde tilstrekkelig
kunnskap om fasilitetene innenfor de forskjellige Edb{tekniske omr�adene som ble
demonstrert. De �kk derfor lite ny faglig input, bortsett fra PortaCOM{delen av
oppl�ringen. De studentene som hadde ingen eller lite PC{erfaring p�a forh�and, m�atte
tilegne seg all kunnskapen i l�pet av en weekend, og f�lte at de druknet fullstendig
i informasjon. Et jevnere kunnskapsniv�a innbyrdes i studentgruppen, kan medf�re
at det blir enklere �a tilrettelegge en studentsamling, samt at studentene f�ar et st�rre
utbytte av oppl�ringssamlingene.

Dersom DKS skal integreres i 2. semester som ved fors�ket til NKS H�gskole, kan
en introduksjon i generelle PC-kunnskaper for studenter som trenger dette, foretas
ved den f�rste samlingen i studiet, d.v.s. i f�rste semester. Erfaringer fra student-
intervjuene var at enkelte Edb{erfarne studenter benyttet tekstbehandlingsprogram
p�a egen PC, semesteret f�r integrering av DKS ble foretatt. De ans�a dette som en
fordel.

Videre b�r oppl�ringen i bruk av DKS komme f�r oppl�ringen i bruk av o�entlige
kommunikasjonslinjer. Konkrete kunnskaper og ferdigheter i bruk av DKS, vil da
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danne basis for oppl�ring i bruk av o�entlige kommunikasjonslinjer. Oppl�ring i
bruk av DKS og bruk av o�entlige kommunikasjonslinjer, vil videre danne konkrete
ferdigheter for faglig og sosial kommunikasjon videre i studiet.

Men man kan ikke forvente at studentene umiddelbart etter en samling skal v�re i
stand til�a benytte verkt�yet e�ektivt. Studentene m�a p�a egenh�and gjennomg�a en bli-
kjent-med-mediet{prosess. Pedagogisk kan man f.eks. legge opp til et lite samarbeids-
prosjekt mellom to og to studenter umiddelbart etter samlingen. Disse kan benytte
mediets postfunksjon for�a skrive brev til hverandre. M�alsetningen med et slikt sam-
arbeid er ikke rent faglig utbytte, men at studentene skal bli kjent med kommandoer
og kommunikasjonsfasiliteter i mindre omgivelser f�r utveksling av tekstmeldinger i
st�rre konferanser. Men ved et slikt samarbeidsprosjekt har man ingen garanti for at
en{til{en kommunikasjonen vil foreg�a tilfredstillende, d.v.s. at begge studentene bi-
drar med lik grad av aktivitet. Konferansen opprettet til brukeroppl�ringsprosessen
b�r derfor ikke slettes for tidlig, slik at studentene kan gjennomg�a en bli{kjent{
med{mediet prosess i denne konferansen som et alternativ til samarbeidsprosjektet.
Studentene vil imidlertid da m�atte forholde seg til ere brukere.

N�ar det gjelder oppl�ring av de �vrige interne brukergruppene, b�r oppl�ringen fo-
retas p�a et tidligere tidspunkt enn studentenes. Dette gjelder spesielt fagl�rerne som
m�a ha tilstrekkelig kunnskap om bruken av mediet n�ar studentene tilknyttes DKS for
f�rste gang. Ved NKS H�gskole sitt fors�k, ble PortaCOM presentert for fagl�rerne
p�a et fagl�rerm�te kort tid f�r f�rste studentsamling. Ved integrering av konferan-
sesystemet CoSy ved Open University, ble oppl�ring av fagl�rerne foretatt noen f�a
m�aneder f�r kursstart. P�a hvilket tidspunkt oppl�ring av fagl�rerne skal foretas, er
avhengig av n�ar studentene er tilknyttet systemet for f�rste gang. Men fagl�rerne
b�r ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter i bruk av systemet f�r studentne tar
det i bruk. Dette fordi at fagl�rerne og ogs�a de fagansvarlige, m�a ha tilstrekkelig
erfaring i bruk av DKS for�a v�re behjelpelige, og stimulere studentene til diskusjon,
spesielt i startfasen.

Hvis fagl�rerne ikke har tidligere Edb{erfaring, noe som kan v�re tilfelle i ikke{Edb{
fag, b�r fagl�rerne gjennomg�a tilsvarende brukeroppl�ringsprosedyrer som studen-
tene.

10.3 Skriftlig brukerveiledning

En brukeroppl�ringsprosess med �kende grad av erfaring, vil gi studentene grunnlag
for �a forst�a bruken av systemet og vite hvordan det skal benyttes. Dette trenger
n�dvendigvis ikke �a indikere at studentene er fullt utl�rt, men de har et godt start-
grunnlag for �a benytte systemet p�a egenh�and. Men studentene vil h�yst sannsynlig
gjennomg�a en bli{kjent{med{mediet prosess p�a egenh�and, uansett hvilken brukeropp-
l�ringsmodell som velges. Vi skal derfor i dette kapitlet se n�rmere p�a krav som m�a
stilles til en skriftlig brukerveiledning (manual), som studentene kan benytte i en
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bli{kjent{med{mediet prosess, og/eller som et oppslagsverk ved senere avansert bruk
av systemet.

I en fjernundervisningssituasjon er det sv�rt viktig at trykket materiell studentene
mottar fra skolen er n�ye gjennomarbeidet. Studentene har behov for en skriftlig
brukerveiledning om kommunikasjonssystemet, i tillegg til muligheter for online hjelp
(se for�vrig kapittel 9.1.3).

Som skriftlig brukerveiledning mottok studentene i fors�ket en ABC i begynnelsen
av semesteret. Denne ble revidert to ganger, slik at nye versjoner med forbedringer
ble sendt ut til studentene tilsvarende antall ganger i l�pet av semesteret.

De este studentene mente at ABC-en hadde mangler. Det var �nske om at den
skulle v�re mer detaljert. En student uttalte:

Jeg savner en grei og stram brukermanual p�a hvordan jeg skulle gj�re det,

en \idiotmanual" trinn for trinn.

I tillegg skulle den inneholde opplysninger om ere muligheter b�ade om oppkobling,
�loverf�ring, muligheteter p�a VAX-niv�a og i PortaCOM. En oppskrift p�a �loverf�ring
var kanskje det som var savnet mest, og hvordan man kunne forfatte tekstmeldinger
(i Word Perfect) p�a egen PC og overf�re til PortaCOM. Oppskrift p�a automatisk
p�alogging ble ogs�a etterlyst, og andre momenter som forenkler bruken av systemet.
Noen �nsket ogs�a ytterligere opplysninger om hva som kunne gj�res p�a VAX-niv�a,
andre �nsket bedre forklaringer til kommandoene i PortaCOM. Grensesnittet mellom
VAX-maskinen og PortaCOM var uklart, og dette kunne tydeliggj�res bedre i ABC{
en. Mangler var ogs�a hvordan man kunne avbryte kommandoer, og den f�rste utgaven
manglet opplysninger om hva det kostet til hvilke klokkeslett p�a VAX-maskinen.

Fagl�rerne mente ogs�a at manualen var for tynn (det gjaldt ogs�a for nyeste versjon),
og de savnet systematikk. Oppskrift p�a �loverf�ring var det som ble savnet mest. I
tillegg ble det nevnt at ABC{en burde inneholde �gurer, som f.eks. illustrerte hvordan
modem kobles opp. Oversiktskart med gruppering av kommandoene i PortaCOM og
praktiske r�ad p�a bakgrunn av erfaringer, burde v�re med. Videre burde det v�re
er eksempler og oppgaver studentene kunne �ve seg p�a.

Krav til den skriftlige brukerveiledningen

Det er viktig med en trinn for trinn manual, s�rlig for brukere som har liten eller ingen
Edb-erfaring fra f�r. Det er viktig at manualen er n�ye gjennomarbeidet p�a forh�and,
slik at beskrivelser p�a hvordan ulike prosedyrer gj�res og hvordan kommandoer bru-
kes beskrives i detalj. Mulige fallgruver b�r lokaliseres, slik at det tydeliggj�res for
brukerne hvor det er mulig �a gj�re feil, og hva man skal gj�re i slike situasjoner. Vi
har tidligere nevnt at studenter i en fjernundervisningssituasjon lett kan klandre seg
selv dersom noe g�ar galt med bruk av systemet.



158 Kapittel 10. Brukeroppl�ring og skriftlig brukerveiledning

Figurer som viser strukturen i kommunikasjonspakken og sammenhengen mellom
f.eks. vertsmaskinen og DKS kan hjelpe studentene i forst�aelsen av systemet. Her
kan det benyttes �gurer og ikoner som er presentert under brukeroppl�ringen. Stu-
dentene vil kjenne igjen disse, og huske mer av hva de l�rte p�a samlingen. Samtidig
b�r et oversiktskart, hvor kommandoene i DKS er gruppert p�a en hensiktsmessig
m�ate, v�re med. Dette er nyttig, s�rlig etter at man er blitt litt kjent med syste-
met og kommandobruk, som en huskeliste og oversikt over kommandoene. Denne kan
trykkes i et format som studentene kan ha framme ved PC{en uten�a m�atte bla i b�ker
eller hefter f�rst. I Vedlegg D foreligger en manual (ABC i elektronisk fjernundervis-
ning; om datakommunikasjon og datakonferansesystemet PortaCOM) utarbeidet for
studentene ved NKS H�gskole v�aren '90, hvor vi er medforfattere. Bakerst i ABC-en
er et eksempel p�a et oversiktskart for kommandoene i PortaCOM.

Brukerne i fors�ket savnet eksempler og oppgaver. I manualen b�r det v�re med
eksempler p�a situasjoner studentene sannsynligvis vil m�te, og gjerne eksempler som
viser hvordan man kan forenkle bruken av systemet. Disse m�a ogs�a v�re detaljerte og
vise hvordan man g�ar fram trinn for trinn. Dette fordi det var �nske fra studentene,
og det er de med minst erfaring som har st�rst behov for en fyldig rettledning.
Eksemplene velges ut p�a bakgrunn av erfaringer. N�ar det gjelder oppgaver, kan noen
av disse brukes under oppl�ring p�a samling med form�al om�a gj�re studentene kjent
med mediet og bruken av det (se side 152. Ytterligere oppgaver som studentene
kan jobbe med p�a egenh�and etter samling, kan bygge videre p�a de f�rstnevnte. De
f�rste oppgavene b�r ha med instruksjoner p�a hvordan studentene skal g�a fram, d.v.s.
kommandoer som skal oppgis sammen med tilbakemeldinger fra systemet. Underveis
kan tips og viktige poenger framheves. Etterhvert overlates det mer til brukeren om
�a velge riktige kommandoer, og det er en fordel hvis oppgaver bygger p�a tidligere
oppgaver for �a klargj�re sammenhenger. Men ikke n�dvendigvis slik at man er n�dt
til �a ha l�st en oppgave for �a kunne ta fatt p�a neste.

10.4 Oppsummering

Brukeroppl�ringen m�a avpasses etter grad av integrering. V�ar unders�kelse er basert
p�a en fjernundervisningsmodell, der kommunikasjon og samarbeid vektlegges i st�rre
grad enn ved tradisjonelle fjernundervisningsmodeller. Dette krever en viss aktivitet
fra studentene og fagl�rerne for at DKS skal fungere som et faglig og sosialt kommu-
nikasjonsverkt�y i l�ringsprosessen. Herunder er det en fordel at studentene har en
dypere forst�aelse av systemet enn kun en instrumentell forst�aelse. Men hensikten er
ikke at de skal bli tekniske eksperter.

I en brukeroppl�ringsprosess skal studentene f�a

1. Generelle PC{kunnskaper

2. Teoretiske kunnskaper og konkrete ferdigheter i bruk av DKS
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3. Konkrete ferdigheter om bruk av o�entlige nett

Vi har vektlagt oppl�ring i bruk av DKS. Tilegning av praktiske ferdigheter innenfor
DKS m�a foreg�a gradvis. Etterhvert m�a hjelpen trappes ned, slik at det fremmes en
selvstendiggj�ring for individuell bruk av DKS videre i studiet. Dette kan foreg�a ved
at studentene etter trening med inn/utlogging, f�rst leser tekstmeldinger i en konfe-
ranse. Deretter kan de skrive tekstmeldinger, f�rst via postfunksjonen og deretter i
en konferanse.

Studentene b�r ha erfaring i bruk av PC, f�r oppl�ring i bruk av kommunikasjons-
systemet. Oppl�ring i bruk av DKS b�r foreligge f�r oppl�ring i bruk av o�entlige
kommunikasjonslinjer. Ved oppl�ring i bruk av o�entlige kommunikasjonslinjer er det
viktig at framgangsm�aten som presenteres tilsvarer den framgangsm�aten studentene
vil benytte fra egen PC senere.

Det er viktig at fagl�rerne behersker bruk av systemet. Hvis fagl�rerne har lite
kjennskap til de aktuelle kunnskapsomr�adene, m�a fagl�rerne gjennomg�a en tilsva-
rende brukeroppl�ringsprosess som for studentene. I tillegg m�a det vurderes i hvilken
grad administrativt ansatte trenger oppl�ring i bruk av systemet.

Den skriftlige brukerveiledningen b�r v�re detaljert og beskrivende. Den b�r inne-
holde �gurer, eksempler og forslag til hva som kan gj�res n�ar noe g�ar galt. Oppgaver
i brukerveiledningen kan bygge videre p�a oppgaver gitt under brukeroppl�ringen.



Kapittel 11

Konklusjon

M�alet med v�ar hovedoppgave var �a unders�ke hvordan fjernundervisning og DKS
kan kombineres, og danne et nytt fjernundervisningskonsept. Utfordringen her l�a i �a
�nne ut hvilke tilpasninger som b�r gj�res i fjernundervisningsmodellen og DKS, for
at sluttproduktet skal kunne tilby studentene en meningsfylt og rik l�ringsprosess.

Integreringen av DKS i fjernundervisningen, m�a ses i sammenheng med undervis-
ningsmodell, m�al og tilgjengelige ressurser. Vi baserte oss p�a et fors�k ved NKS
H�gskole, og kravene vi stiller, m�a f�rst og fremst ses i forhold til en tilsvarende un-
dervisningsmodell. D.v.s. en storskalamodell med elementer fra en sm�askalamodell.
Storskalamodell fordi det var et stort antall studenter, og hvor fagl�rerne hadde an-
svaret for 20-30 studenter hver. Studieprogresjonen var individuell, og l�ringsmate-
riellet var forh�andsprodusert. Sm�askalamodell fordi kommunikasjon og samarbeid
mellom mindre grupper i det totale studentkullet ble vektlagt.

