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Forord 
 

”Læreres vurdering av nettsider som del av læreverk” er den andre av fire rapporter fra 

prosjektet Nettsider som integrert del av læreverk – unødvendig vedheng eller nyttig 

tilleggskomponent? De tre andre rapportene består av en analyse av nettsteder (delrapport 1), 

elevenes erfaringer med nettsteder (delrapport 3) og sluttrapporten fra hele prosjektet (rapport 

4). 

Vårt prosjekt inngår som en del av programmet Valg og vurdering av lærebøker og andre 

læremidler som er finansiert av UFD ved Læringssenteret og Norsk faglitterær forfatter- og 

oversetterforening, og støttet av Den norske forleggerforening. Prosjektet er organisert av 

Høgskolen i Vestfold. 

Hovedhensikten med denne delrapporten er å presentere funnene fra 

spørreskjemaundersøkelsen. En mer sammenhengende og allmenn drøfting av resultatene vil 

komme i sluttrapporten. 

 

 

 

Oslo, april 2002 

Bente Heian 

Reidar J. Pettersen 
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KAP 1.   PROSJEKTET ”NETTSTEDER SOM INTEGRERT DEL 

AV LÆREVERK” 

 

Nettsteder som del av et læreverk er av ny dato i norskproduserte verk, og det finnes relativt lite 

forskning på norsk grunn om dette temaet. Når det gjelder nettsidenes form og innhold må 

derfor forfattere stort sett basere seg på hva de ut fra sin generelle erfaring med undervisning og 

læremiddelproduksjon tror vil fungere best. Om disse erfaringene er et solid nok grunnlag for å 

finne fram til optimale løsninger på nettsidene, er imidlertid usikkert.  

Der erfaringer ikke lar seg overføre til det nye mediet, blir det gjerne snakk om å prøve og 

feile. For forfatterne er det derfor av betydning både å få vite mer om betydningen av form og 

innhold når det gjelder nettsteder og å få mer kunnskap om brukersiden av nettdelen. Hvordan 

bør nettstedene utformes og hva bør de inneholde for å være et nyttig pedagogisk hjelpemiddel? 

Hvilken betydning har nettsidene når det gjelder lærernes valg av læreverk? Hvordan blir sidene 

brukt i forhold til verkets andre komponenter? Hvordan vurderer brukerne (lærere og elever) 

denne komponenten sett i forhold til læreverket som helhet?  

Tre store lærebokforlag i Norge presenterte i år 2000 nettsted til sine læreverk for engelsk 

grunnkurs i videregående skole, studieretning for allmenne og økonomiske og administrative 

fag. Disse nettstedene var innbyrdes ulike. Hovedmålet med denne undersøkelsen er å se 

nærmere på hvordan disse nettsidene er organisert når det gjelder form og innhold, og hvordan 

de ulike løsningene fungerer vis a vis brukerne.  

Det finnes etter hvert en betydelig litteratur når det gjelder forskning på tradisjonelle 

lærebøker. Denne forskningen har fokusert på ulike elementer av læreboka. Børre Johnsen 

peker på at forskningsprosjektene innen den tradisjonelle lærebokforskningen faller inn under 

kategorier som prosessorientert, brukerorientert eller produktorientert forskning (Børre Johnsen, 

1997, s. 31). Lærebøker går gjennom en omfattende produksjonsprosess før de når lærer og 

elev. Studier av denne prosessen er prosessorientert forskning. Lærebøkene kan også analyseres 

med hensyn til hvordan lærere og elever bruker og vurderer bøkene. Dette er en brukerorientert 

tilnærming. Og analyser av hva som finnes mellom permene, både utvalget av stoff og 

intensjonene og holdningen bak dette utvalget, er fokus i en produktorientert lærebokforskning. 

Selv om nettstedene til lærebøkene i og for seg er en del av læreverkene, er nettstedene 

såpass forskjellige fra tradisjonelle lærebøker at kunnskap og erfaringer fra den etablerte 

lærebokforskningen bare i begrenset grad kan overføres direkte til en forståelse av nettsteder. 
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Det er riktignok mange likheter; både den trykte boka og de elektroniske nettstedene består av 

ulike typer innhold og ulike formelementer. Nettet er imidlertid i større grad enn læreboka et 

verktøy som forlag, lærebokforfattere, lærere og elever bruker i læringsprosessen. Nettsider 

formidles gjennom et teknisk medium – datamaskinen – som krever andre tilleggsferdigheter av 

brukerne enn det bokmediet gjør. Å analysere nettsteder blir derfor noe annet enn å studere 

lærebøker.  

Vi knytter imidlertid an til forskningsstrategier innen lærebokforskningen i den forstand at vi 

i vår undersøkelse først og fremst har en produktorientert og brukerorientert tilnærming. I 

delundersøkelse 1 retter vi fokus mot nettstedet som produkt og analyserer formen (gjerne kalt 

brukergrensesnitt når et gjelder digitale tekster) og innholdet i denne delen av læreverket. De 

sentrale kategoriene her er design og struktur på formsiden og lærestoff, læringsaktiviteter og 

støttefunksjoner på innholdssiden. 

I delundersøkelsene 2 og 3 har vi en brukerorientert tilnærming hvor vi ser nærmere på 

hvordan både lærere (rapport 2) og elever (rapport 3) vurderer ulike egenskaper ved nettstedene 

til de tre læreverkene og hvilke erfaringer de har med bruken av disse nettstedene. 

I prosjektet tar vi utgangspunkt i tre ulike læreverk i engelsk for videregående skole, 

studieretning for allmenne og økonomiske/administrative fag. Vi har valgt å bruke det nyeste 

læreverket for engelsk grunnkurs fra hvert av de tre store skolebokforlagene i Norge, nemlig 

Targets (Berntsen, m.fl., 1998), Passage (Anvik, m.fl., 2000) og Flying Colours (Gorseth og 

Heian, 2000). Med utgangspunkt i disse ser vi nærmere på hvordan nettsidene er utformet som 

integrert del av læreverkene, og hvordan nettdelene fungerer vis a vis brukerne. Helt konkret vil 

vi søke å belyse følgende problemstillinger: 

• Hvordan er nettsidene relatert til grunnbøkene og de øvrige komponentene i 

læreverket som helhet? 

• Hvordan er nettsidene bygd opp når det gjelder form og innhold? 

• Hvilken betydning har nettsidene hatt for lærernes valg av læreverk? 

• Hvordan blir nettsidene brukt i undervisningen? 

• Hvordan vurderer lærerne nettsidene? 

• Hvordan vurderer elevene nettsidene?  

 

I dette prosjektet har vi valgt å samle inn data ved hjelp av fire datainnsamlingsmetoder: For å 

få en faglig forståelse av nettsidene har vi foretatt en tekstanalyse av form og innhold i 

læreverkene generelt og nettstedene spesielt. For å styrke drøftingen og vurderingen av 

nettstedene har vi trukket inn et konsulentpanel bestående av tre faglærere i engelsk med 
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spesiell IKT-kompetanse. De tre konsulentene ble valgt ut fordi de på ulike måter har markert 

seg i fagmiljøet som engelsklærere med kompetanse i IKT. Disse konsulentene har gjort en 

pedagogisk vurdering av alle tre nettstedene.  

Data om lærernes valg av læreverk og deres erfaringer med bruken av dem har vi samlet inn 

ved hjelp av en postenquete til lærere som bruker hvert av verkene. Det finnes ikke tilgjengelig 

statistikk over hvilke skoler og hvilke lærere som bruker de ulike verkene. Utvalget har vi 

imidlertid greid å finne fram til i et samarbeid med forlagene. Vi sendte ut spørreskjema til 100 

lærere fra hvert av de tre verkene, til sammen 300 lærere.  

Data om elevenes erfaringer med nettstedene har vi fått ved å gjennomføre et semi-

strukturert intervju med to brukerelever fra hver av de tre læreverkene, til sammen seks elever. 

Intervjuene ble gjennomført mens elevene satt online på internettsidene. Vi la vekt på å 

intervjue både elever som har mye erfaring i bruk av internett og elever som har lite erfaring.  

La oss også til slutt nevne et forhold som kan ha betydning for både utforming av 

problemstillinger, innsamling og tolkning av data. Bente Heian, en av de to ansvarlige for 

prosjektet, er også medforfatter av ett av de tre læreverkene vi analyserer, nemlig Flying 

Colours. Det er stor konkurranse på markedet for læreverk i videregående skole, og vi er 

oppmerksomme på at denne dobbeltrollen, dvs. rollen både som forfatter og forsker på eget 

verk, kan gjøre Bente Heian ”biased” i hennes forhold til hele undersøkelsen. Dette kan kanskje 

sees på som en svakhet ved undersøkelsen. Vi mener imidlertid at det først og fremst er en 

styrke for prosjektet at en av forskerne også er lærebokforfatter, til og med for et av verkene 

som analyseres.  

Et av hovedformålene med denne undersøkelsen spesielt og med paraplyprosjektet ”valg, 

vurdering og kvalitetsutvikling” generelt er på sikt å bidra til utvikling av bedre læremidler. 