Bruk av DKS i fors�ket bidro til at studentene og fagl�rerne �kk mer kontakt med
hverandre enn ved tradisjonelle fjernundervisningsmodeller. Studentene fungerte som
et godt st�tte og hjelpeapparat for hverandre. Det forekom at studenter som selv
hadde slitt med problemer og f�att hjelp via tekstmeldinger i DKS, senere var behjel-
pelige overfor andre som hadde de samme og lignende problemer. Men temaene i
konferansene omhandlet hovedsakelig tekniske problemer knyttet til oppkobling mot
vertsmaskin og bruk av DKS. Dette medf�rte at mediet hovedsakelig ble benyttet
som et sp�rreforum, hvor man �kk svar p�a tekniske sp�rsm�al.

Praktiske ferdigheter i bruk av PC og datakommunikasjon, var en del av pensumet
i kursmodulen Edb som verkt�y. Tekniske problemer kan betraktes som en del av
pensum, men store deler av de tekniske problemene var for omfattende til�a betraktes
som praktisk faglig pensum. Teoretisk faglig pensum ble lite diskutert. Totalt sett
kan vi konkludere med at de store faglige diskusjonene uteble i Edb som verkt�y. I
Statistikk-konferansen var temaene mer relatert til pensum i kurset. Men ogs�a her
forekom sp�rsm�al knyttet til tekniske problemer.

For �a oppn�a mer faglig diskusjon i konferansene, er det f�rst og fremst n�dvendig

160



Kapittel 11. Konklusjon 161

�a redusere den tekniske barrieren knyttet til bruken av mediet. De este tekniske
problemene i fors�ket ber�rte ikke selve DKS, men problemer knyttet til oppkobling
mot vertsmaskin, de norske bokstavene �, � og�a, og �loverf�ring. DKS m�a derfor ikke
betraktes isolert, men som en del av et datakommunikasjonssystem som skal tilbys de
ulike brukerne i fjernundervisningssammenheng. Dette kommunikasjonssystemet kan
sammenlignes med en verkt�ykasse, hvor DKS er hovedverkt�yet. �vrige fasiliteter
er tilleggsverkt�y.

Tekniske problemer vil ogs�a forekomme i framtidig bruk av DKS. De kan imidlertid
reduseres, ved et brukergrensesnitt som forenkler forst�aelsen av, og bruken av syste-
met. Det er viktig at den totale verkt�ykassen er komplett, slik at studentene slipper
�a \fylle verkt�ykassen selv". Brukerne kan da benytte et verkt�y, uten �a m�atte bry
seg med tekniske detaljer. Dette vil h�yst sannsynlig bidra til at systemet blir mer
benyttet som et faglig og sosialt kommunikasjonsmedie, i stedet for et verkt�y for
l�sing av problemer tilknyttet bruken av selve mediet.

Verkt�ykassen i fors�ket hadde ere mangler. De st�rste utfordringene i form av
forbedringer ligger i �a:

� Tilrettelegge for �loverf�ring og h�andtering av �, � og �a.

� Tilrettelegge for �a luke ut relevant informasjon ved �a

{ Presentere uleste tekstmeldinger med temaangivelse, avsender og evt. lengde.

{ Enklere kunne lese tekstmeldinger i �nsket rekkef�lge, og derav kunne f�lge
en logisk dialog.

� Tilrettelegge for skriving av tekstmeldinger ved �a tilby muligheter til �a

{ Editere tekst p�a egen PC, og enkelt overf�re til og fra vertsmaskinen.

{ Editere med en skjermorientert, i stedet for linjeorientert teksteditor i
DKS.

� Tilrettelegge for fagl�rers oppgave ved bedre muligheter til �a

{ F�lge opp tekstmeldinger i konferansene.

{ Rette \med r�dblyant" i den elektroniske besvarelsen.

Det er viktig at informasjonen i systemet struktureres p�a en slik m�ate at undervis-
ningsinstitusjonens administrative{, undervisnings{ og sosiale oppgaver kan ivaretas.
Informasjonen b�r struktureres i konferanser etter en utdannelsesmetafor. Det b�r
v�re separate konferanser for tekniske sp�rsm�al, faglige diskusjoner, sosialt forum,
administrative henvendelser og oppslagstavler. Men antall konferanser m�a heller
ikke bli for stort. Prosjektarbeid via DKS er fullt mulig, men det er avhengig av
at deltakerne tilknyttes systemet ofte, og i samme tidsperiode, for �a f�a framdrift
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i oppgavel�sningen. Dette kan stride mot enkeltstudentenes behov for uavhengig
studieprogresjon.

For at DKS skal fungere som et verkt�y i l�ringsprosessen, er det viktig at det
p�ag�ar en jevnlig aktivitet blant brukerne. Fagl�rerens rolle er her viktig. Den fag-
lige aktiviteten i konferansene kan p�avirkes ved at fagl�rer oppfordrer til diskusjon.
Fagl�rerne b�r ogs�a ha ansvaret for at studentene f�ar respons p�a sine henvendelser.
Dette medf�rer at fagl�rernes arbeidsoppgaver blir mer omfattende og tidkrevende
enn ved tradisjonell fjernundervisning.

B�ade studentene og fagl�rerne b�r tilknyttes systemet ere ganger pr. uke. Det
er viktig at personer med kunnskaper om tekniske problemer ogs�a deltar i DKS,
for �a hjelpe studentene ved �a svare p�a sp�rsm�al. I tillegg b�r representanter fra
administrasjonen v�re tilgjengelig via systemet.

En forutsetning for faglig og sosial tverrkontakt, er at studentene gjennomg�ar en til-
strekkelig brukeroppl�ring i regi av undervisningsinstitusjonen. Brukeroppl�ringen
m�a v�re basert p�a en trinn{for{trinn prosess innledningsvis, og trappe ned hjelpen
til studentene etterhvert, slik at det fremmes en selvstendiggj�ring for videre bruk
av systemet. Tilegning av konkrete ferdigheter og teoretiske kunnskaper vedr�rende
bruk av DKS, er viktig for �a redusere problemene ved senere bruk. For �a ta i bruk
DKS, er det viktig med generelle PC-kunnskaper og kunnskaper om bruk av o�entlige
nett, i tillegg til kunnskaper om bruk av DKS.

Oppl�ring av de �vrige impliserte i l�ringsprosessen, er avhengig av hvilke tidligere
erfaringer de har med DKS eller lignende meldingssystemer.

Studentene er ogs�a avhengig av en skriftlig brukerveiledning, n�ar de tar i bruk syste-
met p�a egenh�and. Denne b�r v�re detaljert og beskrivende, og inneholde eksempler
og forslag til hva som kan gj�res, n�ar noe g�ar galt.

Vi tror at videreutviklingen av DKS tilpasset fjernundervisningen, vil v�re et viktig
forskningsomr�ade. De kravspesi�kasjoner til kommunikasjonssystemet vi har stilt,
kan v�re behjelpelige for en videre analyse, nye kravspesi�kasjoner og design av sys-
temer, tillerettelagt for fjernundervisningen. Men kravspesi�kasjonene og kravene til
bruk av systemet, m�a ses i forhold til hvilken undervisningsmodell DKS skal integreres
i.

Integrering av DKS etter v�are krav til en 3. generasjons fjernundervisningsmo-
dell, kan fort bli arbeidskrevende for studenter, fagl�rere og administrativt ansatte.
En sammenhengende faglig diskusjon via DKS, kan kreve stor arbeidsintensitet fra
l�rersiden, samt at studentene m�a v�re aktive med kommunikasjon og interaksjon.
Dette kan g�a p�a bekostning av individuell studieprogresjon. Muligens er en sam-
menhengende faglig diskusjon enklest �a realisere i en sm�askalamodell, hvor all faglig
hjelp og informasjon hovedsakelig g�ar via DKS. I en storskalamodell med individuell
studieprogresjon, vil studentene ha ulike starttidspunkter. Det kan derfor v�re vans-
keligere �a oppn�a kontinuerlig faglig diskusjon. Systemet kan i stedet fungere som et
sp�rreforum, hvor kommunikasjonsformen er preget av sp�rsm�al og svar.
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Etterord

12.1 Bruk av datakonferansesystemer etter fors�-

ket

Fors�ket med bruk av DKS i fjernundervisningen v�aren '89, bar preg av �a v�re det
f�rste i sitt slag ved NKS H�gskole. NKS H�gskole har senere utvidet bruken av DKS
i fjernundervisningen. V�arsemesteret '90 deltok b�ade 2. semesters og 4. semesters
bedrifts�konomstudenter ved NKS H�gskole i DKS. I tillegg ble det holdt kurs for
Postverket og Kommunal Oppl�ring med integrert bruk av DKS. I l�pet av '91 vil
tilbudet utvides ytterligere.

Tidligere erfaringer er benyttet for �a bedre tilbudet til studentene. Retningslinjene
for fagl�rernes oppgaver er ogs�a blitt klarere. Undervisningsassistenter har ansvaret
for egne konferanser, for problemer knyttet til bruk av PC og sp�rsm�al tilknyttet
PortaCOM. I tillegg tilbys studentene hjelp med tekniske problemer via telefon. Det
legges mer vekt p�a oppl�ring i bruk av datakommunikasjon og PortaCOM, og den
skriftlige brukerveiledningen er forbedret.

Datakonferansesystemet PortaCOM benyttes fortsatt. Grensesnittet brukerne m�ter
p�a vertsmaskinen er imidlertid forbedret. Det er laget en meny hvor ogs�a �loverf�ring
er inkludert som valgmulighet. Men det er fremdeles behov for forbedringer. NKS
H�gskole har inng�att en avtale med Universitetets Sentrale Edb-tjeneste ved Univer-
sitetet i Oslo om utvikling av et datakommunikasjonssystem som er bedre egnet til
fjernundervisning.

Fjernundervisning med bruk av DKS tilbys ogs�a ved enkelte andre undervisnings-
institusjoner i Norge. NKI Datah�gskolen har siden h�sten '87 benyttet DKS i fjern-
undervisningen. Bedrifts�konomisk Institutt (BI) har hatt noen sm�a fors�k, og til-
byr fra h�sten '90 Bedrifts�konomstudiet som fjernundervisning med frivillig bruk av
DKS. Folkets brevskole har gjennomf�rt et mindre fors�k, men har ingen konkrete
planer videre.
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Universitetet i Oslo har i dag et st�rre antall s�kere enn det er kapasitet til. Fra

h�sten 1990 vil de aller este studier v�re adgangsbegrenset. Vi tror at enkelte

kurs/emner kan tilbys via fjernundervisning. I denne sammenheng kan DKS v�re et

aktuelt kommunikasjonsmedie.

Fjernundervisning er ogs�a et satsningsomr�ade nasjonalt, b�ade rettet mot n�ringslivet

og universiteter og h�gskoler. Hernes{utvalget foreslo et integrert nettverk for �a

styrke samarbeid mellom h�yere undervisningsinstitusjoner i Norge. Et slikt nett-

verk er ikke et fysisk kommunikasjonsnett, men et nasjonalt system der ulike milj�er

kan utnytte og utvikle hverandres kompetanse. Kultur- og vitenskapsdepartementet

har utnevnt de �re universitetene, Oppland Distriktsh�gskole og H�gskolesentrene i

Nordland og Rogaland til knutepunkter i Norgesnettet for fjernundervisning basert

p�a informasjonsteknologi.

FUNN (Forsknings -og UtviklingsNett i Norge) er et prosjekt for �a gj�re 13 ste-

der i distrikts{Norge til knutepunkter for forskning og utvikling [NOU, 88:28]. Disse

knyttes sammen med datanett. FjernFUNN er et samarbeidsprosjekt mellom FUNN-

sentrene i B�, Sogndal, Gj�vik, Mo i Rana, Alta og Kirkenes. FjernFUNNs satsings-

omr�ader er elektronisk fjernundervisning bl.a. ved bruk av DKS, hovedsakelig rettet

mot n�ringslivet.

Utviklingen av DKS i fjernundervisningssammenheng er et tverrfaglig prosjekt. Det

b�r derfor etableres forbindelseslinjer mellom ulike forskningsomr�ader, slik at mulig-

heter og begrensninger kan avdekkes, og bruk av ressurser e�ektiviseres. Innad i

fagomr�adene b�r det ogs�a utveksles ideer, kunnskaper og erfaringer.

12.2 ISDN�apner nye muligheter

Videreutvikling av nett{teknologi, kan bidra til nye muligheter. Det er under utvik-

ling et o�entlig nett som kan forbedre muligheten til integrasjon av ere kommunikasjons-

kanaler i fjernundervisningen. ISDN (Integrated Services Digital Network) er en

videreutvikling av det eksisterende analoge telefonnettet, ved at data kan overf�res

digitalt, gjennom hele nettet fra sender til mottaker. Dette medf�rer at overf�ringen

av data er langt raskere, enn n�ar overf�ringen g�ar via modem i et analogt nett.

Denne raske overf�ringshastigheten kan bidra til at avansert teknologi kan benyttes.

Cooperation technology er et nytt forskningsomr�ade som behandler samarbeid

mellom mennesker via kommunikasjonssystemer, basert p�a avansert teknologi

[Olsen, 90:2]. Brukerne vil f�a tilgang til en multimedia arbeidsstasjon, som kan

h�andtere bilder, lyd, data, tekst og gra�kk presentert i ere vinduer p�a skjermen.

Til dette kreves raske overf�ringsmekanisner, noe ISDN tilbyr (enkelte mener dog at

ISDN ogs�a vil bli for tregt. Men ISDN er tross alt en forbedring, sammenlignet med

dagens situasjon). En ermedia arbeidsstasjon har �apenbart et potensiale i fjernun-

dervisningen, men kostnader forbundet med bruken av mediet, vil trolig medf�re at

integrering av et slikt kommunikasjonssystem, ikke er aktuelt f�r om ere �ar.
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ISDN�apner muligheten for at data og stemme skal kunne overf�res samtidig ved �en

tilknytning. Telefon og skriftlig datakommunikasjon kan dermed benyttes samtidig,

d.v.s. at studentene kan f�a muntlig informasjon fra fagl�rer samtidig som de kan

v�re online og f.eks. pr�ve funksjonene i DKS.

Dette kan v�re en fordel fordi muntlig informasjon alene kan misforst�as og glemmes.

Studentene og fagl�rerne kan f�a umiddelbar respons p�a det de gj�r, og raskere komme

fram til en l�sning p�a problemet. Erfaringer fra unders�kelsen var, at s�rlig de med

liten Edb-erfaring fra f�r, kunne ha nytte av at noen var tilstede og hjalp til med

bruk av Edb-utstyret i startfasen. Dette kan v�re vanskelig i en fjernundervisnings-

situasjon. Men bruk av ere medier samtidig, kan skape en tiln�rmet trygghetsf�lelse

studentene ville f�att hvis fagl�rer fysisk var tilstede. Dette gjelder ikke bare for kom-

munikasjon mellom studenter og fagl�rer, men ogs�a i stor grad studentene innbyrdes.
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Vedlegg A

Erfaringer fra andre fors�k

Bruk av DKS i fjernundervisningssammenheng er et ekspanderende felt b�ade na-

sjonalt og internasjonalt, hvor det forel�pig foreligger f�a resultater av unders�kelser

foretatt innenfor dette omr�adet. Vi skal n�a gi en oversikt over noen av de undervis-

ningsinstitusjonene som har kommet lengst med forskning i Europa, hva de har gjort

og deres erfaringer med bruk av DKS i fjernundervisningen. Vi skal belyse integrering

av DKS ved

1. Jysk �Abent Universitet i Danmark

2. Open University i England

3. NKI Datah�gskolen i Norge

For �a kunne trekke erfaringer fra et fors�k til et annet er det viktig �a v�re klar

over konteksten DKS ble benyttet i. D.v.s. hvilken type undervisningsinstitusjon

med deres undervisningstradisjoner det er snakk om, hvordan DKS ble benyttet i

undervisningen, til hva og med hvilket form�al.

Jysk �Abent Universitet

Fjernundervisning har ingen lang tradisjon i Danmark. Jysk �Abent Universitet (J�AU)

som ble oÆsielt�apnet september `82, kan betraktes som den st�rste og ledende fjern-

undervisningsinstitusjonen i Danmark. Inntil da hadde fjernundervisning v�rt et

lite fenomen basert kun p�a korrespondanse. J�AU er et samarbeid mellom tre av de

fem danske universitetene (Det humanistiske fakultet ved �Arhus Universitet, �Alborg

Universitetscenter og Sydjysk Universitetscenter).

J�AU er en desentralisert institusjon. De tilbyr ikke egne spesielle utdannelser og

kurs, men er den praktiske organisator og formidler av undervisningstilbud tilrette-

lagt p�a bakgrunnsinstitusjonene i overensstemmelse med deres bestemmelser og be-
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kjentgj�relser. Det er personer p�a bakgrunnsinstitusjonene som er ansvarlige for

stillingsbesettelse og undervisning [Dirckinck-Holmfeld, 87:2].

J�AU ivaretar den danske utdannelsestradisjonen, nemlig det at utdannelse og l�ring

er noe personlig, men skal foreg�a i en sosial sammenheng. L�ringsprosessen skal

v�re en sosial prosess, ikke en individuell prosess. Intensjonene til J�AU er �a fremme

studentenes selvstendige aktivitet, faglig og sosialt, ved �a legge vekt p�a bl.a. pro-

sjektarbeid og interaktivitet. Det er viktig at studentene aktivt kan v�re med p�a

�a p�avirke sin egen studiesituasjon, d.v.s. at studentene skal ha medinnytelse p�a

utdannelsesinnhold og form. Det kan f.eks. inneb�re at studentene er med p�a �a

bestemme kursmateriellet. Fullstendig pensum og fagplan trenger n�dvendigvis ikke

v�re fastlagt p�a forh�and. Interaktivitet er et annet n�kkelord. L�rernes kunnskap og

erfaringer skal komme studentene til gode, men studentene skal ogs�a kunne fremme

sine egne kunnskaper og interesser. Videre skal studentene plasseres i et nett som

�apner for kommunikasjon med medstudenter.

M�algruppe

J�AU �nsker at alle skal f�a mulighet til �a ta en universitetsutdannelse uavhengig av

geogra�ske, �konomiske og sosiale forskjeller. Betegnelsen �apent universitet betyr at

det ikke stilles formelle krav til adgangsgivende eksamener for�a bli tatt opp p�a kurs.

Derimot stilles det krav til s�kerens alder, en student ved J�AU skal ha fylt 25 �ar f�r

hun/han tar fatt p�a studier.

Hvordan undervisningen er lagt opp

Det er f�rst og fremst humanistiske kurs som tilbys ved J�AU, men det er ogs�a mulig

�a ta kurs i samfunnsfag og datafag.

Studentene organiseres i grupper med 20 - 25 studenter i hver. Disse m�tes jevnlig,

fem til seks ganger i l�pet av et �ar p�a weekendseminarer og sommerskoler. Grup-

pene kan igjen organiseres i mindre studiegrupper som m�tes og har kontakt mellom

seminarene.

Kursene er utviklet av l�rere ved bakgrunnsuniversitetene. Disse har ansvaret for

tilretteleggelse og gjennomf�relse av kursene (undervisning, veiledning og eksamener).

L�rerne er ment �a skulle ha en veiledende rolle i stedet for �a v�re den personen som

presenterer fastlagt pensum uten �a v�re �apen for forandringer av kursplanen.

Form�al med bruk av datakonferansesystemer

I desember `86 inngikk J�AU og IBM i Danmark en kontrakt om utvikling av DKS i

fjernundervisning. Siktem�alet var�a forbedre muligheten for interaksjon og kommuni-

kasjon mellom studentene og mellom l�rere og studenter. Det ble satt i gang fors�k
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hvor DKS ble brukt i undervisningen.

Form�alet med at inddrage datamatkonferencesystemet i J�AU-sammenh�ng

er at forbedre de studerendes mulighed for at opbygge og vedligeholde en

identitet som studerende i selvstudieperioderne.

[Dirckinck-Holmfeld, 87:2, s. 21-22]

Hensikten var ikke�a erstatte den personlige kontakten studentene �kk via weekendse-

minarer og telefon, men DKS var ment�a v�re et supplerende kommunikasjonsmiddel

i mellomperiodene. DKS skulle gi studentene mulighet til �a p�avirke undervisningen,

bedre muligheten for samarbeid samt f�re til at studentene kunne motta kontinuerlig

og interaktiv veiledning.

Beskrivelse av fors�ket i 1988

I J�AU's \Projekt Datamatst�ttet fjernundervisning" inngikk det to hovedaktiviteter.

Det ene var �a utvikle et DKS spesielt egnet til fjernundervisning, det andre var �a

pr�ve ut DKS p�a tre av studentkullene i '88 (to kull humanistisk basisutdannelse og

et kull arkeologi) og to studentkull i '89 (humanistisk basisutdannelse og massekom-

munikasjon).

PICNIC (Project in Computer Networks in Distance Education Curricula) var et

tre�arig forskningsprosjekt som unders�kte anvendelsen av DKS i fjernundervisning.

Prosjektet kombinerte kommunikasjonsanalytiske og pedagogiske synsvinkler og pro-

blemstillinger, og det brukte \Projekt Datamatst�ttet fjernundervisning" som empiri.

Som tidligere nevnt er J�AU ledende innen fjernundervisning i Danmark, og de er ogs�a

av de som har kommet lengst med�a ta i bruk DKS i undervisningen. Det falt derfor

naturlig �a se n�rmere p�a \Projekt Datamatst�ttet fjernundervisning" og PICNICs

analysering av dette.

Hvem som deltok

Det var kun mulig�a referere til fors�kene foretatt i '88, da det ikke var publisert noe

om videre fors�k da vi jobbet med hovedfagsoppgaven v�ar. Det var da i alt tre kull

med studenter som tok i bruk konferansesystemet PortaCOM (totalt 51 studenter

og 4 l�rere). Undervisningsopplegget var forskjellig for de to kullene med studenter

som tok humanistisk basisutdannelse og arkeologistudentene 1 Basisutdannelsen er

1-�arig og bygger mye p�a problemorientert prosjektarbeid og gruppearbeid. Dette var

1Det eksisterer tre typer kurs ved J�AU:

� Del I av vanlig universitetsutdannelse. Dette er utdannelser som gjennomf�res p�a to �ar av

fulltidsstudenter, og som studentene ved J�AU kan ta p�a tre og et halvt til �re �ar.
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en motsetning til arkeologistudiet som bygde p�a en mer tradisjonell undervisningspe-

dagogikk. P�a unders�kelsespunktet var det arkeologenes (12 stk) tredje av i alt �re

�ars studier, slik at disse hadde studert sammen i to �ar allerede. Studenter som tar

basisutdannelse er gjerne nye i forhold til et universitetsmilj�.

Det var basisstudentene som f�rst tok i bruk PortaCOM v�aren '88. Til �a begynne

med koblet de seg opp mot en vertsmaskin utenfor undervisningsinstitusjonen. I juni

'88 ble PortaCOM installert p�a J�AU's egen vertsmaskin (utl�ant av IBM til J�AU som

en del av fors�ket), noe som resulterte i et skifte av vertsmaskin for basisstudentene.

Riktignok var det PortaCOM som fortsatt ble brukt som DKS, men det var stor

forskjell med hvordan det virket sammen med den nye vertsmaskinen slik at for disse

studentene var det som �a skifte til et nytt system. Arkeologistudentene slapp dette

da de f�rst tok i bruk systemet h�sten '88.

Integrering av systemet

Integreringen av DKS i undervisningen var forskjellig for de tre studentkullene.

P�a ark�ologiholdet er systemet et supplerende tilbud. P�a basisholdene

indg�ar brug av systemet som en integrert del af uddannelsen og foruds�ttes

brugt af de studerende (systembrug er efter planerne en n�dvendighed for

at klare uddannelsen).

[Lorentsen, 88, s. 81]

Intensjonene med bruk av DKS for arkeologistudentene var prim�rt bygget opp rundt

gra�kk. Siden DKS ikke hadde noen gra�kkfasiliteter var det for arkeologistudentene

introduksjonen til og f�rste bruk av systemet PICNIC studerte. For basisstudentene

ble det derimot gjort en grundigere unders�kelse for hele perioden.

Tilgang til PC

De �re l�rerne (tre for basis- og en arkeologistudentene) �kk alle PC-er stilt til dis-

posisjon. Det ene basiskullet (29 studenter) samt arkeologistudentene (12 studenter)

hadde mulighet til �a benytte EDB-utstyret p�a ulike studiesentre. Det andre basis-

kullet (20 studenter) �kk PC-er stilt til disposisjon hjemme.

� �Arskurs (basiskurs). Disse kan avsluttes med eksamen og kombineres i f�lge visse kriterier

for �a oppn�a en grad.

� Kontinuerlig utdannelseskurs uten formelle eksamener. Disse kan tilbys spesielle m�algrupper

eller de kan v�re �apne for alle med interesse for det spesielle tema.

[M�ller, 86]
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Resultater

Det viste seg�a v�re stor variasjon i bruk av DKS, spesielt mellom arkeologistudentene

og basisstudentene. Men det var ogs�a innbyrdes forskjeller mellom de to basiskullene.

Forskjell i bruk av DKS mellom de ulike typer kurs

Arkeologistudenter { basisstudenter

Basisstudentene brukte DKS mye mer enn arkeologistudentene, og det kan v�re

ere grunner til dette. Et sentralt punkt var deres ulike behov for kommunikasjon,

samarbeid og systemfasiliteter. For basiskullene var intensjonen med bruk av DKS�a

styrke kommunikasjon, samarbeid, sosial interaksjon og studentmedbestemmelse. For

arkeologistudentene derimot var ikke behovet for diskusjon og samarbeid like stort

da disse elementene ikke var vektlagt like mye i deres studie. Arkeologistudentenes

behov for systemfasiliteter kan

(...) sammenfattes til \distribution af empirisk viden" bl.a. centreret om-

kring h�andtering af gra�k og elektroniske tekster, der er sv�re at komme

i n�rheden af i trykt form.

[Lorentsen, 88, s. 94]

Hverken gra�kk eller tilgang til et elektronisk bibliotek ble tilfredsstilt av systemet.

Det eneste de f�lte de hadde bruk for av systemfasiliteter var tekstbehandling. Det

anvendte DKS{ets fasiliteter dekket i langt st�rre grad basisstudentenes behov.

En annen mulig �arsak til deres ulike bruk av systemet var deres utgangspunkt i

forhold til det �a ta i bruk Edb under utdannelsen. Basisstudentene visste p�a forh�and

om at de kom til �a benytte seg av Edb, og kunne dersom de ikke �nsket �a gj�re det,

la v�re �a melde seg p�a kurset. Arkeologistudentene visste ikke noe om at bruk av

Edb skulle inng�a i deres utdannelse da de begynte �a studere. Dette kan ha p�avirket

deres motivasjon og bruk av systemet. Videre er bruk av DKS integrert i st�rre

grad i basisstudiet og ikke i arkeologistudiet, noe som sannsynligvis resulterte i at

studentene kom i gang med �a bruke systemet tidlig. En siste viktig faktor er at

arkeologistudentene var gjennomsnittlig eldre enn basisstudentene, og det kan ha

f�rt til at det var vanskligere �a la bruk av Edb inng�a som en naturlig del av studiet.

Noe arkeologistudentene mente var grunnen til at de ikke benyttet seg av DKS var

at de ikke hadde PC hjemme. De m�atte planlegge studiet mer for �a bevege seg til et

av studiesentrene. De ble ogs�a mindre tilstedev�rende overfor familien, noe som ble

betraktet som negativt.

Men dette kan ikke brukes som noen avgj�rende faktor i og med at halvparten av

basisstudentene ogs�a m�atte forytte seg til et studiesenter for�a f�a tilgang til maskiner.
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Disse brukte nemlig systemet, selv om det var i mindre grad enn de som hadde PC

hjemme.

Bruk av DKS p�a de to basiskullene

Blant studentene p�a de to basiskullene var det ogs�a stor variasjon i bruk av systemet.

Skjevheter kunne man �nne i bruk av DKS generelt, i ulike konferanser og i bruk av

DKS{ets forskjellige kommunikasjonstyper.

De som hadde PC hjemme brukte DKS langt mer enn de som var tilknyttet studie-

sentrene. De �kk raskere satt seg inn i bruken og l�rte �a beherske systemet p�a et

tidligere tidspunkt. Dette f�rte til at de kom i gang med diskusjonene f�rst. P�a den

m�aten kunne de i stor grad bestemme temaer for konferansene. De som kom senere i

gang hadde nok med �a jobbe seg gjennom alt det uleste. I tillegg var det ere blant

de med PC hjemme som hadde tidligere erfaring med Edb, noe som ogs�a kan ha

p�avirket at disse kom tidligere i gang med �a bruke systemet.

N�ar det gjelder deltakelse i ulike typer konferanser viste det seg at prosjektkonfe-

ransene ble mere brukt enn kurskonferansene. Konferansen med sosialt innhold sto

sterkt s�rlig i starten. Faglige konferanser vokste i omfang i l�pet av utdannelsen,

men ikke uten at det ogs�a var sosiale elementer med. Konferanser spesielt designet

til �a st�tte opp om studentenes medinnytelse ble ikke brukt s�a mye som forventet.