Spesielt når det gjelder såpass eksperimentelle læremidler som nettsteder ser vi det som en 

fordel at den som foretar denne analysen har så bred og inngående erfaring med dette mediet 

som mulig. Som lærebokforfatter har man den nødvendige kjennskap til prosessen som ligger 

bak bl.a. det å utvikle et nettsted, og har samtidig erfart at det ferdige produktet er et resultat av 

valg mellom mange mulige alternativer når det gjelder både form og innhold. Denne innsikten 

blir spesielt nyansert når det gjelder ens eget verk. 

Dette forutsetter imidlertid at forskeren er seg sin dobbeltrolle bevisst under hele prosessen, 

og at denne rollen er kjent for alle. Vi mener at vi har vært både åpne på og bevisste denne 

dobbeltrollen helt fra starten av. I tillegg er vi to forskere, slik at eventuelle skjevheter fra den 

ene hele tiden kan justeres og drøftes av den andre. 

Om vi har lykkes i å foreta en objektiv analyse som på sikt kan bidra til kvalitetsutvikling av 

digitale læremidler, får vi overlate til leserne og kritikerne å avgjøre. 
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KAP. 2.   PROBLEM OG METODE I DELPROSJEKT 2 

”LÆRERES VURDERING AV NETTSIDER SOM DEL AV 

LÆREVERK” 

 

2.1.   Problem 

Alle skoler gjør en eller annen form for vurdering før de velger læreverk, og det er ulike 

faktorer og kriterier som virker inn på vurderingene. Nettsider som en integrert del av 

læreverkene er et relativt nytt fenomen, og vi vet derfor lite om i hvor stor grad og på hvilken 

måte nettstedene er med på å påvirke skolenes og lærernes valg av lærebøker. 

Historien viser at skolene alltid henger etter når det gjelder anskaffelse av teknisk utstyr som 

skal betjene ny undervisningsteknologi. Vi ser da også i dag at utbredelsen av og kvaliteten på 

datamaskinparken på de enkelte skolene er en kritisk faktor for hvor aktive skolene er i bruk av 

IKT i sin alminnelighet og nettsteder til læreverk spesielt. Ikke minst gjelder dette hvordan 

nettstedene blir brukt av den enkelte lærer i klasseromsituasjonen og ellers i undervisningen. 

Lett tilgang til, og god teknisk kvalitet på utstyret vil for mange være helt avgjørende for om de 

velger å bruke nettsidene eller ikke.  

En annen kritisk faktor er lærernes fortrolighet med og kunnskap om datamaskiner og 

programvare i sin alminnelighet og kjennskap til bruk av internett spesielt. Lærere som ikke er 

fortrolige med datamaskiner og/eller internett vil heller ikke bruke det. Vi vet at IKT-

kunnskapen blant lærerne er veldig ujevn; noen har mye erfaring, andre har lite. I vår 

undersøkelse vil vi se nærmere på i hvilken grad dette kan ha betydning for valg av læreverk. 

Lærernes tid er begrenset, og lærernes bruk av tid og krefter på undervisningsmateriell ut 

over grunnbøkene, vil alltid være en prioriteringssak for den enkelte lærer og den enkelte 

fagseksjon. Internettsider som supplement til grunnbøkene er noe nytt som for mange lærere 

krever relativt mye tid og krefter. Det er derfor av interesse å finne ut hva som gjør at lærere 

eventuelt prioriterer å bruke nettstedene som et supplement til bøkene. 

Bruk av nettsteder henger også sammen med hvordan lærerne vurderer nettstedene. Er de 

lette å finne fram i og bruke? Fungerer de rent teknisk, formmessig og på annen måte? Er tekst 
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og innhold brukbare for lærerne? Er de brukbare rent pedagogisk? Hvordan opplever lærerne at 

elevene opplever nettstedene?  

I delundersøkelse 2 skal vi se nærmere på om nettidene har noen betydning når det gjelder 

læreres valg av lærerverk, og vi skal også se nærmere på hvordan de lærere som har brukt 

nettsider bruker og vurderer disse nettsidene. Nærmere bestemt skal vi se på følgende: 

• Hvilken betydning har nettsidene hatt for lærernes valg av læreverk? 

• Hvordan blir nettsidene brukt i undervisningen? 

• Hvordan vurderer lærerne nettsidene? 

 

 

2.2.   Metode 

2.2.1.   Spørreskjema  

På bakgrunn av problemstillingene som ble skissert i forrige avsnitt, ble postenquete med 

spørreskjema (vedlegg 1) valgt som datainnsamlingsmetode i lærerundersøkelsen. Framdriften i 

prosjektet var slik at vi måtte sende ut skjemaene på våren. Vi vet at lærere har en hektisk 

arbeidsperiode på denne tiden, bl.a. i forbindelse med eksamen. For å påvirke svarprosenten i 

positiv retning var det derfor viktig for oss å lage et skjema som ikke var for omfattende og 

arbeidskrevende.  

Når det gjelder utformingen av selve spørsmålene valgte vi en blanding av spørsmål med 

åpne og lukkede svaralternativ. Åpne spørsmål har bl.a. den egenskapen at respondenten har en 

tendens til å svare det første de tenker på og/eller det som de selv vurderer som viktigst når de 

leser spørsmålet. Svarene kan de også formulere med egne ord og vendinger. Der dette var 

viktig for oss valgte vi den formen, f.eks. spørsmålene 14, 15 og 16. Der vi var mer ute etter å 

undersøke bestemte alternativ, hvor vi så det som fordelaktiv at vi valgte ut og formulerte 

svarkategoriene på forhånd, valgte vi å bruke spørsmål med lukkede svaralternativ, f.eks. spm. 

9-12. Vi var dessuten interessert i få inn data om hvordan lærerne vurderte kvaliteten ved ulike 

sider ved nettstedene, altså i hvor stor grad de mente at enkelte sider ved nettsidene var gode 

eller dårlige, fungerte godt eller dårlig, osv. I disse tilfellene valgte vi å bruke femdelte 

vurderingsskalaer (spm. 13). 

Før vi sendte ut spørreskjemaet ble det testet ut på to engelsklærere. En lærer gikk grundig 

gjennom skjemaet og ga skriftlige kommentarer, mens den andre gikk gjennom skjemaet mens 

vi var til stede slik at vi i fellesskap kunne diskutere spørsmålene. 
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2.2.2.   Populasjon og utvalg  

Målgruppa for spørreskjemaundersøkelsen var lærere som underviser i engelsk grunnkurs på 

videregående skole og som bruker et av verkene Targets (Aschehoug), Flying Colours 

(Gyldendal) eller Passage (Cappelen). Disse læreverkene er de samme som vi analyserte 

nettstedene til i delundersøkelse 1. Ved å gå til lærere som bruker de bøkene vi har analysert 

nettstedene til, får vi anledning til å se nærmere på sammenhenger mellom de svakheter og 

kvaliteter vi har funnet ved nettsidene og lærernes bruk og vurdering av de samme nettstedene.. 

Det finnes ingen offentlig oversikt over hvilke lærere som bruker hvilke læreverk, så vi måtte 

gå veien om forlagene og skolene for å finne utvalget av lærere vi skulle sende skjemaet til. 

 

Antall skoler 

Forlagene sitter inne med opplysninger som langt på vei gjør det mulig å finne hvilke skoler 

som bruker deres læreverk. Denne statistikken utvikles og vedlikeholdes ulikt i de ulike 

forlagene. De bruker samme databaseprogram (Enterprise SalesMaker), men innhenter 

opplysningene på noe ulik måte. Det knytter seg usikkerhet til alle listene, men ikke samme 

type usikkerhet fordi forlagene henter inn sine opplysninger på ulike måter. 

Gyldendal (FC) samler inn pensumlister fra alle videregående skoler i april/mai, og på 

bakgrunn av disse kan de se hvilke skoler som bruker de ulike bøkene. Gyldendal regner med at 

de da kan ha en oversikt på rundt 80 % av skolene. Det betyr at Gyldendal faktisk mangler 

opplysninger om pluss/minus 20 % av skolene. Den lista som vi fikk tilsendt fra Gyldendal 

(datert 19. januar 2001) inneholdt opprinnelig 22 skoler. Da vi sjekket alle disse skolene i mai, 

var det to av dem som ikke brukte FC. Grunnen til dette kan bl.a. være at de har ombestemt seg 

i perioden januar-mai 2001. Det er på bakgrunn av dette sannsynlig at det er flere enn 20 skoler 

som bruker FC, men vi vet det ikke. 

Cappelens (Passage) opprinnelige liste (også datert 19. januar 2001) inneholdt bare 12 

skoler. I forhold til salget av boka antok vi at  dette tallet sannsynligvis var for lite. Denne lista 

er basert på hvilke skoler som melder tilbake til forlaget om hvilke bøker de har valgt. Det 

synes åpenbart at det er mange skoler som ikke melder tilbake til forlaget. For å finne en bedre 

statistikk listet Cappelen ut alle skolene som hadde bestilt gratis CD til Passage, og som 

forlaget da regnet med brukte Passage. Det viste seg at det var 25 skoler. Ved å sammenholde 
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de to listene, fant vi at det totalt var 32 skoler som bruker Passage. Men også dette tallet er 

fortsatt noe usikkert siden vi ikke har kontroll på tilbakemeldingsprosedyrene hos skolene. 

Lista fra Aschehoug (også datert 19. januar 2001) besto av 167 brukerskoler på Targets. Her 

hadde vi mange nok lærere i utgangspunktet, så denne lista sjekket vi ikke nærmere. 