En del av studentene skrev helst brev, noe som ble begrunnet med at de var usikre p�a

konferansemeldinger som kommunikasjonstype, og at de likte �a kjenne mottakerene

de henvendte seg til. Innlegg og kommentarer opplevdes av ere av deltakerne som

tekstmeldingstyper som skulle forberedes godt og formuleres med omhu.

N�ar det gjelder DKS{ets samspill med andre aktiviteter viste det seg at bruk av

systemet tok for mye av studentenes tid.

EDB'en har simpelt hen taget for meget af de studerendes tid - b�ade i for-

hold til de oÆcielle studieplaners bestemmelser og i forhold til deltagernes

og l�rernes oplevelse af forl�pet.

[Lorentsen, 88, s. 115]

Hvor mye dette skyldtes ytre�arsaker slik som d�arlig introduksjon til systemet, d�arlig

systemdesign, underprioritering av systemet som et kommunikasjonsmedie eller lig-

nende var det vanskelig �a si noe sikkert om. Edb-en tok ogs�a for mye tid p�a student-

samlingene, noe som gikk ut over det faglige som skulle gjennomg�as.

Oppsummering

Vi kan n�a konkludere med en del momenter fra det danske fors�ket om hvordan de

helst tilrettelegger rammene rundt bruk av DKS, hvilke forbedringer de m�a gj�re og

hvordan DKS best benyttes:
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� Det er viktig at studentene p�a forh�and er klar over at det skal benyttes Edb i

undervisningen. Dette vil �ke deres motivasjon.

� Introduksjonen b�r v�re godt planlagt. Det b�r p�a forh�and v�re klarlagt

oppgaver studentene skal jobbe med og som de kan benytte seg av senere n�ar

de skal ta fatt p�a egenh�and. Det er ogs�a viktig �a ha en god brukermanual som

er lettlest uten for mange tekniske uttrykk.

� Bruk av DKS b�r v�re integrert i studiet og samtidig dekke studentenes behov.

� Tilgang til PC kan v�re avgj�rende for hvordan DKS blir benyttet. Det beste

er om studentene har PC hjemme.

� Det b�r fokuseres mer p�a kommunikasjonssiden til DKS.

N�ar det gjelder l�rernes rolle er det viktig at disse ikke f�ar ansvaret for for mye i

tilknytning til DKS. Det kan lett hope seg opp med informasjon og det er viktig �a

klargj�re hvem som har ansvaret for hvilken type informasjon. Dette er ikke bare

viktig for l�rerne, men ogs�a for studentene slik at de vet hvem de skal henvende seg

til.

PICNIC mener at DKS egner seg best til prosjektarbeid.
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Open University

En annen fjernundervisningsinstitusjon som er av de som er kommet lengst med �a

ta i bruk DKS i fjernundervisningen er Open University (OU) i England. Dette er

Englands st�rste universitet med over 120 000 studenter. De har siden 1970 tilbudt

fjernundervisning i stor skala og st�ar som et forbilde for mange fjernundervisnings-

institusjoner. Datakonferansesystemet CoSy ble benyttet i OUs integrering av DKS.

N�rmere beskrivelse av CoSy foreligger i Vedlegg B.

I motsetning til J�AU er OU en sentralisert organisasjon, d.v.s. en selvstendig �apen

undervisningsinstitusjon med eget personale og egne utdannelser [Dirckinck-Holmfeld, 87:2].

Ansatte ved den sentrale institusjonen har ansvaret for�a designe, utvikle og produsere

kurs. Deltidsansatte l�rere rekruttert lokalt eller regionalt er de som videreformidler

disse kursene og har den direkte kontakten med studentene.

Kursene baserer seg hovedsakelig p�a skriftlig materiell. For et gjennomsnittskurs

ved OU er det beregnet at ca. 80% av tiden skal studentene jobbe med tekst el-

ler trykket materiell, ca. 10% med audio-visuelle media (kasetter, kringkasting) og

ca. 10% interaksjon med andre studenter og l�rere ved ansikt-til-ansikt seminarer,

sommerskoler, telefon og korrespondanse.

Intensjonene til OU er at et stort antall studenter skal ha mulighet til �a utdanne seg

i eget tempo, uavhengig av tid og hvor i landet de bor.

M�algruppe

M�algruppen er voksne mennesker. Disse skal tilbys en \second chance" i utdannelsesmessig

henseende.

Hvordan undervisningen er lagt opp

Som tidligere nevnt er det deltidsansatte l�rere som har den direkte kontakten med

studentene. P�a kursene ved OU kan det delta mange hundre studenter, og det er ere

l�rere som underviser i samme fag. Studentene deles opp slik at det blir ca. 20-25

studenter p�a hver l�rer. L�rerne har ansvaret for �a hjelpe og veilede studentene,

rette oppgaver samt s�rge for personlig kontakt og hjelp ved ansikt-til-ansikt m�ter,

eller pr. post og telefon. Det �nnes ogs�a ere regionale sentre hvor representasjonen

av kurs til studentene blir st�ttet.

I og med at kursene er forh�andsproduserte, vil l�ringsprosessen ogs�a v�re fastlagt

p�a forh�and. B�ade l�rerne og studentene mottar kursmateriell fra sentralt hold, og

har liten eller ingen mulighet til �a p�avirke kursets form og innhold. Dette f�rer til

en stor grad av enveis kommunikasjon, og en sterkt individualisert l�ringsprosess for

studentene. Kommunikasjonen mellom studenter og l�rere foreg�ar nesten kun i form

av oppgaver. Studenter og l�rere har ca. 20 timer kontakt i l�pet av et�ar [Kaye, 87:1],
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slik at evaluering av studentenes arbeid skjer via innsendingsoppgaver og eksamen p�a

slutten av hvert kurs. Det forventes at studentene skal bruke gjennomsnittlig 10-15

timer pr. uke p�a kursarbeid.

Form�al med bruk av DKS

Det vil alltid v�re behov for forbedringer av enhver utdanningsinstitusjon. Selv om

man ved OU har gode og solide m�ater�a drive fjernundervisning p�a, er det ere typer

problemer som kan trekkes fram forbundet med det �a utdanne s�a mange mennesker.

Noen av disse problemene er i f�lge. Tony Kaye forbundet med skifte av kostnadsele-

menter i fjernundervisningen. I motsetning til ansikt-til-ansikt undervisning, er disse

skiftet fra student-relaterte, periodiske undervisningskostnader til kostnader forbun-

det med utvikling av kursmateriell og infrastruktur. Problemer i forbindelse med

dette er at:

� Det er en del utgifter forbundet med det �a oppdatere og modi�sere massepro-

duserte tekster og audiovisuelt materiell, slik at disse b�r ha en levetid p�a 5-8

�ar for at det skal v�re l�nnsomt.

� Det er vanskelig �a innf�re fornyelser i undervisnings -og distribueringsmetoder

i h�yt standariserte og sentraliserte produksjons -og distribusjonssystemer.

� Det er for liten eksibilitet i systemet til�a kunne svare p�a den enkelte students

behov, interesser og erfaringer.

� Det er begrensende muligheter for dialog og gruppeinteraksjon blant studenter

og mellom l�rer og student pga. at systemet p�a forh�and er dominert av en

enveiskommunikasjon.

[Kaye, 87:2]

OU tilbyr i tillegg til kurs med et stort antall deltakere (gjerne introduksjonskurs/

innf�ringskurs), h�yeregradskurs hvor det er f�rre deltakere. Her stilles det st�rre

krav til at det tas hensyn til studentenes ulike interesser og til akademiske forvent-

ninger om hva som utgj�r et omfattende universitetspensum. I forbindelse med disse

er det de ovenfornevnte problemer blir mest akutte og n�rliggende.

Form�alet med bruk av DKS er �a l�se en del av disse problemene. Vha. DKS skal

kommunikasjonen mellom studenter, l�rere og kursutviklere �kes. Dette kan medf�re

at kursutviklerne f�ar mer f�ling med hvordan kursmateriell oppfattes av studenter og

l�rere, og ta hensyn til de enkeltes interesser, behov og erfaring ved�a holde kursmate-

riell mest mulig oppdatert. Egenskapene til et DKS muliggj�r toveiskommunikasjon

og �ker dermed muligheten for dialog, debatt og utveksling av erfaringer og meninger

uavhengig av tid og avstand. Adskillelsen mellom studenter, og mellom studenter og
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l�rere kan gj�res mindre merkbar da de lettere kan \tre�es" med b�ade didaktiske og

sosialiseringshensikter.

Tony Kaye hevder at det er tre hovedutfordringer ved fors�k p�a�a innf�re denne typen

nye teknologi ved OU. Det er:

� M�alestokk.

Det er her snakk om en innf�ring av DKS ved en institusjon som tilbyr kurs

for et stort antall studenter. Andre fors�k dreier seg om et langt lavere studen-

tantall.

� Integrering.

DKS skal integreres med andre medier, men ogs�a inn i hele institusjonen med

dens metode �a produsere og distribuere kurs p�a. Det kan bli n�dvendig �a gj�re

om p�a en del av rutinene noe som kan resultere i store organisasjonsmessige

forandringer. Det er behov for en komplett gjennomtenkning av hele kurs-

designen, som ikke bare skal tilpasse seg det nye mediet, men ogs�a utnytte det

best mulig. Dette kan medf�re at eksisterende roller og jobber m�a rede�neres,

og at den organisasjonsmessige strukturen m�a modi�seres.

� Optimalisering.

Det er ikke meningen at DKS skal erstatte korrespondanse, ansikt-til-ansikt

m�ter og telefonkontakt, men derimot gj�re det mulig �a gj�re nye ting. Det er

viktig�a �nne ut hvordan det best kan utnyttes for �a gj�re undervisningen best

mulig.

The challenge to us as educators is to integrate CMC2 into the wide range

of resources available to the distance learner in such a way that the lear-

ner's control of his environment is enhanced, and that the distance edu-

cation systems themselves become more exible, open, responsive and de-

centralised in light of the new potential that CMC o�ers them.

[Kaye & Mason, 90, s. 8]

Beskrivelse av fors�ket i 1988

OU �nsket �a gradvis innf�re bruk av DKS. De hadde noen mindre fors�k med fri-

villig bruk av DKS for et lite utvalg OU-kurs til �a begynne med. Erfaringene fra

disse pilotprosjektene var at det er visse forbetingelser som b�r v�re oppfylt for at

teknologien skal utnyttes best mulig. Det g�ar kort ut p�a at n�dvendig utstyr m�a

v�re tilgjengelig hjemme hos studenter og l�rere, og det m�a v�re enkelt, billig og

overbevisende�a bruke. Videre m�a l�rerne v�re aktive, samarbeidende og blande seg

2Computer Mediated Communication.
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inn i grupper, ellers vil teknologien bare bli brukt som et substitutt for skrevne brev

eller en-til-en telefonkontakt. Det er ogs�a viktig at l�rerne f�ar klare retningslinjer for

hvordan de skal undervise uten at de blir overbelastet, da mye er avhengig av deres

motivasjon og ferdigheter.

Sammen med erfaringer fra andre lignende fors�k satte OU i gang med et st�rre

fors�k i 1988.

Kurset

Kurset Introducing to Information Technology: Social and Technological issues (DT

200) som f�rste gang ble presentert i 1988, tok i bruk konferansesystemet CoSy i stor

skala ved OU. Temaet i kurset var, som tittelen sier, informasjonsteknologi. Infor-

masjonsteknologi ble betraktet fra forskjellige perspektiver, ulike anvendelsomr�ader

ble analysert (slik som hjemme, arbeidsplassen, bank, utdannelse m.m.) og sam-

funnsmessige konsekvenser ble tatt opp. Fire programpakker ble presentert i kurset

(tekstbehandling, database, \spreadsheet analysis" og kommunikasjon). Dette var

ment �a skulle oppta ca. 20% av kurset slik at kommunikasjonsdelen dermed var en

liten del av det hele.

Hvem som deltok

Det var 1364 studenter som ble oppmeldt p�a kurset (73% M, 27% K) og 65 l�rere, noe

som gjorde fors�ket med bruk av DKS i fjernundervisningen til det st�rste i verden

hittil m�alt i antall studenter.

De 65 l�rerne var deltidsengasjerte og deres oppgaver var �a st�tte studentene, rette

oppgaver, ha ansikt-til-ansikt undervisning og organisere undervisning via DKS. Fles-

teparten av dem hadde erfaring i bruk av Edb-systemer fra f�r. Men bare et f�atall

av disse hadde brukt DKS tidligere. Det var ca. seks som ikke hadde noen erfa-

ring med bruk av Edb-maskiner. Mange ville v�re l�rere p.g.a. interesse for DKS i

undervisningen.

Sammenligning med andre kurs

Som ved de andre kursene ved OU var studentene inndelt slik at det ble 20-25 p�a

hver l�rer. Pensum baserte seg ogs�a her p�a skriftlig materiell som hovedsakelig ville

forbli uforandret i ca. fem�ar. Som vanlig ble det forventet at studentene skulle bruke

gjennomsnittlig 15 timer pr. uke p�a skolearbeid, men i dette tilfellet var det beregnet

at ca. 1 time pr. uke skulle brukes online.

Det som skilte dette kurset fra andre kurs ved OU, var at b�ade studenter og l�rere

m�atte ha tilgang til PC, printer og modem.
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Tilgang til PC

Det var 38% som m�atte leie PC, 27% som kj�pte seg PC og 35% som hadde PC

fra f�r eller hadde tilgang til PC p�a jobben eller andre steder. Modem ble utl�ant til

studentene under hele kursets varighet.

Hvordan DKS skulle benyttes

Integrering

Det var viktig at studentene ikke skulle f�le at bruk av et DKS ble et tillegg til de

andre mediene og f�re til ekstraarbeid. Det var meningen at en del av undervisningen

skulle foreg�a via DKS. Den kontakten l�rerne skulle ha med studentene ble fordelt

p�a tre ansikt-til-ansikt m�ter og l�rerst�tte via CoSy gjennom kurset, og da s�rlig

f�r fristene til de syv innleveringsoppgavene.

Skriftlige oppgaver teller 50% av sluttkarakteren, og utgj�r sammen med eksamen m�al

for studentenes gjennomf�relse av kurs ved OU. I dette kurset ble det gitt oppgaver

som gikk p�a �a hente informasjon fra CoSy, presentere det i grafer og tabeller ved �a

bruke ferdige programpakker, samt �a skrive en oppgave om noen aspekter ved bruk

av DKS. Det ble dermed lagt stor vekt p�a at studentene skulle benytte seg av DKS.

N�ar det gjelder innsending av oppgaver var det ikke ment at studentene skulle sende

disse elektronisk. DKS skulle benyttes til �a diskutere ideer og forslag med l�rer og

andre studenter.

Brukeroppl�ring i CoSy

Det var ikke mulig med et ansikt-til-ansikt m�te hvor studentene skulle ta oppl�ring

i bruk av DKS. Dette f�rte til at det fra OU sin side ble lagt stor vekt p�a �a forenkle

bruken av systemet, slik som automatisert p�aloggingsprosedyre og mulighet for �a

editere tekster o�ine. Videre laget de en meny som studentene valgfritt kunne bruke

online for at de lettere skulle huske kommandoer og tilgjengelige funksjoner.

For l�rerne ble det avholdt et oppl�ringsseminar noen f�a m�aneder f�r kursstart hvor

s�a og si alle m�tte opp. Der ble de introdusert til CoSy og kursets innhold med

tilh�rende oppgaver. De �kk mulighet til �a pr�ve DKS og diskutere bruken av det.

Organisering av CoSy

Det ble opprettet lukkede konferanser hvor hver av l�rerne var organisator for hver

sin konferanse, hvor deres tilh�rende studenter hadde tilgang. En read-only kon-

feranse inneholdt oppdatert informasjon fra kursstaben som studentene kun hadde

aksess til �a lese. Det var lukkede konferanser kun for l�rere hvor de kunne diskutere

sammen og ogs�a gi feedback til kursutviklerne. For studentene var det egne konfe-

ranser hvor de kunne \tre�es" for �a skape et sosialt milj�. I tillegg ble det opprettet

konferanser for studenter, l�rere og ansatte hvor temaer rundt kurset generelt kunne

diskuteres. Foruten konferanser tilknyttet kurset hadde alle tilgang til de andre�apne

konferansene som var tilgjengelig i CoSy.
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Resultater

Evaluering av studentenes og fagl�rernes bruk av DKS ga f�lgende resultater:

� Blant forventningene til DKS var det h�ap om at studentene skulle l�re gjennom

aktivitet i (lengre) diskusjoner i konferanser. Men det ble f�a lange diskusjoner.

Tendensen var at sp�rsm�al ble stilt og s�a kom det et eller ere svar p�a disse, {

og det var det. Det var ogs�a f�a meldinger som gikk direkte p�a selve innholdet i

kurset. Studentene kunne bidra med lange innlegg om forskjellige temaer, men

det resulterte heller i en bredere forst�aelse av temaene. Informasjonsmengden

var stor �a g�a gjennom for de som logget seg p�a sjelden.

� Det var stor variasjon i de 65 l�rernes aktivitet p�a systemet. Noen logget seg

inn daglig, andre nesten aldri. Klasseromskonferansen var de minst vellykkede

konferansene, d.v.s. de med d�arligst innhold og f�rrest innlegg. Det var stort

sett praktiske opplysninger som angikk den respektive gruppen som ble tatt

opp i konferansene, slik som dato for m�ter, ting i forbindelse med innsen-

dingsoppgaver o.l. L�rerne som skrev innlegg i h�ap om �a starte diskusjoner

ble sku�et. Noen l�rere kom med en oppsummering av gode og d�arlige poen-

ger i innsendingsoppgavene, noe studentene satte pris p�a. Noen kopierte ogs�a

innlegg fra andre konferanser slik at studentene �kk viktig informasjon ogs�a i

klasseromskonferansen.

Apart from con�rming research �nding from many sources that mode-

rators need to provide continual support { either is encouraging users

to participate or in directing a well established conference, little in

the way of new �ndings about moderating styles have resulted from

this very large application of computer conferencing. The reasons for

the disappointing quantity and quality of tutor conference messages,

however, are related to the nature and place of CoSy on the course,

rather than the moderating styles of the tutors.

[Mason, 88:2, s. 25]

� Det oppsto ere tekniske problemer i forbindelse med bruk av DKS, s�rlig de

f�rste m�anedene. Det st�rste problemet var �a f�a kontakt med vertsmaskinen

hvor CoSy var tilgjengelig. Men det var stor forskjell blant studentene n�ar det

gjaldt problemer de st�tte p�a. Noen hadde store problemer med �a koble seg

opp og bruke DKS, mens for andre gikk dette smertefritt.

� Studentene syntes det var vanskeligere �a mestre bruk av konferanser enn brev.

Om studentene skrev mer brev enn tekstmeldinger i konferansene vet vi ikke,

men det var i hvert fall sv�rt f�a bidragsytere til konferansene i forhold til det

antall som var inne og leste. P�a sp�rsm�al til studentene om hvorfor de ikke

bidro mer i konferansene, svarte de at det hovedsakelig var mangel p�a tid som
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var grunnen. Det kom ogs�a fram at en del av de som brukte DKS lite hadde

vrangforestillinger eller misoppfatninger om strukturen i CoSy og konferansene.

� Data fra intervjuer og observasjoner p�a deltakelse i DKS tydet p�a at studentene

f�lte at DKS tilfredsstilte en del av de sosiale behov en fjernundervisnings-

student har, ogs�a for de som brukte systemet lite. De f�lte seg ikke s�a isolerte,

og det var betryggende �a ha mulighet til �a f�a kontakt med b�ade l�rere, andre

studenter og kursutviklere via DKS.

� Det ble funnet en proposjonal sammenheng mellom bruk av DKS og tilfreds-

stillelse ved �a motta hjelp, sosial kontakt, spare tid og penger etc. De som var

aktive i DKS var de som var de mest positive i forhold til bruk av DKS. Om

det er bruk av DKS som p�avirker holdningene eller omvendt er det ikke noe

svar p�a.

� Det var ogs�a sammenheng mellom studentenes bruk av DKS og deres formening

om det ble lettere �a f�a tilgang til hjelp og ekspertise. De som brukte systemet

mye mente at den beste kilden til hjelp var DKS. Det at studentene kunne

f�a stille sp�rsm�al direkte til kursutviklerne var noe nytt ved OU. Flere av de

sentralt ansatte kursutviklerne var aktive i systemet og svarte p�a sp�rsm�al fra

studenter og l�rere.

� Studentenes ulike statuser var ikke direkte synlig p�a DKS og studentene satte

pris p�a denne muligheten til �a delta mer demokratisk enn ved tradisjonell

ansikt{til{ansikt undervisning.

Oppsummering

Bruken av DKS i dette fors�ket m�a ses i sammenheng med dets plassering i kurset.

Dette var et kurs hvor det ble lagt mer vekt p�a lesing enn praktisk arbeid, og bruk

av DKS kom inn som en liten del av det hele (5%). For hovedtyngden av studentene,

l�rerne og kursutviklerne ble DKS betraktet som interessant, men det ble lite brukt.

For the committed or \converted" minority, however, there is little doubt

that this medium was an exciting, innovative and satisfaying way of par-

ticipating in distance teaching and learning.

[Mason, 88:2, s. 28]

Potensialet til mediet ble ikke godt nok utnyttet, og dette mener Mason ikke er �a

anbefale til andre. Mediet m�a f�a en mer sentral rolle enn her. L�rerne m�a ogs�a p�a

forh�and f�a klare beskjeder om hvordan deres arbeidsoppgaver skal v�re. Det ble i

fors�ket mye arbeid for l�rerne, og der viktig at framtidige l�rere p�a forh�and f�ar

beskjed om dette. Videre b�r studentene v�re forpliktet til �a logge seg p�a systemet
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regelmessig slik at de kan dra nytte av systemet til �a hente informasjon, f�a hjelp,

kontakt med andre og utveksle erfaringer. Med s�a mange studenter kreves et bredt

spekter av ekspertise til �a svare p�a sp�rsm�al. Det b�r v�re en ansvarshavende som

s�rger for at det ligger oppdatert informasjon i systemet. En annen m�a svare p�a

sp�rsm�al vedr�rende selve DKS. Flere personer m�a ta den ledende rollen i�a organisere

og stimulere online diskusjoner. D.v.s. det trengs ere personer som tilsammen kan

svare p�a henvendelser studentene m�atte komme med.
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NKI Datah�gskolen

Norsk Kunnskaps-Institutt (NKI) er den undervisningsinstitusjonen som tok i

bruk et DKS i undervisningen f�rst i Norge. NKI er en av de ledende ikke-statlige

h�gskolene i Norge og tilbyr utdanning ved Datah�gskolen, Ingeni�rh�gskolen og

Brevskolen.

Ingeni�rh�gskolen er organisert som et desentralisert fulltids undervisningstilbud som

strekker seg over tre �ar i tillegg til et forkurs. Forkurset og det f�rste �aret foreg�ar

med undervisning p�a 15 forskjellige steder i landet. De to siste studie�arene kan tas i

Oslo, Bergen eller Trondheim.

Brevskolen har over 12 000 studenter i�aret. Hovedtyngden av studentene tar tekniske

og administrative kurs. I samarbeid med Ingeni�rh�gskolen tilbys de to f�rste �arene

gjennom fjernundervisning. Trykket materiell er hovedmediet, men det kan suppleres

med kasetter (i spr�ak) og laboratorieoppgaver.

Datah�gskolen tilbyr et to�arig heltidsstudie i administrativ databehandling i Oslo.

Undervisningstradisjonene ved NKI bygger p�a fjernundervisning og uavhengige stu-

dier hvor ideene om studentenes autonomi og eksibel organisering er spesielt viktig.

Dette har resultert i fulltids og kombinerte studier basert p�a disse tankene. NKI har

videre et eget trykkeri og utvikler l�remateriell b�ade til NKI-kurs og til skolevesenet

ellers i Norge.

Form�al med bruk av DKS

V�aren 1986 startet NKI Datah�gskolen et prosjekt hvor de �nsket �a unders�ke nye

kommunikasjonsl�sninger innenfor fjernundervisningen. Det videre siktem�alet var �a

utvikle et system som prinsipielt og teoretisk inneholdt de kommunikasjonsformer som

�nner sted i et fysisk skolemilj�. I l�pet av sommeren '86 ble datakonferansesystemet

EKKO (EleKtronisk KOmbinert undervisning) utviklet. N�rmere beskrivelse av

EKKO foreligger i Vedlegg B.

EKKO ble f�rst tatt i bruk til organisert undervisning allerede h�sten 1986. Det ble

da benyttet som et frivillig ekstra tilbud til studentene utover vanlige forelesninger.

Siden h�sten 1987 har de hatt fors�k p�a bruk av EKKO i ulike fjernundervisningskurs.

Det f�rste fors�ket ble gjennomf�rt i kurset Grunnleggende databehandling med �re

studenter. De som fulgte fors�ket m�atte besvare et oppgavesett for hver av studieen-

hetene og sende besvarelsen til en fagl�rer som brev via EKKO. Fagl�reren sendte

den ferdigrettede og kommenterte besvarelsen tilbake til studentene, ogs�a via EKKO.

Form�alet med fors�kene var�a f�a svar p�a om det er mulig�a drive elektronisk kombinert

undervisning i Norge, basert p�a

� Tilgjengelig teknologi,
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� med god faglig kvalitet,

� tilfredsstillende pedagogisk tilrettelegging

og

� akseptabel administrativ behandling.

Beskrivelse av fors�ket i 1988

Fra h�sten '87 har NKI Datah�gskolen drevet fjernundervisning hvert semester med

bruk av DKS. V�aren og h�sten '88 ble tre kurs tilbudt, Grunnleggende databehandling,

Pascal og Systemering. V�aren '89 ble det i tillegg tilbudt et kurs i Bedrifts�konomi og

et kurs i Cobol. Det var resultatene fra v�aren '88 som var det mest interessante, fordi

det da ble foretatt en grundigere evaluering enn for h�stsemesteret samme�ar. De tre

kursene som ble tilbudt tilsvarer tilsammen f�rste semester ved NKI Datah�gskolens

deltidsstudie. Kursene gir samlet fem vekttall.

Det var seks innsendingsoppgaver som skulle leveres i l�pet av semesteret til fastsatte

tidsfrister med ca. 14 dagers mellomrom. Undervisningen var basert p�a at studentene

fra en fast startdato fulgte kursene i noenlunde samme takt. Det var valgfritt for

studentene om de ville avlegge eksamen, og det ble tilsammen avlagt 18 eksamner

fordelt p�a de tre kursene.

Hvem som deltok

Det var totalt 40 studenter som fordelte seg p�a 57 kursp�ameldinger, og det resulterte

i 35 fullf�rte kurs fordelt p�a 25 studenter. Det var hovedsakelig menn som deltok,

og studentene hadde relativt gode forkunskaper i bruk av Edb. De este hadde ogs�a

en h�y tidligere utdanning. De aller este, men ikke alle, hadde erfaring med tekst-

behandling og/eller bruk av PC. Det var imidlertid f�a som hadde tidligere erfaring

med datakommunikasjon.

Integrering av systemet

DKS ble i stor grad integrert i undervisningen. De obligatoriske oppgavene skulle

sendes som elektronisk post til l�rerne via DKS, og ble kommentert p�a samme m�ate.

L�rerne kunne komme med utdypende kommentarer og sluttkommentarer p�a ele-

venes innsats p�a de ulike oppgavene. P�amelding til kurs, bestilling av b�ker og

eksamensp�amelding foregikk ogs�a via postfunksjonen.

I konferansene kunne studentene stille faglige sp�rsm�al som ble kommentert av med-

studenter og fagl�rere, og fagl�rerne kunne bruke konferansene n�ar det var �nskelig

�a ta opp noe med klassen. I de konferansene som fungerte som oppslagstavler, kom
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gjerne fagl�rerne med utfyllende kommentarer og vurderinger av elevenes innsats p�a

innsendingsoppgavene.

Organisering i EKKO

Alle studentene ble delt inn i grupper avhengig av hvilke(t) kurs de fulgte. For

hvert kurs/hver gruppe ble det opprettet en klasseromskonferanse og en egen opp-

slagstavle. I klasseromskonferansene hadde b�ade studentene og fagl�rer b�ade lese og

skriveaksess, men i oppslagstavlene hadde kun de respektive fagl�rerne skriveaksess.

Brukeroppl�ring i EKKO

F�r kursstart �kk studentene tilsendt n�dvendig materiell fra NKI Datah�gskolen.

Det besto av et kort informasjonsbrev, EKKO-manual, en diskett med kommunika-

sjonsprogrammet ProComm, en kort brukerveiledning til ProComm, en beskrivelse

av aktuelle oppslagstavler og konferanser og oppgaver i bruk av EKKO. Hensikten

var at de p�a egenh�and v.h.a. dette materiellet skulle bli i stand til �a bruke DKS.

Videre informasjon �kk de via DKS.

Resultater

Det var stor forskjell i antall ganger de ulike studentene brukte DKS. Det varierte

fra 11 til 350 p�alogginger. De este gangene var studentene inne i EKKO for �a

lese. Antall skriveaksesser i konferansene var 429, noe som tilsvarte et snitt p�a 10

tekstmeldinger pr. medlem i konferansene. Summen av antall leseaksesser var 2501,

noe som tilsvarte et snitt p�a ca. 60 leste tekstmeldinger pr. medlem. Forholdet

mellom skrive og leseaksesser var derfor 1:6.