 

Antall lærere 

I planleggingen av prosjektet hadde vi tatt sikte på å sende spørreskjema til 100 lærere av hvert 

læreverk. Dette ble ikke noe problem for Targets 167 brukerskoler, men med FC’s 20 skoler og 

Passage’s 32 skoler var det ikke sikkert at vi hadde 100 lærere på hver av verkene. Vi måtte 

derfor henvende oss til hver enkelt av brukerskolene for å få navnet på de lærerne som brukte 

læreverkene. Etter en omfattende prosess med bruk av både e- og snailmail fant vi at det totalt 

var 87 lærere som brukte FC våren 2001 og 105 lærere som brukte Passage. Vårt utvalg for FC 

og Passage ble da alle disse lærerne. Ut fra det som er nevnt i avsnittet ovenfor er det 

sannsynlig at det er flere enn 87 lærere som bruker FC, men disse har vi ikke fått identifisert. 

Situasjonen for Targets var noe annerledes. Der hadde vi navn på 167 skoler. Vi valgte da å 

sende spørreskjemaet til de 109 første skolene på lista. Brevet ble sendt til 

avdelingsleder/hovedlærer i engelsk med følgende spørsmål: 

Vi sitter inne med opplysninger om at dere bruker Targets ved deres skole, men vi 
kjenner ikke navnene på lærerne. Vi trenger derfor din hjelp til følgende: Kan du 
spørre en engelsklærer som bruker Targets på engelsk grunnkurs, og som har 
brukt nettsidene, om han/hun kan fylle ut vedlagte spørreskjema og returnere det 
innen 5. juni? Bruk gjerne vedlagte frankerte svarkonvolutt. 

 

 

2.2.3.   Svargruppa 

Spørreskjemaene ble sendt ut 18. mai 2001, og vi har hatt i alt tre purringer. Ved den første 

svarfristens utløp, altså før første purring ble gjennomført, hadde vi svar fra 30 skoler fra 

Targets (28%), 26 lærere fra FC (30 %) og 41 lærere fra Passage (39 %), noe som ga en total 

svarprosent på 32. Etter tre purrerunder ble den endelige svargruppa totalt på 62 %, jf. tabell 1.  

En svarprosent på 62 er ikke spesiell høy, men akseptabel i vår undersøkelse. Targetsbrukere 

har høyest svarprosent (66) og FC-brukere lavest (57).  

Kvinnene er i klart overtall. Av de 174 som svarte på spørsmålet om kjønn var 120 (69%) 

kvinner og 54 (31%) menn. De aller fleste i svargruppa var mellom 40 og 60 år (67%). Bare 13 
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lærere (7%) var under 30 år. Gjennomsnittsalderen i utvalget var på 46 år, med henholdsvis 42 

år for Targetsbrukere, 51 år for FC-brukere og 48 år for Passagebrukere. 

Alle i svargruppa (med ett unntak) hadde utdanning på cand.magnivå (44%) eller 

cand.philolnivå (56%). Ingen hadde doktorgrad. Det var stor spredning i undervisningserfaring 

fra videregående skole; 41 (24%) hadde undervist i ett til fem år, og 39 (23%) hadde undervist i 

over 20 år. 

 

Tabell 1. Utvalg og svargruppe. Antall og svarprosent. 

Læreverk Ant. skoler1 Ant. lærere1 Utvalg Svargruppe (n) Svarprosent 

Targets 167  109 72 (66) 

FC 20 87 87 50 (57) 

Passage 32 105 105 65 (62) 

Totalt 219  301 187 (62) 
    1 Tallene er usikre. Se drøfting i teksten. For Targets kjenner vi bare antall skoler, og ikke lærerne, og det ble 
derfor sendt et skjema til hver skole v/fagseksjonen. 
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KAP. 3.   RESULTATER 

3.1.   Betydningen av nettsider for valg av læreverk  

Et viktig spørsmål for oss var å finne ut om det at læreverk har nettsider i seg selv har noen 

selvstendig betydning når lærere og skoler skal velge læreverk. Vi ba derfor lærerne i et åpent 

spørsmål (spm 6, vedlegg 1) si noe om hvilken betydning nettstedet hadde hatt for deres valg av 

læreverk. Det var totalt 78 lærere som svarte på dette spørsmålet, og 47 % av disse sa at 

nettstedet ikke hadde hatt noen betydning for valget, 19 % at det hadde liten betydning, 21 % at 

det hadde en viss betydning og 10 % (8 lærere) at det hadde stor betydning. To av lærerne som 

la stor vekt på nettsteder ved valg av læreverk brukte FC og seks brukte Passage. Bare en av 

disse åtte var mann.  

Grovt sett kan vi altså si at det var rundt halvparten av lærerne som mente at nettstedet hadde 

hatt betydning ved valg av læreverk, selv om det var bare noen få som la stor vekt på dette. En 

begrunnelse for at nettsidene hadde stor betydning var: ”Relativt stor betydning da IKT skal 

brukes mer i undervisningen” (36 år, kvinne, seks års undervisningserfaring). En annen 

formulerte seg slik: ”Jeg mener det er viktig at bøkene er knyttet opp mot et nettsted, der man 

lett kan finne ytterligere informasjon”. (26 år, kvinne, to års undervisningserfaring).  

Vi fikk også noen kommentarer fra lærere som mente at nettstedet hadde en viss betydning 

når de skulle velge læreverk:  

Boken så så lovende ut at nettstedet ikke var helt avgjørende, men det bidro jo 
positivt til valget likevel. Tvilen hadde vært større om det ikke var nettsted og 
vi ville vurdert andre bøker med nettsted grundigere før vi valgte. Nettsteder er 
ikke så tilgjengelig for oss nå (timeplanlegging/romfordeling), men dette 
endrer seg raskt. (49 år, kvinne, 19 års erfaring, bruker Passage), 

 

Andre kommentarer på det åpne spørsmålet fra lærere som mente at nettsidene tross alt hadde 

hatt betydning, var:  

• Valgte læreverket ut fra kvalitetsbredden. Nettstedet var et kjærkomment tillegg. (54 år, 
mann, 16 års undervisningserfaring, bruker Targets)  

• Lettere å finne tilleggsstoff når læreverket har eget nettsted. Targets har dette. (56 år, 
kvinne, 30 års erfaring)  

• Supplerende informasjon. (53 år, mann, 26 års erfaring, bruker FC)  
• Litt, virket motiverende. (48 år, kvinne, 15 års erfaring, bruker FC)  
• Var med på å avgjøre. Var en del av totalvurderingen. (44 år, mann, 18 års erfaring, 

bruker FC)  
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• En viss betydning, men nå i ettertid har det stor betydning for holdning til gjenvalg. Vi 
velger læreverk demokratisk i fagseksjonen, som hovedregel. (49 år, kvinne, 25 års 
erfaring, bruker FC)  

• Ikke avgjørende betydning, men betraktes som nyttig supplement. (57 år, mann, 27 års 
erfaring, bruker FC)  

• Det hadde en viss betydning. Fortrinn framfor læreverk der dette ikke inngikk. (43 år, 
kvinne, 17 års erfaring, bruker Passage)  

• Viktig med nettsider for å oppfylle mål i læreplanen for en del kurs”. (56 år, kvinne, åtte 
års erfaring, bruker Passage)  

• Noe betydning, i god konkurranse med andre læreverk. (34 år, kvinne, seks års erfaring, 
bruker Passage) 

 

Ser vi på disse kommentarene samlet, kan det synes som om et fellestrekk ligger i at nettstedene 

kan fungere som supplement og som et konkurransefortrinn i forhold til konkurrerende 

læreverk. 

Eksempler på kommentarer fra de som mente at nettstedet hadde liten eller ingen betydning 

for valg av læreverk:  

Liten. Vi visste at nettstedet eksisterte, men da det ikke var oppe og gikk i 
perioden da vi vurderte læreverkene så kunne vi ikke vurdere kvaliteten og 
brukbarheten av nettstedet. (Jeg holdt på å gå inn for et annet læreverk pga. 
dette). (29 år, kvinne, tre års erfaring, bruker Targets). 

 
Sitatet ovenfor viser hvor viktig det er at nettstedene er tilgjengelige hele tiden. Ut over dette 

var begrunnelsene for at nettstedene hadde liten eller ingen betydning av ulike typer, slik som 

mangel på kjennskap til nettsteder, valget var allerede gjort, o.l:  

• Visste ikke om nettstedet da vi valgte læreboka. (mann, 45 år, 17 års erfaring, bruker 
Targets) 

• Antakeligvis ingen. Vi valgte læreverk ut i fra hvilke tekster, opplegg læreboken 
inneholdt (kvinne, 34 år, sju års erfaring, bruker Targets) 

• Jeg hadde valgt læreverket før jeg var inne på nettområdet. (kvinne, 29 år, fem års 
erfaring, bruker Targets) 

• Liten, siden vi har dårlig datadekning for elevene på skolen. (kvinne, 30 år, fire års 
erfaring, bruker Targets)  

• Ingen betydning, læreboken var valgt fra før. (mann, 30 år, tre års erfaring, bruker 
Targets) 

 

Det er ikke uventet at nettstedet har hatt liten betydning for valg av læreverk når det gjelder 

Targets. Forklaringen er rett og slett at nettstedet kom til to år etter at grunnbøkene for Targets 

var på markedet. 
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3.2.   Læreres bruk av nettsider 

3.2.1.   Omfang 

Vi ser av tabell 2 at i den totale svargruppa på 187 lærere var det totalt 94 lærere (50,3%) som 

svarte at de hadde brukt nettsidene i læreverket (spm. 5). Det var åtte lærere som ikke hadde 

svart på dette spørsmålet. Vi ser også at andelen nettbrukere er vesentlig høyere blant 

Passagebrukerne enn i de to andre læreverkene, 71%, mot 40% og 38% i de to andre verkene. 

 

Tabell 2. Svargruppe og brukere av nettsider etter læreverk. Antall og prosent. 
 Svargruppe (n) Brukere av nettsider (n) % av svargruppa 

 

Targets 72 29 40 

FC 50 19 38 

Passage 65 46 71 

Totalt 187 94 50 

 

 

Ser vi nærmere på brukergruppa på 94 lærere består den av 18 menn og 76 kvinner. Siden det 

var totalt 50 menn og 120 kvinner i utvalget som hadde svart på spørsmålet om kjønn, viser det 

seg, noe uventet kanskje, at hele 63% av kvinnene i utvalget var brukere, mens bare 36% av 

mennene var det.  

Gjennomsnittsalderen for nettbrukerne var for hele brukergruppen på 46 år, med henholdsvis 

41 år for Targetsbrukere, 49 år for FC-brukere og 48 år for Passagebrukere. Går vi nærmere inn 

på materialet når det gjelder alder finner vi at det er to tydelige tendenser når det gjelder 

andelen brukere i utvalget. De yngste er klart overrepresentert og de eldste er klart 

underrepresentert. Mens 77% av lærerne i utvalget i alderen 20-29 år har brukt nettsidene (10 av 

13) gjelder dette for bare 25% av de over 60 år (2 av 8). Dette henger bl.a. sammen med at 

kvinnene i utvalget er yngre enn mennene. Mens 17% av mennene er under 40 år, gjelder dette 

for 33% av kvinnene, og mens 59% av mennene er over 50 år gjelder dette for bare 33% av 

kvinnene. Brukerandelen hos de middelaldrende er grovt sett lik. Vi finner at 49% av gruppa 

31-40 år (17 av 35), 64% av gruppa 41-50 år (32 av 50) og 52% av gruppa 51-60 år (33 av 63) 

har brukt nettet.  

Vi ser videre av tabell 3 at det at kvinner er yngre enn menn gjenspeiler seg i brukergruppa. 

Hele 72% av de mannlige brukerne er over 50 år, mens bare 29% av kvinnene er det, og 
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tilsvarende er bare 12% av de mannlige brukerne under 40 år, mens 29% av de kvinnelige 

brukerne er det. 

 

Tabell 3. Lærere som bruker nettstedene etter kjønn og alder. Prosent. 
 < 30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år > 60 år Totalt (n) 

 

Menn 6 6 17 61 11 100 (18) 

Kvinner 12 21 38 29 0 100 (76) 

Totalt 11 18 34 35 2 100  

(n) (10) (17) (32) (33) (2)  (94) 

 

  

Vi fant videre at andelen brukere var størst hos lærere som brukte Passage. Andelen her var 

74%, mens tilsvarende tall var 43% for Targets og 40% for FC. 

På et åpent spørsmål ba vi lærerne gjøre rede for hvor ofte de brukte nettsidene (spm. 7). 58 

lærere svarte på dette spørsmålet. Halvparten av dem (49%) har brukt nettsidene noen ganger 

mens 32% har brukt sidene 1-2 ganger i måneden. Bare en liten andel, 12%, bruker sidene 

ukentlig. Dette er jo på ingen måte noen imponerende bruksfrekvens. Mange lærere ga 

imidlertid klart utrykk for at de brukte nettet mye mindre enn de egentlig skulle ønske, og det 

var to hovedgrunner til dette. Den ene var for dårlig tilgang til PC’er, som 31% av de 58 

nevnte. Her formulerte de seg bl.a. slik:  

• Datarommet er fullbooket og internettilgangen så treg at vi må dele klassen når vi skal 
bruke nettet. (kvinne, 34, 7 års praksis, Targets)  

• Avhengig av tilgjengelighet på datarom. (kvinne, 29, tre års praksis, Targets 
• Ikke nok plass til hele klassen på tilgjengelig datarom. Elevene driver ofte med andre 

aktiviteter på nettet. Må lage forholdsvis ”stramt opplegg” for å unngå dette.  
• (kvinne, 45, 17 års praksis, Targets)  
• Har 30 elever i klassen og kun 15 datamaskiner. Det må en del ekstra organisering til for 

å få kommet seg på datarommet. (kvinne, 28, to års praksis, Targets)  
• Lite tilgang til datarommet, samt nok å gjøre ellers i timene uten tidkrevende bruk av 

IKT. Databruk tar uforholdsmessig mye tid i forhold til hva man får igjen. (kvinne, 35, 
seks års praksis, Passage)  

 

Den andre grunnen, som 17% av de 58 nevnte, hadde med tidsaspektet å gjøre. Disse lærerne sa 

på en eller annen måte at bruken av nettet tar for mye tid, slik følgende utsagn peker på: 

• Vanskelig å bruke internett (mann, 38, 12 års praksis, Targets)  
• Tar mye tid å forberede. Man må sjekke ut alle oppgavene på forhånd. Krever en del 

organisering. Kan bare ta en halv klasse på datarommet. Må finne noe som kan fungere 
for den andre halvdelen. (kvinne, 30, fire års praksis, Targets,  

• Tregt maskineri. Det tar en halv time før 30 elever er kommet inn i Targets på nettet. 
Dessverre. Ellers godt opplegg. (mann, 48, 20 års praksis, Targets). 
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3.2.2.   Tekniske problemer 

Selv om mange lærere hadde liten tilgang til PC’er og/eller PC’ne var trege, så var det relativt 

få, kanskje uventet få, som hadde tekniske problemer; bare 22% av de 89 som svarte på dette 

spørsmålet (spm. 8). De fleste problemene var da av maskinteknisk karakter, men lærerne 

oppga også grunner som: 

• Adressene er så vanskelige at elevene knoter med å komme inn. (kvinne, 29, tre års 
praksis, Targets)  

• Noen ganger vanskelig å komme inn/finne fram. (mann, 57, 23 års praksis, FC) 
• Grammatikkøvingsdelen fikk vi ikke til å fungere. (kvinne, 45, to års praksis, FC) 

 

 

3.2.3.   Brukerveiledning 

Det var hele 86% av 84 som mente at de hadde fått tilstrekkelig med brukerveiledning når det 

gjelder nettstedet (spm. 10). De som mente det manglet noe på veiledningen, nevnte bl.a. 

følgende:  

• Detaljerte forklaringer på hvor elevene skal gå etter at de har trykket på 
lenker/hypertekster. Store uoversiktlige sider. Vanskelig å finne fram. (kvinne, 29, tre 
års praksis, Targets) 

• Flere ideer om hvordan de (nettsidene) kan brukes på en bra måte, og hvilke av dem som 
er best. (kvinne, 55, tre års praksis, Passage)  

• Lag ei A4-side, plastbelagt, som kan slås opp på veggen f.eks. og som elevene kan få 
utdelt som kopi. (kvinne, 56, 14 års praksis, Passage) 

 

Når det gjelder kilden til veiledning hadde 52 lærere fått veiledning til bruk av læreverkets 

nettsted (spm 9) fra selve nettstedet, 32 fra lærerens ressursperm, 11 hadde vært på kurs og fem 

hadde fått veiledning fra kolleger. Andre kilder som ble nevnt var ”Infoark pr. post” og 

”Veiviser som kom i ca. mars/april 2001.” 

 

3.2.4.   Nærmere om hvordan nettsidene blir brukt i undervisningen 

Lærere bruker nettsidene på ulike måter i forbindelse med sitt arbeid som lærer. De kan bruke 

nettsidene for sin egen del til sitt eget arbeid, i arbeid sammen med elevene og/eller de lar 

elevene arbeide alene på nettet.  
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På et åpent spørsmål innledningsvis i spørreskjemaet (spm. 7) ba vi lærerne si noe om hvor 

ofte de brukte nettsidene, og ba dem om å gi en begrunnelse for dette. Det var 58 lærere som ga 

en begrunnelse for hvor ofte og hvorfor de brukte nettsteder, og det var særlig én begrunnelse 

som dominerte: 22% brukte nettet for å finne tilleggstoff og oppdatere seg. Eksempler på 

formuleringer som illustrerer dette er som følger:  

• Sjekke ut enkelte tema. I ein travel kvardag blir det ikkje så ofte. (kvinne, 45 år, 12 års 
praksis, bruker Targets)  

• Et par ganger i uken for å oppdatere meg. (kvinne, 56 år, 30 års praksis, Targets)  
• Lettere å finne tilleggsstoff når læreverket har eget nettsted. Targets har dette.”(kvinne, 

56 år, 30 års praksis)  
• For å finne bakgrunnsstoff og ekstraoppgaver til tekstene i boka. (mann 30, tre års 

praksis, Targets)  
• Nettstedet brukes mye i forbindelse med egen planlegging av undervisning.  
• (kvinne, 45, fem års praksis, Passage)  
• Bruker det sammen med elevene etter å ha gjennomgått et tema. Bruker det selv før jeg 

gjennomgår hver time. Forberede elevarbeid. (kvinne, 47, fem års praksis, Passage). 
 