N�ar det gjaldt tidspunktene DKS ble benyttet, var det st�rst tilgang p�a ettermidda-

gen og kvelden. Det fordelte seg jevnt mellom de forskjellige ukedagene.

Studentene mente faste innleveringsfrister p�a oppgavene var en grei ordning, men 14

dager mellom hver frist var for knapp tid. Det at l�reb�kene og innsendingsoppgavene

var utviklet for tradisjonelle brevkurs ble ikke sett p�a som en hemmende faktor.

For fagl�rerne medf�rte bruken av EKKO mer tid enn beregnet fra starten av. Det

gikk med mye tid til �a rette og kommentere innsendingsoppgaver, samt pr�ve �a f�a i

gang diskusjon i konferansene.

Det var kun f�a av elevene som bidro med skriving av tekstmeldinger, og dermed

oppn�adde ikke skolen den �nskelige diskusjonen og kontakten mellom l�rer og den

enkelte elev.

DKS bar preg av en del mangler. Det var bl.a. �nskelig med bedre mulighet for
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�loverf�ring, enklere s�kerutiner slik som mulighet for friteksts�king i b�ade temaan-

givelse og selve teksten, og funksjoner som gj�r l�rernes oppgaver enklere.
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Fire datakonferansesystemer

CoSy

CoSy er utviklet av The CoSy Group Communication Services ved University of

Guelph.

N�ar det gjelder konferansene i CoSy, er hver tekstmelding i en konferanse i utgangs-

punktet lagret i en kronologisk lenke slik som i PortaCOM. Den logiske sammen-

hengen i en slik lenkestruktur vil delvis forsvinne, da en tekstmelding kan inntre�e i

lenken mellom et innlegg og de tilh�rende kommentarene. Men for �a oppretteholde

en �nskelig logisk sammenheng, opprettes tilleggslenker mellom de tekstmeldingene

som utgj�r en dialog. Dette betyr at CoSy opererer med to forskjellige lenker for �a

organisere tekstmeldingene.

Funksjonene i CoSy

Siden CoSy opererer med to fysisk forskjellige lenkestrukturer, �nnes det to adskilte

kommandosett for�a skrive og lese i henholdsvis de logiske og de kronologiske lenkene.

Videre gis det for�vrig funksjoner for:

� �a hente fram det tilh�rende innlegget n�ar en kommentar leses

� �a lese alt som er blitt skrevet p�a en bestemt dato

� �a lese overskriften til tekstmeldingene, for �a se om dette er av videre interesse

� �a s�ke etter setningsdeler eller enkeltord

� �a s�ke etter forfatter av en tekstmelding

193
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Brukergrensesnittet i CoSy

I CoSy �nnes det ingen form for menyer! Det er derfor n�rmest en n�dvendighet at

nye brukere har lest gjennom brukermanualen f�r oppstart av systemet. Men det gis

mulighet for enkeltbrukere �a endre grensesnittet mot CoSy hvis �nskelig.

Postfunksjonen i CoSy er ikke s�rlig brukervennlig, da det er antatt at brev kun

kan sendes til en person. Hvis det er �nskelig �a sende et brev til ere brukere, m�a

det aktuelle brevet f�rst kopieres og deretter sendes enkeltvis. Et slikt postsystem vil

egne seg d�arlig i en undervisningssituasjon, der det ofte er n�dvendig at l�rer og/eller

administrasjonen formidler informasjon til studentgruppen ogs�a via brevfunksjonen.

Videre n�ar det gjelder kommunikasjon h�andteres dette via et s�akalt CoSy-shell. Bru-

keren vil da komme direkte i kontakt med CoSy, uten �a m�atte starte opp systemet

f�rst etter �a ha kommet inn p�a operativsystemet til vertsmaskinen.

N�ar det gjelder overf�ring av tekst til og fra CoSy, er designen av systemet i dette

henseende rettet hovedsakelig mot kommunikasjonsprogrammet KERMIT. Dersom

en bruker fra sin PC benytter KERMIT vil overf�ringen av tekst v�re forholdsvist

enkelt. Derimot hvis en bruker har tilgang til et annet kommunikasjonsprogram, m�a

brukeren selv �nne ut hvordan overf�ringen kan utf�res via dette kommunikasjons-

programet. Dette kan forvanske bruken av CoSy noe.

EKKO

Funksjonene i EKKO

EKKO er programmert i PASCAL for en HP-3000 minimaskin. N�ar det gjelder

selve oppbyggingen og arkitekturen i EKKO, er den p�avirket av NKI Datah�gskolens

kjennskap til de velutpr�vde datakonferansesystemene PortaCOM, EIES, CoSy,

PARTCIPATE samt PC-baserte oppslagstavler.

EKKO har �re hovedfunksjoner. Disse er konferansene og herunder de elektroniske

oppslagstavlene, elektronisk post og brukerregisteret. Det elektroniske postsyste-

met er et tradisjonelt postsystem. Videre gir brukerregisteret opplysninger om alle

EKKO-brukere og hvem som er medlem i de enkelte konferansene.

N�ar det gjelder konferansene i EKKO er det sv�rt likt de �vrige systemene som

tilbys, men organiseringen av tekstmeldingene er strengere [Paulsen, 89:1]. Dette

ved at tekstmeldingene i en konferanse organiseres ved at alle kommentarene til et

innlegg kjedes sammen i en kronologisk lenke under det tilh�rende innlegget.

N�ar det gjelder lagring, benyttes det eksterne databasesystemet HP/IMAGE til lag-

ring av meldinger i postsystemet. Dette for �a f�a st�rre sikkerhet m.h.t enkeltbruker-

nes personlige integritet. Derimot medf�rer bruk av IMAGE at EKKO er forholdsvis

komplisert �a konvertere til et annet operativsystem og/eller annen maskintype enn
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HP-3000.

Brukergrensesnittet i EKKO

EKKO er opprinnelig menystyrt, d.v.s. at alle nye brukere ved p�alogging i systemet

automatisk f�ar en meny som beskriver systemets funksjoner. For avanserte brukere

gis det imidlertid mulighet til �a endre graden av menystyring eller fjerne menyen

helt. Valg i menyen gj�res ut i fra bokstaver som beskriver funksjonene (f.eks brukes

bokstaven \S" som valg for SKRIV), mens elektroniske oppslagstavler og konferanser

refereres ved entydige numre. Disse numrene kan til tider v�re vanskelig �a huske,

men kan innnhentes ved �a be om en oversikt over tilgjengelige konferanser.

Ved oppstart av EKKO gis det umiddelbart en oversikt over all ny informasjon som

er blitt registrert siden siste vedkommende var tilsluttet systemet. Slik aktuell in-

formasjon dreier seg om tekstmeldinger i de konferansene vedkommende f�r har lest

eller skrevet tekstmeldinger i. Det gis ogs�a mulighet til �a hente fram ny informasjon

ved bruk av en enkelt kommando. Denne kommandoen henter fram alle nye brev,

deretter nye oppslag p�a de elektroniske oppslagstavlene brukeren har leseaksess til,

og tilslutt hentes nye innlegg og kommentarer i de for brukeren aktuelle konferanser.

Videre inneholder alle tekstmeldinger en overskrift som skal hjelpe brukeren �a �nne

fram �nsket informasjon.

Eksterne brukere m�a via et kommunikasjonsprogram tilknytte seg EKKO, og �loverf�r-

ing til og fra EKKO er forholdsvis komplisert.

EIES

EIES ble utviklet i slutten av 70-�arene under ledelse av Murray Turo� ved New

Jersey Institute of Technology (NJIT). Turo� hadde for�vrig f�r dette utviklet

det f�rste DKS som er blitt laget, nemlig EMISARI.

NJIT har et g�aende prosjekt hvis hensikt er �a evaluere og lage hjelpemidler til et

virtuelt klasserom. Oppbyggingen av EIES har derfor en rekke tilleggsfasiliteter fra

andre DKS, designet spesielt for bruk innen elektronisk fjernundervisning.

N�ar det gjelder konferansene, er tekstmeldingene lagret kronologisk i en lenkestruk-

tur, der hver av tekstmeldingene er identi�sert med et entydige nummer slik som i

PortaCOM. Forfatteren av en tekstmelding m�a oppgi nummeret til det innlegget eller

kommentaren vedkommende �nsker at tekstmeldingen skal v�re en kommentar til.

Funksjonene i EIES

Sp�rsm�al er en spesialfunksjon i EIES som er lite utbredt i de �vrige DKS. Funksjo-

nen benyttes dersom en bruker �nsker �a stille sp�rsm�al til andre brukere, som videre
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kan svare p�a det aktuelle sp�rsm�alet kun en gang. En slik funksjon kan egne seg

sv�rt bra i l�ringsprosesser, f.eks. i en l�rer-studentgruppe situasjon.

Videre tilbyr EIES en s�akalt notebooks-funksjon. Notebooks er et privatomr�ade som

gir brukeren mulighet til �a sette sammen tekst som skal formidles til andre brukere,

og brukeren kan ogs�a gi disse lese- og/eller skriveaksess. Notebooks vil dermed ha

sv�rt mange likhetstrekk med funksjonen til PortaCOMs lukkede m�ter

En annen systemfasilitet er avstemming-funksjonen som gir brukerne muligheten til

�a foreta anonyme avstemminger via systemet. Videre inneholder EIES et tradisjonelt

postsystem der massedistribusjon av brev er mulig. EIES har ogs�a et brukerregister

som har den samme funksjonaliteten som brukerregisteret i EKKO.

Videre gis det for�vrig funksjoner for:

� �a s�ke etter dato en tekstmelding er skrevet p�a

� �a s�ke etter stikkord

� �a s�ke etter forfatter eller brukernummeret til forfatteren som har skrevet tekst-

meldingen man er ute etter.

Brukergrensesnittet i EIES

EIES er b�ade kommandostyrt og menystyrt. Det gis imidlertid mulighet til �a endre

graden av menystyring eller g�a helt over til kommandostyring n�ar man er blitt kjent

med systemet. N�ar det gjelder menyen, gir denne en oversikt over forskjellige kom-

mandoer som kan velges med tallkoder. Videre best�ar kommandoene i stor grad av

spesialtegn i stedet for ord, noe som kan v�re sv�rt forvirrende for nybegynnere

[Paulsen, 89:1].

TEIES og PTEIES

Utviklingen av EIES var basert p�a at systemet skulle brukes p�a en sentral data-

maskin. For at systemet lettere skulle kunne konverteres til andre maskintyper og

operativsystemer, ble en ny versjon utviklet. Denne versjonen �kk navnet TEIES

og er programmert i C.

For �a kunne utnytte en PC fullt ut ved bruk av TEIES, ble en ny del av TEIES-

systemet utviklet,{ PTEIES. PTEIES �apner muligheten for at ogs�a ikke-tekstlig

informasjon kan overf�res, f.eks. gra�ske bilder, noe som vil v�re sv�rt revolusjoner-

ende spesielt i en fjernundervisningssammenheng.
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Participate

Participate (PARTI) er utviklet av C.H.Stevens. Stevens ledet utviklingen av EIES,

og det var nettopp med bakgrunn i dette utviklingsarbeidet han �kk ideen til PARTI.

Han mente at EIES inneholdt for mye \useri�s prating" og at et system burde fungere

bedre med en annen konferansestruktur.

I utgangspunktet ligger alle tekstmeldingene i en konferanse hovedsakelig lagret i

en kronologisk lenke, slik som i b�ade EIES og PortaCOM. Hvis en bruker derimot

�nsker �a utdype et tema i en av tekstmeldingene, gis vedkommende mulighet til �a

opprette en gren (eng.:branch) ut fra dette temaet. P�a denne m�aten vil systemet

f�a en klarere organisering av temaer. Et eksempel p�a en slik tematisering av tekst-

meldinger kan v�re at en bruker �nsker �a utdype temaet programmeringsspr�ak. Da

kan brukeren opprette f.eks. tre grener som omhandler henholdsvis COBOL, SI-

MULA og C. Eventuelle andre brukere kan lese og skrive tekstmeldinger innunder

det underordnede temaet.

Funksjonene i PARTI

PARTI inneholder naturlig nok en del av de samme hovedfunksjonene som EIES.

Derimot tilbyr PARTI synkron kommunikasjon,{ en fasilitet som ikke �nnes i EIES og

som heller ikke er s�rlig utbredt i de �vrige DKS . Selve informasjonsutvekslingen blir

riktignok begrenset da hver melding har en �vre grense p�a 80 tegn (en-linjersmelding).

Brukergrensesnittet i PARTI

PARTI er rent kommandostyrt, men det �nnes likevel menyer som hjelper nye brukere

til �a manipulere systemet.

Videre ble PARTI konstruert til bruk p�a en sentral datamaskin, slik at brukere som

�nsker�a tilslutte seg systemet m�a via kommunikasjonslinjer koble seg opp mot verts-

maskinen hvor systemet er tilgjengelig.
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Sp�rreguider

Sp�rreguide for studenter

Bakgrunnsvariabler

1. Kj�nn

2. Alder (Hvor gammel er du?)

3. Arbeid/stilling

4. Familiesituasjon

5. Barn (alder,antall,hjemmeboende)

Valg av NKS H�gskole

1. Hva slags utdanning har du fra f�r?

2. Hvorfor har du valgt �a ta en utdannelse ved NKS H�gskole?

3. Hvilke konsekvenser vil et fullf�rt studie ha for deg

(a) I forhold til l�nn?

(b) I forhold til karriere?

(c) I forhold til egenutvikling?

(d) I forhold til jobb?

4. Har du tidligere tatt kurs ved en fjernundervisningsinstitusjon?

(a) Hvor og hvilke kurs?

198
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(b) Hvilken type kommunikasjon ble benyttet da?

- lydkasetter, telefonst�tte, video, korrespondanse...

Tilretteleggelse av studiet

Faktiske forhold:

1. Hvor mye tid har du brukt til studier siste uke (f�r intervju)?

2. Vil det si at du studerer

(a) Hver dag

(b) 4{6 dager pr. uke

(c) 2{3 dager pr. uke

(d) 1 dag per uke

(e) Sjeldnere

3. Var dette en typisk uke? (ja/nei, normalt mer/mindre)

4. N�ar p�a d�gnet studerer du?

5. Hvor studerer du (jobb/hjemme)?

6. F�ar du arbeidsro?

7. Studerer du individuelt eller sammen med andre?

(a) Hvorfor en slik arbeidsform?