I et lukket spørsmål noe lenger ut i spørreskjemaet (spm. 11), ba vi lærerne markere hvordan de 

brukte nettsidene, og resultatene finner vi i tabell 4. Legg merke til at på dette spørsmålet kunne 

lærerne sette flere kryss, så det er ingen av kolonnene som summerer opp til 100%. 

 

Tabell 4. Type bruk av nettsidene i undervisningen etter læreverk. Prosent. 
 

Type bruk 

  

Andel brukere 

  

  

Targets (n=29) 

 

FC (n=19) 

 

Passage (n=46) 

 

Samlet (N=94) 

Som en ressurs for eget arbeid 66 68 83 74 

Printer ut sider til bruk i klassen 28 63 52 47 

Alle elevene på datarommet 48 21 57 47 

Smågrupper på datarommet 45 11 33 32 

Elevenes hjemmearbeid 10 32 37 28 

Enkeltelever på datarommet 17 11 22 18 

Annet    7 11   7   7 

 

 

Vi ser at den absolutt vanligste måten å bruke nettstedet på er å bruke det som en ressurs for 

eget arbeid. Hele 74% av nettbrukerne samlet sett oppgir dette. Vi ser at dette gjelder også for 

brukerne av hver av de tre læreverkene. Faktisk sa hele 83% av Passagebrukerne at de brukte 

nettsidene til eget arbeid. Ut over dette ser vi at lærerne bruker nettsidene til å skrive ut sider for 
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bruk i klasseundervisningen, de samler alle elevene på datarommet rundt nettsidene og de 

bruker nettsidene i forbindelse med elevenes hjemmearbeid. 

Hovedmønsteret for bruk er mye likt i de tre verkene, men noen forskjeller ser vi. 

Forskjellene skal vi tolke forsiktig, siden antallet lærere (n) i denne sammenheng er lavt. Det er 

forholdsvis flere FC-brukere enn Targetsbrukere som bruker nettsidene til utskriving, 63% mot 

28%, mens relativt få FC-brukere har alle elevene på datarommet, 21% mot 48% og 57% i de to 

andre verkene.  

Et annet trekk ved tabell 4 vi kan nevne er at det er tydelig at brukerne av Passage er ivrigere 

på å svare på dette spørsmålet enn brukerne av de andre læreverkene. Vi ser at andelen svarere 

er gjennomgående andelsmessig høyere hos Passagebrukerne enn hos de andre brukerne. 

Av de som skrev noe under svaralternativet ”Annet” i spørsmål 11 (Hvordan bruker du 

nettstedet?) var det fem som nevnte prosjektarbeid eller gruppearbeid. Ellers ble følgende nevnt: 

”Alle elevene har sin egen datamaskin i selve klasserommet” og ”Svake elever.” 

 

 

3.2.5.   Motiver for bruk av nettsider  

Lærerne har ulike faglige motiver for å bruke nettsteder i sitt arbeid som lærer. Vi har tidligere 

sett, i avsnitt 3.2.1, at den dominerende begrunnelsen hos lærerne for bruk av nettsidene er å 

finne tilleggsstoff og å oppdatere seg faglig. Nettsteder som et supplement til læreboka har i 

utgangspunktet faglige potensialer som kan utnyttes også på mange andre måter.  

Vi ser av tabell 5 at i tillegg til å hente inn tilleggstoff er ønsket om å få til variasjon i 

undervisningen for elevene et sentralt motiv for lærene når det gjelder å bruke nettet i 

undervisningen. Og dette gjelder uansett læreverk. Totalt sett er det vel 70 % av nettbrukerne 

som oppgir innhenting av tilleggstoff og variasjon i undervisningen som motiv, og framstår som 

de to mest sentrale motivene. Rundt halvparten av brukerne nevner motiver som det å motivere 

elevene til innsats, hjelpemiddel i prosjektarbeid og muligheter for differensiering i 

undervisning som motiv for å bruke nettet. Noe overraskende er det kanskje at under en 

tredjedel (27 %) nevner muligheten for å kunne bruke ekstra oppgaver som motiv for å bruke 

nettet. 

På samme måte som for hvordan lærerne bruker nettstedene, finner vi også for motivasjonen 

at hovedmønsteret er det samme uansett læreverk. Men noen mindre forskjeller finner vi også 

her. Det er forholdsvis færre FC-brukere som bruker nettsidene som motivering, 26% mot 59% 

for de to andre verkene. Og det er forholdsvis flere Targetsbrukere som bruker nettstedet som 
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språktrening, 31%, mens tallene for andre verkene var henholdsvis 16% og 24%. Men siden 

gruppene er så små som de er, skal vi tolke slike utslag veldig forsiktig 

 

Tabell 5. Begrunnelser for bruk av nettsidene etter læreverk. Prosent. 
  Andel brukere 

 

  

 Targets (n=29) 

 

FC (n=19) Passage (n=46) Samlet (n=94) 

Innhenting av tilleggsstoff  72 63 87 78 

Variasjon i undervisningen 69 63 83 74 

Motivering 59 26 59 52 

Prosjektarbeid 48 42 52 49 

Differensiering 41 37 43 41 

Ekstra oppgaver 17 26 33 27 

Språktrening 31 16 24 24 

Gruppearbeid 14 16 35 24 

Annet   0   5   7   4 

 

 

Tallene i tabell 5 er basert på svarene på spørsmål 12 (Hvorfor bruker du nettstedet?), som var 

et spørsmål med lukkede svaralternativer. En mindre andel av brukerne (4%) hadde markert for 

alternativet ”Annet”. De svarte da eksempelvis følgende:  

• Ønske å lære elevene at de kan ha stor glede og nytte av å lære engelsk ved hjelp av 
interessante sider på nettet. (kvinne, 55, tre års praksis, Passage 

• Utvikle eget stoff, egne ideer. (kvinne56, 14 års praksis, Passage) 
• Bearbeiding av tekst og tekstoppbygging. (kvinne, 57, 7 års praksis, Passage) 

 

 

3.3.   Lærernes kvalitetsvurderinger av nettsidene 

Gjennom en serie på tolv 5-delte vurderingsskalaer ba vi nettbrukerne blant lærerne gi sin 

kvalitetsbedømning av ulike aspekter ved nettsidene (spm. 13). Vurderingene er konsentrert om 

enkelte sider ved våre to analysekategorier, form og innhold. 
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3.3.1.   Form 

Formen et lærestoff fremstår i har betydning for læringseffekten både i tradisjonelle lærebøker 

og på dataskjermen. Fordi elevene må forholde seg mer aktivt til stoffet som ligger på nettet, 

spiller sannsynligvis formgivningen en enda viktigere rolle på skjermen enn i boka. Formen 

skal gjøre det lettere for eleven å finne og tilegne seg informasjonen som ligger på nettstedet; 

den skal med andre ord være så brukervennlig som mulig.  

I vårt prosjekt forholder vi oss til to hovedkategorier når det gjelder form; nemlig design og 

struktur. Design vil si den helhetlige formgivningen av nettstedet, struktur vil si nettstedets 

oppbygning eller arkitektur. Nettstedets design er summen av de formelementene som kommer 

til syne på skjermen - formelementer som kan være med på å fremheve og klargjøre stoffet for 

brukeren. Det er ikke alltid enkelt å skille alle elementene fra hverandre i praktisk arbeid. Vi 

plukket likevel ut enkelte design- og strukturelementer som vi ba nettbrukerne vurdere på en 5-

delt skala. 

 

Design 

Det er tre aspekter ved nettdesign som er særlig interessante når det gjelder pedagogisk 

brukervennlighet: grafikk, farger og oppsett (layout). Med grafikk forstår vi sammenstillingen 

av ulike formelementer på skjermbildet (formgiving). Grafikken har betydning for elevens 

tolkning av stoffet som finnes på skjermen. Bruk av farger kan definitivt være med på å 

fremheve relevant stoff på nettet og vi har derfor også bedt lærerne vurdere bruken av farger. 

Oppsett, eller layout, er av betydning for lesbarheten på skjermen, og vi har også bedt lærerne 

vurdere bruken av illustrasjoner og bilder, tekstmengde på hver side, samt bruk av fonttyper og 

-størrelser (tekstens lesbarhet). 

 

Tabell 6. Vurdering av designelementer etter læreverk. Aritmetisk gjennomsnitt fra 5-delt skala. 
  Designelementer    

 Formgiving Ill. og bilder Txt lesbarhet Farger Txtmengde/side 

Targets 3,19 3,50 3,69 3,19 3,12 

FC 3,23 3,47 3,88 3,24 3,24 

Passage 3,79 3,51 4,00 3,33 3,07 

Totalt 3,78 3,50 3,89 3,27 3,12 
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I tabell 6 ser vi hvordan lærerne som er brukere av nettsidene vurderer de designelementene vi 

har satt fokus på. Når det gjelder de tre første designelementene i tabell 6 - formgiving/design, 

bruken av illustrasjoner og bilder og tekstens lesbarhet (fonttype- og størrelse) - skulle lærerne 

gi en vurdering på en femdelt skala hvor 1 er svært dårlig og 5 er svært bra. Vi ser at samlet sett 

skåres det høyest på tekstens lesbarhet (3,89), og lavest på bruken av illustrasjoner og bilder 

(3,50). Skårene ligger imidlertid relativt høyt for alle tre elementene: mellom 3 og 4. Det betyr 

at lærerne ligger godt over på den positive siden av skalaen. 

Går vi nærmere inn på forholdet mellom de tre læreverkene, finner vi at Passagebrukere 

skårer høyest på alle de tre designelementene vi nevnte i avsnittet ovenfor, men at forskjellene 

ikke er så store. Det største utslaget er på formgiving hvor gjennomsnittskåren for Passage er 

3,79, mot 3,19 for Targets, som er lavest. 

På de to siste designelementene i tabell 6 – bruk av farger og tekstmengden på hver side – 

skulle lærerne vurdere om de syntes det var for mye eller for lite farger eller tekst. 1 betyr at de 

mener det er for mye og 5 at det er for lite. En ideelle skåre her vil da bli 3; en skåre som 

indikerer at det er verken for mye eller for lite, men altså passe. For begge disse elementene kan 

det se ut som om lærerne mener det er noe mindre enn de skulle ønske, siden 

gjennomsnittskåren ligger noe over 3. Dette kan være en indikasjon på at lærerne gjerne så at 

det ble brukt mere farger og mer tekst pr side.  Nærmest det ideelle er Passage når det gjelder 

tekstmengden på hver side, hvor de har en skåre på 3,07. 

 

Struktur 

Nettstedets struktur er avgjørende for et optimalt brukergrensesnitt mellom elev, datamaskin og 

nettsted. Enkelt sagt skal en god struktur gi brukeren en klar forståelse av hvor hun finner ulike 

typer informasjon på nettstedet, og hvordan hun skal komme seg til og fra disse stedene. Her 

har vi bedt lærerne vurdere fire strukturelementer.  

Det første – og enkleste – er rett og slett hvor enkelt eller vanskelig det er å finne fram til 

selve nettstedet. Det andre strukturelementet handler om hvordan stoffet er ordnet i over- og 

undermomenter på nettstedet, dvs. hvilke nivåer det består av og hvordan elevene kan bevege 

seg eller navigere fra nivå til nivå i hierarkiet. Vi har kalt det navigeringen (orienteringen om 

hvor du er, har vært, skal). Det tredje går på menyene, nettstedets innholdsfortegnelse som skal 

gi elevene en grei oversikt over innholdet på nettstedet. Dette har vi kalt struktureringen av 

stoffet på nettstedet. Siste element er antall lenker. 
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Tabell 7. Vurdering av strukturelementer etter læreverk. Aritmetisk gjennomsnitt fra 5-delt 
skala. 

  Strukturelementer   

 Finne fram Navigering Strukturering Antall lenker 

Targets 4,19 3,46 3,44 3,16 

FC 4,06 3,53 3,25 3,19 

Passage 3,95 4,35 3,63 3,26 

Totalt 4,05 3,92 3,50 3,21 

 

 

Det første strukturelementet i tabell 7 het i selve skalaen: ”Å finne fram til nettstedet på 

internett” , og hvor 1 betyr ”Svært kronglete” og 5 betyr ”Svært enkelt”. Samlet sett skåres det 

høyt på denne variabelen, 4,05, og her får Targets høyeste skåre (4,19), og Passage laveste 

(3,95). Men hovedinntrykket tallene fra skalaen gir er at lærerne vurderer det som relativt enkelt 

å finne fram til nettstedet. 

De to neste elementene i tabell 7 het i spørreskjemaet henholdsvis ”Navigeringen 

(orienteringen om hvor du er, har vært, skal)” og ”Struktureringen av stoffet på nettstedet”. 

Ytterpunktene i den femdelte skalaen var for begge disse to ”Svært dårlig” (1) og ”Svært god” 

(5). Totalt ligger skåren på disse to elementene noe under skåren på det å finne frem, og lavest 

på struktureringen. Dette viser at lærerne er noe mindre positive til selve strukturen og 

orienteringen på nettsiddene. Vi ser også at Passage skårer høyest på både navigering og 

strukturering, og spesielt høyt på navigeringen (4,35). 

Det siste strukturelementet i tabell 7 går på ”antall lenker”, og ytterpunktene i skalaen var her 

”For mange” (1) og ”For få” (5). Skåringene ligger litt over 3, noe som kan bety at mange 

mener at det er noe snautt med lenker, uansett læreverk.  

 

3.3.2.   Innhold 

Når det gjelder innhold, tar vi generelt i dette prosjektet utgangspunkt i hva slags type stoff som 

er lagt ut på de tre nettstedene. Vi antar at også nettstedene forholder seg til læreplanens mål og 

hovedmomenter, så læreplanens inndeling i kunnskaps- og ferdighetsmål står sentralt i vår 

undersøkelse. Læreplanen understreker at kunnskap må forstås i vid forstand, dvs. at termen 

kunnskap innbefatter både holdnings- og opplevelsesmål i tillegg til kunnskap om språk, 

kommunikasjon, samfunns- og kulturforhold, samt faglige og tverrfaglige emner som er 

aktuelle for studieretningen. (Læreplan for videregående opplæring, Engelsk, kap .2, 1994). Vi 
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bruker derfor betegnelsen ”lærestoff” i vår undersøkelse for å synliggjøre at det her dreier seg 

om kunnskap i vid forstand; dvs. inkludert både holdnings- og opplevelsesmål.  

Ifølge læreplanen skal elevenes fremmedspråklige kompetanse utvikles gjennom arbeid med 

de fire ferdighetene lytte, lese, tale og skrive. I vår undersøkelse vil vi under kategorien 

”læringsaktiviteter” se på både hva slags oppgavetyper de ulike nettstedene har, og hvordan 

arbeidet er tenkt organisert. Vi skal bl.a. se på hvordan de ulike oppgavetypene støtter 

læringsprinsipper som motivasjon, differensiering og (inter)aktivitet. 

Under mål og hovedmomenter trekker læreplanen også frem at eleven gjennom arbeidet med 

faget skal ”kunne nytte ulike hjelpemidler som f.eks. ordbøker, grammatikker, oppslagsverk og 

tilgjengelig informasjonsteknologi.” (s. 5 i nettversjonen). Siden nettstedet i seg selv er et 

informasjonsteknologisk hjelpemiddel, vil vi i vår undersøkelse se nærmere på hvilke 

støttefunksjoner som ligger på selve nettstedet - så som brukerveiledninger, oppslagsdeler, 

opplæring i nettbruk, kildekritikk og lignende. En analyse av slike ekstraressurser eller 

støttefunksjoner er derfor en viktig del av vår undersøkelse. 

En vurderingsskala er imidlertid lite egnet til å analysere et så omfattende og variert 

materiale som lærestoffet på nettet er. Denne analysen har vi derfor gjort som tekstanalyse, og 

resultatet er publisert i delrapport 1 fra prosjektet. Dette gjelder også for en stor del når det 

gjelder læringsaktivitetene og støttefunksjonene. Vi ba imidlertid lærerne vurdere én sentral 

læringsaktivitet - oppgavene som ligger på nettet - og hvordan de støtter prinsippet om 

differensiering samt selve orienteringen på startsiden som eksempel på en støttefunksjon. 

Resultatet ser vi i tabell 8. 

 

Tabell 8. Vurdering av innholdselementer etter læreverk. Aritmetisk gjennomsnitt fra 5-delt 
skala. 

  Innholdselementer  

 Orienteringen på startsiden Arbeidsoppgavene på nettstedet Differensieringsmuligheter 

Targets 3,88 3,29 3,13 

FC 3,71 3,35 3,41 

Passage 4,07 3,45 3,52 

Totalt 3,94 3,38 3,39 

 

 

 

For alle tre innholdselementene er ytterpunktene i den femdelte skalaen i spørreskjemaet vårt 

”Svært dårlige” (1) og ”Svært gode” (5). Vi ser av tabell 8 at alle læreverkene ligger godt på 

plussida på alle tre variablene, dvs godt over 3,00. Alle læreverkene fikk sin høyeste skåre på 

orienteringen på startsiden, hvor igjen Passage skårer høyest (4,07). 
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3.4.   Lærernes vurdering av hvordan elevene opplever nettstedet 

På et åpent spørsmål (nr. 14) ba vi lærerne skrive ned noen ord om hvordan de vurderer at 

elevene opplever nettsidene. Svarene fra lærerne er i all hovedsak positive, dvs. at de tror 

elevene liker å arbeide med nettsider. Det er særlig to-tre grunner som mange lærere nevner.  