8. Hvor ofte har du kontakt med fagl�rer?

(a) 3{7 ganger pr. uke

(b) 1{2 ganger pr. uke

(c) 1{2 ganger pr. mnd

(d) 2.hver mnd

(e) Sjeldnere

9. Hvor mye kontakt har du med administrasjonen/andre ved NKS H�gskole?

(a) Hva slags medie benyttes?
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Omgivelsene:

1. Har du full jobb?

2. Hva slags arbeidstid har du (exitid)?

3. Er det er p�a jobben som tar en utdanning ved siden av?

(a) St�tter dere hverandre?

4. F�ar du st�tte/hjelp/avlastning hjemme (husarbeid mm)?

�nskelige forhold:

1. �nsker du �a bruke mer tid p�a studier?

(a) Hvis ja, hva hindrer deg?

2. �nsker du �a studere individuelt eller samarbeide?

(a) Evt. samarbeide med hvem?

Kontakt med andre

1. Hvor ofte har du kontakt med andre studenter?

(a) Hva slags kontakt (privat, studier, kollokvier)?

(b) �nsker du mer kontakt?

2. Hvilke kommunikasjonsmedier blir brukt?

(a) tlf, temalinje, korrespondanse, konferansesystem (elektronisk post/konferanser)

og/eller ansikt{til{ansikt.

3. Hvorfor brukes disse?

4. Hva er det dere kommuniserer om?

5. �nsker du annen type kontakt (i s�a fall hvilken)?
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Bruk av PC, modem, og PortaCOM

Tidligere erfaringer:

1. Hvilke erfaringer hadde du med Edb{systemer f�r du startet p�a studiet? (PC,
Apple, Commodore og/eller mini-/stormaskin)

(a) Hva har du brukt datamaskiner til? (registreringsarbeid, tekstbehandling,
regnskap, programutvikling, ADB o.s.v.)

(b) F�ler du dette som en fordel/ulempe?

2. Hvordan er dine erfaringer med datakommunikasjon generelt?

3. Har du tidligere benyttet et datakonferansesystem eller lignende?

Brukeroppl�ring:

1. Har du v�rt p�a studentsamling, i s�a fall hvor?

(a) Hvor mye utbytte �kk du av studentsamlingen?

i. Ga den et godt nok grunnlag til �a kunne starte p�a egenh�and?

ii. Hvis nei, hva manglet?

(b) Tror du dette er generelt for de andre studentene?

2. Hvilke startvansker hadde du til �a begynne med?
(Oppkobling til Blindern, bruk av PortaCOM og/eller installering av utstyr).

3. Hva slags hjelp var (er) n�dvendig?

4. F�lte du at du �kk (f�ar) tilstrekkelig hjelp i startfasen (n�a)?

Generell bruk av PC:

1. Hva benyttes PC{en til (i forbindelse med kurset)? (Deltakelse i PortaCOM,
ferdige programpakker og/eller lage egne programmer...)

2. �nsker du�a benytte den til annet? (N�a/senere) (Databases�king, kommunika-
sjon, datakonferanser, bruk av ferdige programpakker (Lotus, dbase, WP el.l),
lage egne databaser/dataprogrammer og/eller spill.)

3. Har du anska�et deg PC kun fordi kursdeltakelse krever det, eller ogs�a for egen
del?

4. Har du kj�pt utstyret selv/f�att p�a jobben?

5. Svarer en evt. anska�else av PC til forventningene?
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Bruk av PortaCOM:

1. N�ar var du tilknyttet systemet for f�rste gang?

(a) Hvordan var det �a starte p�a egenh�and

(b) Hvilke begynnerproblemer hadde du?

2. Er brukermanualen (ABC{en) bra nok?

(a) Hvis nei, hva m�a forbedres?

3. Hva slags problemer har du hatt underveis med bruk av PortaCOM?

4. Hvor ofte bruker du PortaCOM?

(a) Hvor lenge om gangen?

5. Til hva brukes PortaCOM?

(a) Leser, hvor ofte?

(b) Sender brev, hvor ofte?

(c) Svarer p�a brev, hvor ofte?

(d) Skriver innlegg, hvor ofte?

(e) Kommenterer innlegg, hvor ofte?

6. Hvor mange konferanser er du medlem i?
(NKS H�gskole-konferanser og/eller andre konferanser)

7. Hvilken nytte har du av PortaCOM?

8. Er kommunikasjonsformen noe du vil bruke:

(a) Videre i studiet?

(b) Etter studiet? (mail, BBS)

9. Hvordan er feed{backen i systemet?
(responstid, svar p�a innlegg)

(a) Hvis misforn�yd, hvordan b�r den v�re?

10. Hva har du �a si om temaene i m�tene?

(a) Har du �nsker om andre temaer, i s�a fall hvilke?

11. Har du synspunkter p�a evt. forbedringer av systemet?
(Organiseringen av temaer, m�ter, titler.
Ideer til type oppdeling/oppdeling av pensum.
Antall konferanser.)
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Undervisningsmodellen

Integrering av PortaCOM:

1. B�r det v�re obligatoriske oppgaver som forutsetter bruk av systemet?

2. B�r det v�re obligatoriske oppgaver om \bruk av systemet"?

3. B�r all undervisning foreg�a via systemet (unntatt seminarene)?

4. Er det tilfredsstillende �a motta informasjon kun via systemet?

5. B�r systemet (kun) v�re et av ere medier, eller hovedmedie i undervisningen?

Pensum:

1. Har du noe �a si p�a pensum i kurset (Edb som verkt�y)?

(a) Har det faglig relevans, f�ar du brukt det i praksis?

(b) Er det lettfattelig?

(c) Er eksemplene gode?

(d) Progresjon?

2. Har du noe �a si p�a arbeidsmengden?

Undervisning:

1. Er du forn�yd med undervisningen?

2. B�r det v�re lagt opp til mer enkeltarbeid/prosjektarbeid?

Fagl�rerens rolle:

1. �nsker du mer/mindre kontakt med fagl�rer?

(a) Hva slags?

2. Gjennom hvilket medie vil du ha kontakt med fagl�rer?
(konferansesystem, modem, tlf, brev, seminar, veiledning)

3. Hvor synlig skal fagl�reren v�re? (fagl�rerens rolle)

(a) Undervisning

(b) Kommenterende/rettende
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(c) Veiledende fast/ved behov

4. Forventer du at en fagl�rer skal svare p�a alle henvendelser, ogs�a de som svares
p�a av andre?

5. Har du f�att den hjelp du trengte underveis?

6. Er du interessert i �a f�a feedback p�a andre innsendte oppgaver utover de obliga-
toriske? (F�ar du det n�a?)

7. Hvor hurtig f�ar du svar fra fagl�rer?

Sluttkommentarer

1. Har studiet svart til forventningene?

(a) Faglig

(b) Praktisk anvendelig

2. Hvilke framtidsmuligheter mener du konferansesystemet har i fjernundervisnin-
gen?

3. Hva m�a forandres p�a for at det skal fungere best mulig?

4. Er det noe vi ikke har spurt om som du gjerne vil ha med?
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Sp�rreguide for fagl�rere

Brukeroppl�ring

Erfaring

1. Hva slags bakgrunn har du?

(a) utdannelse

(b) yrkesbakgrunn

(c) erfaring med PC, datakommunikasjon og konferansesystemer eller lignende

2. (Hvorfor har du valgt �a v�re fagl�rer ved en slik undervisningsinstitusjon?)

3. Har du undervist ved en fjernundervisningsinstitusjon tidligere?

(a) I s�afall n�ar, hvor og i hvilke(t) kurs

4. Hva var grunnen til at du ble fagl�rere ved kurset?

5. Hvordan var studentenes generelle erfaringsbakgrunn i Edb?

(a) med PC

(b) med datakommunikasjon

(c) med et datakonferansesystem eller lignende

6. Ansees dette som en fordel eller en ulempe for studentene?

Studentsamling

1. Hva slags grunnlag b�r en studentsamling gi til beste for studentene?

2. Hva kreves at skal tas opp p�a p�a samlingene for �a gi dette grunnlaget?

3. Hva slags grunnlag ga studentsamlingene generelt for studentene?

4. Hva manglet p�a studentsamlingene?

5. Evt. synspunkter p�a mulige forbedringer av en samling?

(a) ere hjelpel�rer

(b) inndeling i kategoriserte grupper

(c) ere �vingsoppgaver p�a PC for de uerfarne eller de som m�atte �nske det
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Brukeroppl�ring

1. N�ar b�r oppl�ring i Edb komme inn i studiet?

(a) Hvorfor?

(b) Hva med forkurs?

2. I hvilken grad skal det legges vekt p�a de forskjellige delen av kurset og n�ar?

(a) generell PC-bruk

(b) PortaCOM

(c) datakommunikasjon

3. Hva slags oppl�ring �kk du?

4. Hvordan b�r oppl�ringen av fagl�rerne v�re lagt opp?

5. Hva kreves fra NKS sin side mhp. oppl�ringen av fagl�rerne?

6. Hva slags startvansker hadde studentene til �a begynne med?

(a) med PC

(b) med modem og andre tekniske fasiliteter tilknyttet datakommunikasjon

(c) PortaCOM

7. Hva slags henvendelser fra studentene �kk du i startfasen?

(a) Hva slags medier ble brukt?

(b) Hvis PortaCOM, {selve konferansene eller elektronisk post?

8. Hva slags henvendelser �kk du fra studentene underveis i kurset?

(a) Hva slags medier ble brukt?

(b) Hvis PortaCOM, {selve konferansene eller elektronisk post?

9. Kunne du bidra med hjelp?

10. Hva slags hjelp b�r v�re tilgjengelig fra fagl�rernes side?

11. Hvor mye b�r det kreves at fagl�rerne og administrasjonen generelt skal kunne
i en slik undervisningsmodell?

(a) I forbindelse med den tekniske siden?

12. Hvilke krav ble stilt til fagl�rerne i forbindelse med tekniske aspekter ved kur-
set?

13. Er brukermanualen over PortaCOM etc. god nok?

(a) Hvis nei, {hva m�a forbedres?
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Bruk av datakonferansesystem i fjernundervisningen

1. Hva slags nytte har studentene i en fjernundervisningssituasjon av et datakon-
feransesystem?

2. Hva slags nytte �kk studentene av PortaCOM?

(a) Hvis mindre nytte enn hva hensikten:

(b) Hva kreves for at studentene skal ha et maksimalt utbytte av datakonfe-
ransesystem fra

i. administrasjonens side?

ii. fagl�rernes side?

iii. studentenes side?

Fagl�rerens rolle

1. Til hva og hvor mye har du benyttet seg av systemet?

2. Hvor mange datakonferanser er du medlem i?

(a) Hvor mange av disse er ikke-NKS-konferanser?

3. Hvilen nytte har du hatt av systemet?

4. Hvor synlig skal/b�r fagl�rerne v�re i et datakonferansesystem benyttet til
et fjernundervisnings form�al for at undervisningssituasjonen skal fungere opti-
malt?

(a) kontinuerlig rettende og veiledene

(b) veiledende etter behov

(c) en studentvenn

(d) autorit�r og fylle en lederrolle

5. Hvordan skal fagl�rerne opptre i systemet?

6. Hvor ofte b�r/skal en fagl�rer v�re tilknyttet systemet?

7. Hvor ofte var du tilknyttet systemet?

8. Skal en fagl�rer svare p�a alle henvendelser?

9. Hvor hurtig b�r studentene f�a svar fra fagl�rer?

(a) Ble dette praktisert i fors�ket?
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Undervisning

1. Vil det v�re tilfredstillende for deg �a motta informasjon kun via et datakonfe-
ransesystem?

(a) Hvorfor/Hvorfor ikke?

(b) Hva med studentene?

2. B�r all undervisning foreg�a via systemet?

(a) Hvorfor/Hvorfor ikke?

3. Skal et datakonferansesystem v�re ett av ere medier eller et hovedmedie i
fjernundervisningen?

(a) Hvorfor/Hvorfor ikke?

4. Hva med \sm�a" skriftlige forelesninger som foreleserne legger ut?

(a) etter kapittelinndelingen i l�reboka

(b) som ukas tekst

5. B�r det gis mulighet til at studentene f�ar feedback p�a andre oppgaver utover
de obligatoriske?

(a) Hvorfor/Hvorfor ikke?

Obligatoriske oppgaver

1. B�r det v�re obligatoriske oppgaver som forutsetter bruk av datakonferanse-
systemet, d.v.s. som g�ar p�a bruk av datakonferansesystemet som et pedagogisk
verkt�y?

(a) Hvorfor/Hvorfor ikke?

2. B�r det v�re obligatoriske oppgaver om \bruken av datakonferansesystemet",
d.v.s. obligatoriske oppgaver som g�ar p�a kommandobruk?

(a) Hvorfor/Hvorfor ikke?

Datakonferansesystemet

1. Hvordan skal et generelt datakonferansesystem organiseres for �a funger best
mulig til et fjernundervisningsform�al?

(a) Hva med skjermbilde?



Vedlegg C. Sp�rreguider 209

(b) Hva med brukergrensesnittet?

i. menystyrt

ii. mulighet til �a g�a rett inn i systemet.

2. Hvordan b�r PortaCOM organiseres for �a fungere best mulig i en fjernunder-
visnigssituasjon?

3. Hvordan b�r konferanseinndelingen v�re?

(a) Antall medlemmer i hver konferanse?

(b) Avgrensing av informasjonsmengden?

(c) Andre ting som m�a forbedres?

Tverrkontakt

1. Gjennom hvilket medie �nsker du kontakt med studentene (og administrasjo-
nen), og hvorfor?

2. Hvilket medie mener du at foretrekkes av studentene (til ulike tider i studie-
progresjonen), og hvorfor?

3. I hvor stor grad �nsker du kontakt med studentene?

(a) Hvorfor?

(b) Hva slags kontakt er �nskelig?

\Edb som verkt�y"

1. Har kursmodulen faglig relevans (sett i et bedrift�konomisk perpektiv)?

(a) Hvorfor/hvorfor ikke?

(b) Hvis ikke: Hvordan burde pensumet blitt lagt opp?

Hvilke framtidsmuligheter har et datakonferansesystem i fjernundervisningen?



Vedlegg D

�vingsoppgaver i bruk av

PortaCOM

Oppgavene under skal gi deg en innf�ring i bruk av PortaCOM. Ta deg god tid og

gj�r de oppgavene du rekker. Resten kan du pr�ve p�a egenh�and n�ar du kommer
hjem. Kommandoer er markert med fet skrift. Alle kommandoer og navn kan

b�ade forkortes og skrives med sm�a og store bokstaver i PortaCOM. Pr�v �a se hvor
langt du kan forkorte de ulike kommandoene i oppgavene. For �a avslutte bruken av
PortaCOM, kan du hvor som helst skrive kommandoen quit som kan forkortes q.