Hele 30 lærere fokuserer på at det å arbeide på nettet motiverer elevene til innsats, noe 

følgende sitater er eksempler på:  

• Artig – motiverende – vel og merke for de som har tilgang. (Targets)  
• Elevene blir motivert. Nettsidene er til god nytte for pensum. Elevene lærer innimellom 

å lese raskt. (Targets) 
• Jeg tror elevene opplever nettsidene som motiverende og nyttige. Samtidig tror jeg de 

synes en del oppgaver er noe tidkrevende. (Targets) 
• Elevene liker sidene, det motiverer å arbeide med andre media, og de sier selv de lærer 

mye av det. Ulempen er kanskje at det blir for mye reproduksjon og nedlasting av 
informasjon. (Targets) 

• Elevene liker å finne stoff selv – lærer ved å samle inn og å presentere stoffet – 
motivasjon. (Targets) 

• Elever med litt kunnskap om PC-bruk og internett har stor glede av nettsidene, de er 
motiverende. Elever uten PC-erfaring og internettkjennskap bruker tid på å orientere 
seg, men det er nyttig erfaring for dem. (Targets) 

• I den grad elevene har fått slippe til ved en PC (2 skoletimer i skoleåret totalt), er de 
meget motiverte. (Targets) 

• Elevene er svært motiverte til å bruke nettet, men ofte overveldes de av all informasjon 
og har vanskelig for å skille ut det som er viktig. (Targets) 

 

 

Mange lærere legger med andre ord vekt på motivasjonen, kanskje særlig hos de sterke elevene 

eller elever som har god erfaring med PC og internett. Men også motivasjon sammen med 

mulighetene for variasjon i undervisningen står sentralt hos mange lærere, jf. følgende sitater:  

• Variasjon i undervisningen. Motiveres til å få større kunnskaper. Motiveres til å lære 
flere gloser. Inspirerer hverandre til å finne nye ledd. (Targets) 

• De setter pris på avvekslingen. Syns best om små oppgaver som f.eks. quiz der de får 
umiddelbar tilbakemelding. Det virker motiverende. (Targets) 

• Uten tvil kilde til variasjon og motivasjon. (Targets) 
• Her er forkortede utgaver av tekster i boka bra for lesesvake elever. Ekstra 

grammatikkoppgaver er bra for differensiering. Elevene liker å bruke data. (FC) 
• Elevene liker variasjonen hvor dataspillteknikken blir overført til språklæringen. 

Elevene arbeider bedre med oppgaver på dataskjerm enn på papir, selv om de gjør 
omtrent det samme. (FC) 

• Øker elevenes motivasjon og fører til variasjon i undervisningen. (Targets) 
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• Motivasjonen for å arbeide med lærebokas nettsted vil jeg karakterisere som meget stor 
hos elevene. De finner her både nyttig og variert info pluss tilrettelagt stoff for arbeidet 
vårt. (Targets) 

• Ganske populært blant elevene – særlig spill, quiz, tekster. Konkurransemomentet er 
motiverende. God læringseffekt pga. repetisjon og utdyping av temaet. (Targets) 

• Alt som bidrar til variasjon (ut av klasserommet) blir vurdert som bra. De gleder seg til 
at de skal på datarommet i engelsken. Lett å finne fram, mye enklere å starte fra Targets 
enn å finne stoff til oppgaver fra internett. (Targets) 

• Det synes som om elevene synes dette er OK – men de ønsker ikke å bruke mye tid med 
datamaskinen. Som avveksling har dette fungert greit. (Passage) 

• Motiverende, spennende, god variasjon, bra å få gjøre ”noe annet” enn å jobbe ut fra et 
læreverk, med tekster i utvidet betydning. (Passage) 

• Morsomt, fin variasjon, nyttig som utfylling til læreboka pluss datatrening generelt. 
(Passage) 

 

I tillegg til motivasjon og variasjon var det også lærere som nevnte nytten elevene hadde av 

nettet og den interesse det kunne skape, jf. følgende sitater:  

• Eg trur dei finn det både nyttig og motiverande. (Targets) 
• Til god hjelp for strukturerte elever, mer forvirende for umotiverte/svake elever. (FC) 
• De har nytte av tilleggsstoffet som de kan bruke i egne arbeider. (FC) 
• De synes tekstene de får er interessante. (Passage)  

 

Også negative faktorer ble nevnt av lærerne, selv om de forekom mye sjeldnere enn de positive. 

Av negative trekk var det vanskegrad og for mange lenker som ble nevnt, jf. følgende sitater 

• Elevene mister motivasjonen pga. for kompliserte artikler, for mange henvisninger, og 
dermed er nytteeffekten liten. (Passage) 

• Vanskelig å finne frem uten å bli lært det. Vanskelig å bruke stoffet. (Passage) 
• Mange elever roter seg bort fordi det er så mange lenker som frister. Lange tekster 

motiverer ikke. (Passage) 
• De blir frustrerte når ting ikke fungerer og vil derfor helst ikke gå inn på nettet. (FC) 
• Litt variabelt. De svake synes fort det blir for vanskelig, mens de flinke ikke helt ser 

relasjonene til øvrige tekster/mål osv. Allikevel gir dette en god variasjonsmulighet og 
differensieringsmulighet. (FC)  

 

 

3.5.   Lærernes generelle vurdering av nettstedet 

På to åpne spørsmål kunne lærerne gi uttrykk for sin generelle vurdering av nettsidene samt 

komme med andre kommenterer, slik som sterke og svake sider, forslag til endringer, noe de 

måtte savne, osv. (spm. 15-16). De kommentarene og synspunktene lærerne kommer med i 

disse åpne spørsmålene er i all hovedsak positive til nettsidene. 
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Lærerne uttrykte seg selvfølgelig på noe ulike måter, men hele 55 lærere formulerer seg i 

vendinger som handler om at det er positivt å bruke nettsidene, eller at nettsidene er 

gode/nyttige. Her er noen typiske eksempler:  

• Bra! Svært bra hjelpemiddel. (Passage)  
• Det er positivt å ha nettsidene som et supplement til læreboken, spesielt siden lærebøker 

fort foreldes. (Passage) 
• Det fungerer bra. Ikke for mye stoff og ikke for lite. Greit å finne frem til informasjon 

tilknyttet de forskjellige kapitlene i boka. Dessuten mye ekstrastoff, egne sider med 
morsomheter, etc. (Passage) 

• Synes det fungerer godt, i hvert fall når linkene kan oppspores. Mange utdypende 
artikler, mye elevene synes er morsomt. (Passage) 

• Meget godt pedagogisk tilrettelagt. Stilig design. Appellerer både til voksne og unge. 
Fin blanding av utvalgte linker pluss tilrettelagte oppgaver og tekster. Meget enkelt å 
finne fram. (Passage) 

• En bra begynnelse og et godt supplement til læreboka. Jeg føler at jeg kan drive 
moderne språkundervisning når jeg også har mulighet til å bruke opplysninger fra nettet 
og venne elevene til det. (Passage) 

• Meget bra, enkel å bruke, god design som er lik den i boka. (Targets) 
 

Selv om det var de positive kommentarene som dominerte, var det også noen kritiske 

kommentarer. Disse gikk bl.a. på ønsket om flere oppgaver, behovet for flere og mer 

utfordrende oppgaver og nødvendigheten av å oppdatere stoff og lenker kontinuerlig. Noen 

eksempler: 

• OK, men problemet er at man skal rekke over så mye at det ikke blir grundig tid til 
dette. (Passage) 

• Bra, men må utvikles/oppdateres. (Passage) 
• En samling tilfeldige lenker som ikke oppdateres særlig ofte. (Passage) 
• Rotete tegn foran oppgavene. Umulig å forklare elevene hvilke oppgaver de skal gjøre! 

Mange lenker finner vi ordentlig ut av. Ofte finner vi ikke fram dit vi skal (Krever mye 
forarbeid hvis det skal fungere). Targets nettsider må få nummererte oppgaver. 
Oppgavene er dessuten tidvis så detaljerte i beskrivelsene (og det må de være) at de må 
printes ut først, slik at elevene har de der foran seg i papirs form. (Targets) 

• Savner flere og mer spennende, utfordrende oppgaver, og forslag til bruk av stoffet på 
nettet. (Passage) 

• Tidkrevende å orientere seg. For mange muligheter. (Passage) 
• Elevene trenger en oppskrift på hvordan finne svar på spørsmål, informasjon, osv. 

(Passage). 
• Lite stoff, for få lenker. (Passage).  
• For dårlig. Få tekster/oppgaver. Ingen oppdatering eller tilføring av nytt og aktuelt stoff. 