Oppgave 1: Lese tekstmeldinger

(a) Bli medlem i konferansene og lese de n siste tekstmeldingene

For �a lese i en konferanse m�a du f�rst bli medlem. Meld deg inn i konferansen Cafe

Online ved �a gi kommandoen:
{ member Cafe Online

Pr�v samtidig �a se hvor mye du kan forkorte dette. Kommandoen over kan eksem-
pelvis forkortes: mem ca on (Legge merke til at det ikke er kun kommandoene som

kan forkortes, men ogs�a konferansenavn og navn p�a brukere).

Du f�ar en presentasjon av konferansen og en oversikt over hvor mange tekstmeldinger

som er skrevet i den. For �a slippe �a lese dem alle, kan du bruke kommandoen only

<n>, for �a lese bare de n siste tekstmeldingene. Pr�v med kommandoen:

{ only 3

For�a lese hver av dem m�a du gi kommandoen next notice, men som du ser er dette

det f�rste forslaget PortaCOM kommer med, slik at du kan bla deg gjennom ved �a

trykke p�a linjeskift{tasten.

210
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(b) Bli medlem i ere konferanser

Meld deg inn i konferansene og les evt. det du �nsker i hver av dem.

� NKSH Samling (Edb)

� NKSH Oppslagstavle

� NKSH Adm Konferanse

� NKSH PortaCOM

� NKSH PC

(c) Forytting mellom konferanser

PortaCOM har mange s�kemuligheter. Kommandoen review kan brukes kombinert
med en eller ere av de kommandoene du ser p�a side 37 i ABC{en. Du skal n�a pr�ve
noen av dem ved�a s�ke etter tekstmeldinger i Cafe Online. Siden du n�a be�nner deg

i konferansen NKSH Samling (hvis du ikke har g�att ut av denne med), m�a du f�rst
forytte deg til konferansen Cafe Online. Dette gj�r du ved �a benytte kommandoen

join x, der x er konferansens navn. Gi kommandoen:
{ join Cafe Online

(d) S�ke i konferanser

Som nevnt i oppgaven over skal du her bruke kommandoen review. Pr�v med de

f�lgende kommandoene og se hva du f�ar fram:

� review last 3

� review last 3 no

� review all by John Gi�ver
Noter deg nummereret p�a en av tekstmeldingene, { det vil du f�a bruk for siden.

� review last 2 subject �l

� review last about �l
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Oppgave 2: Skrive, redigere og sende brev

Du har mulighet til�a skrive b�ade innlegg og kommentarer i en konferanse. For�a skrive

innlegg benyttes kommandoen notice, og for �a skrive en kommentar til et tidligere

innlegg benyttes kommandoen comment (evt. personal hvis det du skriver kun

skal sendes til forfatteren av innlegget, og ikke til konferansen). I tillegg kan du ogs�a

skrive brev til andre medlemmer av PortaCOM. Da benyttes kommandoen letter.

Prinsippet er det samme om du skriver til en konferanse eller til en postkasse, s�a du

skal her f�a pr�ve deg �a sende et brev.

For at PortaCOM skal forst�a at det er kommandoer som skrives og ikke bare vanlig

tekst, m�a du f�rst p�a en linje i teksten din skrive ! (utropstegn) foran kommandoen.
Men hvis du er p�a kommandolinjen, d.v.s. der PortaCOM viser klarmeldingen {

(bindestrek), kan du skrive kommandoen direkte. Under er dette markert med (!)

foran kommandoen for �a vise at det er avhengig av hvor du be�nner deg.

Tips:

Hvis du i l�pet av �vingen ikke blir ferdig med en av tekstene du skal skrive i oppgaven,

kan du gi kommandoen (!)q for avslutning av PortaCOM (Husk utropstegn foran q{
en hvis du er inne i en tekst). N�ar du logger deg inn i PortaCOM ved neste �ving, f�ar
du umiddelbart beskjed om at du har en uferdig tekst. Da kan du gi kommandoen

continue. Hvis du ombestemmer deg og ikke �nsker �a sende teksten, kan du gi
kommandoen: cancel (Husk utropstegnet foran, hvis du er inne i en tekst).

(a) Teksten i brevet

Du skal n�a skrive et brev til Astrid Jenssen. Astrid er veldig glad i vitser, og du skal

n�a sende henne f�lgende vits:

Ola reiste til byen for �a kj�pe seg roll{on.

Ekspedit�ren spurte vennlig om den skulle pakkes inn. \Nei, takk" svarte

Ola, \jeg tar den under armen !"

For �a kunne f�a til dette gj�r du f�lgende:

(b) Kommandoen for �a skrive brev

Gi kommandoen:

{ letter astrid jenssen

N�a vet PortaCOM at du skal sende et brev til Astrid Jenssen. Du vil n�a se overskriften

p�a brevet, d.v.s. dato, klokkeslett og navnet ditt. Overskriften inneholder ogs�a

et emnefelt, { subject. Her kan du f.eks. skrive vits som angivelse p�a hva brevet

inneholder. Deretter f�a du meldingen:
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*** PortaCOM now expects a message text***.

PortaCOM venter p�a en tekst fra deg.

Skriv f�rste linje i brevet. Ta deg god tid, men ikke bry deg om at du har noen

skrivefeil. Retting av tekst kan du f�a pr�ve deg p�a i (e) og (f) nedenfor.

(c) Lage avsnitt

Det er et avsnitt i teksten etter f�rste linje. For�a kunne f�a til dette m�a du f�rst taste

en blank (space) der du �nsker avsnittet og deretter linjeskift (CR). Hvis du derimot

taster to linjeskift kommer du automatisk p�a kommandolinjen og m�a gi kommandoen

continue for �a kunne fortsette.

(d) Skriv resten av teksten

(e) Erstatt ett ord i teksten med ett eller ere ord

Kommandoen for dette er: (!)replace <gammeltekst><ny tekst>. Du skal erstatte

ordet Ola med ordene tante Kari, d.v.s. at du gir kommandoen:
{ (!) replace Ola tante Kari

Siden Ola st�ar to steder i teksten, vil PortaCOM for hver av dem sp�rre om du vil
bytte ut Ola med tante Kari. Du skal svare Yes p�a begge.

(f) Hoppe \bakover" i teksten

For �a kunne forandre p�a st�rre deler i en tekst, benytter du kommandoen: (!)erase
<n>. Du hopper da bakover i teksten n antall linjer. Teksten du hopper over vil da

slettes. Du skal slette den siste linjen i teksten. Gi kommandoen:

{ (!)erase 1

(g) Lese hva du har skrevet

F�r du skal sende brevet er det lurt \�a se over" hva du har skrevet. Gi kommandoen:
{ (!)type

(h) Sende brevet

Du har n�a kommet ut p�a kommandomodus. Hvis du synes at teksten er �n nok til �a

sendes, { gi kommandoen:

{ enter

(hvis du �nsker �a g�a inn i teksten igjen og gj�re rettelser, m�a du gi kommandoen:
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{ continue

for �a kunne fortsette fra der du slapp. N�ar du er forn�yd med teksten og �nsker �a

sende den, { gi kommandoen:

{ (!)enter)

Oppgave 3: Se p�a status

Vha. status{kommandoen kan du f�a informasjon om en PortaCOM{bruker eller

konferanse.

(a) F�a informasjon om en PortaCOM{bruker

Du kan ta status b�ade p�a deg selv og andre PortaCOM{brukere. Ta status p�a deg

selv og se hvilken informasjon du f�ar fram. Gi kommandoen:
{ status <ditt PortaCOM{navn>

(b) F�a informasjon om en PortaCOM{konferanse

Pr�v �a ta status p�a konferansen NKSH Samling (Edb) og se hvilken informasjon du

f�ar ut. Gi kommandoen:
{ status NKSH (Edb)

(c) Oversikt over konferansene tilknyttet NKS H�gskole

PortaCOM lister opp alternativer n�ar kommandoer og navn er forkortet og ikke er

entydig. Ved �a bruke status{kommandoen kombinert med disse, kan du f.eks. f�a en

oversikt over konferansene tilknyttet NKS H�gskole. Ved �a gi kommandoen:
{ status NKSH

f�ar du en oversikt over konferanser med NKSH f�rst i navnet, d.v.s. konferanser
opprettet av NKS H�gskole.

Ved �a gi kommandoen:

{ status stud
f�ar du oversikt over konferanser med stud f�rst i navnet. Dette er konferanser opp-
rettet av studenter ved NKS H�gskole. For �a skille disse fra konferansene NKS

H�gskole har opprettet skal de hete noe med stud NKSH f�rst i navnet.
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Oppgave 4: Skrive innlegg og kommentarer i kon-

feranser

N�a skal du en tekstmelding i en konferanse. Dersom det du skal srive er en kommentar

til en tekstmelding i konferansen, er det vikig at du bruker kommandoen comment.

Hvis det er bare den som har skrevet tekstmeldingen som skal motta kommentaren,

bruker du kommandoen personal. Hvis det ikke er noen kommentar til en tidligere

tekstmelding, men derimot et frittst�aende innlegg bruker du kommandoen notice.

Det er viktig at du i \overskriften" (p�a subject{linjen) bruker en temaangivelse som

sier hva tekstmeldingen handler om.

(a) Skrive innlegg

Du skal f�rst skrive et innlegg i konferansen NKSH Samling (Edb) (f.eks. en vits).
Forytt deg f�rst til denne konferansen p�a samme m�ate som i oppgave 1 (c). Skriv

et kort innlegg ved �a bruke kommandoen:
{ notice

Der det st�ar subject skal du skrive temaangivelsen p�a innlegget (f.eks. Vits). Deretter
vil du f�a meldingen:

***PortaCOM now expects a message text***

og du kan skrive teksten (vitsen). Redigering gj�r du p�a sammem�ate som ved skriving

av brev. Dersom du gj�r noen redigeringer, bruk kommandoen (!)type for �a se p�a
den endelige teksten f�r du sender den av g�arde. Tekstmeldingen sendes p�a samme
m�ate som for brev, nemlig ved �a bruke kommandoen:

{ (!)enter

(b) Skrive kommentar

N�a skal du skrive en kommentar, men f�rst skal du hente en tekstmelding som kom-

mentaren skal skrives til. Bruk kommandoen fra oppgave 1 (d), og �nn den sist

skrevne tekstmeldingen av Annita Fjuk. Denne skal du kommentere ved �a bruke

kommandoen comment. Du vil da se at din kommentar arver overskriften fra tekst-

meldingen som kommenteres. Dette gj�r det enklere b�ade�a f�lge en kommentarrekke

(f.eks diskusjon) og �a s�ke p�a subject senere. N�a er det din sist leste tekstmelding

du skal kommentere, og da holder det med �a gi kommandoen comment. Hvis det

derimot var en annen tekstmelding som skulle kommenteres, m�atte du angi nummer

p�a tekstmeldingen som skulle kommenteres, comment <nummer p�a tekstmelding>.

Gi kommandoen:

{ comment

og skriv en kort kommentar til tekstmeldingen. Send den av g�arde p�a vanlig m�ate

ved �a bruke kommandoen (!)enter.
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Oppgave 5: Innsetting av en tekstmelding i en tekst

Du skal n�a skrive et brev til en annen student p�a samlingen. Dette brevet skal

inneholde den tekstmeldingen du har nummeret p�a fra oppgave 1.

(a)

Gi f�rst kommandoen:

{ letter

slik du gjorde i oppgave 2, og skriv navnet p�a den personen du vil sende brevet

til. Pr�v �a forkorte navnet s�a mye som mulig. Hvis forkortingen ikke er entydig,

vil PortaCOM liste opp navnene p�a alle de PortaCOM{brukere som kan forkortes
med de bokstavene du anga. Her vil du �nne navnet til den personen du �nsker �a
sende brev til. Etter subject skal du skrive: Innsetting av en tekstmelding i en tekst.

Deretter f�ar du som i oppgave 2 meldingen
***PortaCOM now expects a message text***.

Skriv en kort hilsen som f.eks \Hei, p�a deg".

(b)

N�a skal du sette inn den tekstmeldingen av John Gi�ver som du husket nummeret
p�a fra oppgave 1. Gi kommandoen:

{ (!)insert <nummer p�a tekstmelding>

(c)

Du har n�a kommet ut p�a kommandolinjen, og for�a komme inn i teksten igjen m�a du
gi kommandoen:

{ continue

(d)

Du f�ar meldingen ***PortaCOM now expects a message text***

Gi kommandoen:
{ (!)type

for�a se innholdet i brevet. N�a vil hele tekstmeldingen til John Gi�ver ses p�a skjermen

og ende med meldingen:

*** PortaCOM now expects a message text***
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(e)

Skriv en personlig hilsen tilslutt, og send brevet slik du gjorde i oppgave 2.

(f)

Du skal n�a lagre dette brevet som en egen �l p�a ditt directory (�lomr�ade) p�a IN-

GER. F�lgende kommando gj�r dette: save entry. Filen skal hete seminar.txt. Gi

kommandoen:

{ save entry seminar.txt

Oppgave 6: Hente en �l inn i en tekstmelding

Ved �a bruke �len du la p�a ditt eget �lomr�ade p�a INGER i forrige oppgave, skal du

n�a hente denne inn i en tekstmelding. Du skal be�nne deg i PortaCOM n�ar du gj�r

dette. Forytt deg til konferansen NKSH Samling (Edb) (se oppgave 1 (c)). Skriv et

innlegg som inneholder denne �len. Dette gj�r du p�a f�lgende m�ate:

Gi kommandoen:

{ notice

Skriv temaangivelse og et par ord i teksten f�r du gir kommandoen:

{ reassign input �le seminar.txt

Her kan du ogs�a skrive noen ord f�r du tar en titt p�a hvordan teksten din ser ut ved

�a gi kommandoen:

{ (!)type

I stedet for �a sende ogs�a denne tekstmeldingen skal du slette den ved �a gi komman-

doen:

{ cancel

Oppgave 7: Lese egne tekstmeldinger

(a)

Les gjennom dine egne innlegg og/eller kommentarer i NKSH Samling (Edb)

Tips:

Husk �a v�re p�a riktig sted og bruk kommandoen review (se oppgave 1 (d) og side

37 i ABC-en).
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(b)

Les gjennom de brevene du har sendt. For �a komme inn i postkassa di, m�a du f�rst

gi kommandoen:

{ mailbox

Tilleggsoppgaver

� Dersom du skulle f�a tid til overs kan du f.eks. ta en titt p�a kommando{

oversikten i PortaCOM ved �a gi kommandoen: { list commands

Du kan f�a en forklaring om hver enkelt av dem ved �a taste <kommandoen>?.

� Det er vanlig at alle PortaCOM{brukere skriver en presentasjon av seg selv,

hvor de skriver kort om hva de jobber/holder p�a med, adresse og telefon mm.

Du kan skrive en presentasjon av deg selv ved �a bruke kommandoen:

{ write presentation user
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