Virker som om forlaget har laget nettstedet i reklameøyemed da den nye utgaven av 
boka ble lansert, og så glemt hele greia. (FC) 

• Jeg synes de små tegningene/figurene nederst på startsiden er unødvendig og litt 
irriterende. Hva skal de være gode for? (Targets) 

• Jeg føler at problemstillingen(e) dere legger opp til ikke er relevant. For oss i 
videregående skole nytter det lite med fine nettsider fordi tilgangen til datamaskiner er 
så liten. Imidlertid, neste år får jeg tilgang til et klasserom med 30 PC’er, og det vil åpne 
for mange muligheter (Passage) 
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Det var også mange lærere som hadde forslag til endringer eller justeringer. Flere lærere 

foreslo her flere tilbud til de svakere elevene, f.eks. ved hjelp av lettversjoner og mer 

differensierte oppgaver og tekster: 

• Savner en nærmere beskrivelse av linkene, slik at man ikke må sjekke absolutt alle. 
(Passage) 

• Man burde gjerne ha et tilbud også for de helt svakeste elevene, dersom man vil følge 
tanken om differensiering konsekvent. (Passage) 

• Hadde vært fint med oppgaver som kunne gjøres der og da – på nettstedet (a la correct 
yourself). (Targets) 

• Savnet henvisninger til sider som også svake elever kan motiveres av i stedet for å miste 
motet. (Passage) 

• Mer differensierte oppgaver og tekster og flere lenker. (FC) 
• Det er ønskelig at nettstedet oppdateres så ofte som mulig, f.eks. med henblikk på 

politisk stoff, sosiale spørsmål, o.l. (FC) 
• Bra, men jeg savner flere oppgaver til teksten, grammatikkemne, osv. slik at de som 

finnes ikke blir så fort brukt opp. Linker, andre tekster, osv. er det nok av og finnes 
rundt om ellers. (FC) 

• Kunne hatt mer stoff til prosjektarbeid. (FC) 
• Kunne tenke meg flere ”lek”-relaterte oppgaver (øker motivasjonen) knyttet til de ulike 

tekstene. Kryssord, wordseekers, konkurranseoppgaver, ol. (Targets) 
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KAP 4.   SAMMENFATNING OG DRØFTING 

 

 

4.1.   Utvalg og svargruppe 

På et tidlig stadium av planleggingen av spørreskjemaundersøkelsen baserte vi oss på at 

forlagene satt inne med presise og gode nok opplysninger om hvilke skoler og lærere som til 

enhver tid brukte deres læreverk, og ble derfor overrasket da vi oppdaget at forlagene hadde til 

dels svært mangelfulle oversikter over både hvilke skoler og hvilke lærere som brukte 

læreverkene. Etter mye praktisk detektivarbeid kom vi fram til vårt endelige utvalg, som til slutt 

kom til å bestå av 192 lærere ved navns nevnelse (FC og Targets) og 105 brukerskoler 

(Passage).  

Utvalget av FC-lærere og Targetslærere er i praksis alle lærere vi var i stand til å identifisere 

som brukere av læreverkene, altså hele populasjonen. Men, som vi har gjort nærmere rede for i 

kap. 2.2.2., er det heftet noe usikkerhet ved utvalget totalt, og også ved de tre underutvalgene. 

Vi er rimelig sikre på at de vi har identifisert, er faktiske brukere av læreverkene, men vi tror 

det kan være noen brukere vi ikke har greid å identifisere. Vi har med andre ord et mindre 

presist utvalg enn det vi i utgangspunktet hadde planlagt. At dette i stor grad henger sammen 

med manglende oversikter hos forlagene, kom som en overraskelse på oss, og er fortsatt en 

kilde til forundring, ikke minst med tanke på den harde konkurransen det er på dette markedet 

for tiden. 

Vi fikk til slutt en svarprosent på 62. Dette er i og for seg tilfredsstillende, men vi hadde 

ventet en høyere svarprosent, dels fordi spørreskjemaet er enkelt å besvare og bare på fire sider, 

og dels fordi vi hadde hele tre purrerunder. Vi tror det er spesielt to forhold som kan forklare 

noe av hvorfor prosenten ikke ble høyere. Den ene er at utsending og purring forgikk i mai og 

juni, en tid hvor mange lærere er hektisk opptatt med eksamen og sensur. En av lærerne hadde 

bl.a. påført følgende på det innsendte spørreskjemaet: ”Hvis svarprosenten er dårlig, les dette: 

tips til neste år: Send ut spørreskjemaet litt tidligere! Ikke midt i eksamenstida og 

karakteroppgjørene. Svært hektisk tid på skolene.” Alle vet at mai og juni er eksamenstid i den 

videregående skole, også vi var klar over det, men praktiske forhold gjorde at vi likevel måtte 

sende det ut på dette tidspunktet. 
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Det andre forholdet vi tror har virket negativt inn på svarprosenten er at det i utvalget er 

mange som overhodet ikke har brukt nettstedene. Vi gjorde riktignok en utheving på 

innledningen til spørreskjemaet hvor vi sa at de som ikke hadde brukt nettstedene, likevel skulle 

fylle ut spørsmålene 1-5 og returnere spørrerskjemaet. Selv om ikke-brukerne har lest dette, er 

det likevel rimelig å anta at motivasjonen er liten for å sende inn et spørreskjema som handler 

om forhold du ikke har vært en del av. Vi tror derfor at selv om den totale svarprosenten er på 

62 i utvalget, er svarprosenten i utvalget høyere blant brukerne av nettstedene, selv om vi 

selvsagt ikke kan si noe mer presist om hvor høy den eventuelt er. 

 

4.2.   Valg av læreverk – liten betydning i dag, men i morgen…? 

Har det noen betydning for lærernes valg av læreverk at bøkene har egne nettsider? Ut fra vårt 

materiale kan det se ut som om det foreløpig ikke har særlig stor betydning. I underkant av 

halvparten av de som svarte på dette spørsmålet (47 %) mente at det ikke hadde hatt noen 

innflytelse på deres valg av læreverk i det hele tatt. For Targets’ del sier dette seg selv, siden 

nettsidene kom til først to år etter at selve læreverket var kommet ut. Men vi fikk også 

kommentarer som gikk på at nettstedene ikke var oppe og gikk når de var inne i valgprosessen, 

slik at de ikke hadde så store muligheter til å vurdere kvaliteten på sidene. Dette kan tyde på at 

dersom det er problemer med sidene av en eller annen karakter, så vil lærerne bare av den grunn 

lett overse dette som et kriterium i valg av læreverk. 

Flere lærere svarte at de ikke visste noe om at det fantes nettsider til læreverkene, og kunne 

følgelig heller ikke ha det som et kriterium for valg. Dette peker på det generelle problemet at 

mange lærerne ikke har særlig kunnskap om og erfaring i bruk av PC og internett i sin 

alminnelighet. Dette er nok en av grunnene til at det bare var halvparten av lærerne i svargruppa 

som overhodet hadde vært inne på nettsidene.  

Et annet allment problem som også påvirker hvilken betydning nettsidene tillegges ved valg 

av læreverk er utbredelsen av PC’er på skolen. Dersom det finnes få eller ingen PC’er 

tilgjengelige for elevene på skolen, eller dersom PC’ene er vanskelig tilgjengelige, vil de 

færreste lærere legge inn bruk av internett som en viktig faktor når de velger læreverk. Dette ble 

da også påpekt direkte av flere lærere i vårt materiale. 

Det var 40 % av de som svarte på dette spørsmålet som mente at nettsidene bare hadde litt 

eller en viss betydning for deres valg av læreverk. Begrunnelsene for dette finner vi i stikkord 

som ”et tillegg”, ”tilleggsstoff”, ”supplerende informasjon”, ”motiverende” og ”nyttig 

supplement”. Det er ingen av lærerne som sier det direkte, men svarene til lærerne gir oss et 
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inntrykk at de ikke tar bruk av internett og læreverkenes nettsider helt på alvor når det gjelder 

valg av læreverk. De ser på nettsidene som et sted hvor de raskt og enkelt kan finne noen ekstra 

oppgaver, noe ekstra stoff eller en god ide til undervisningen, men at det nettsidene ikke er et 

selvstendig læremiddel som har sin egen verdi som sådan, og som derfor må vurderes på 

selvstendig grunnlag når de skal velge læreverk. Det virker som om mange mener at bruk av 

internett er litt for tidlig for dem i dag, men at de fra og med i morgen – eller neste år - skal 

begynne å bruke internett mer aktivt, slik at neste gang de skal velge læreverk, så skal de også 

vurdere nettstedene mye mer seriøst. 

Det var bare åtte lærere (10%) som svarte at læreverkenes nettsider hadde stor betydning i 

forbindelse med deres valg av læreverk. Begrunnelsen her var at IKT får økende betydning og 

at det er viktig å hente inn tilleggsinformasjon. Dette materialet er selvfølgelig veldig spinkelt, 

så det er vanskelig å få noe nyansert bilde av hvorfor disse legger så stor vekt på nettsidene. At 

”IKT får økende betydning” høres mer ut som en prinsipperklæring enn som en praktisk 

begrunnelse, og den andre begrunnelsen nevnt ovenfor er svært pragmatisk. Det kan virke som 

om heller ikke disse åtte lærerne tar nettstedene helt alvorlig som læremiddel i forhold til 

bøkene, men det blir altså en spekulasjon fra vår side. 

 

4.3.   Beskjeden bruk av nettsidene 

Nettsidene er relativt lite brukt blant lærerne i vårt materiale. Av svargruppa på 187 lærere var 

det totalt bare halvparten (94 stykker) som i det hele tatt hadde vært inne på sidene.  

Når det gjelder frekvensen, altså hvor ofte de er inne på sidene, svarte 58 brukere på et åpent 

spørsmål om dette. Her viste det seg at 28 av disse (49%) hadde brukt sidene bare noen ganger 

mens 18 (32%) hadde brukt sidene så ”ofte” som 1-2 ganger i måneden. Bare hver tiende bruker 

(6 stykker) var inne på sidene ukentlig. Dette er en svært beskjeden bruksfrekvens. Med så få 

besøk på sidene gjennom undervisningsåret, kan vi godt forstå at lærerne stort sett bruker sidene 

når de er i beit for ideer, oppgaver eller tilleggsstoff. 

Et annet funn er også interessant. De yngre, kvinnelige lærerne er overrepresentert blant 

brukerne av nettsider. Dette kan tyde på at vi er inne både i et slags generasjonsskifte og en 

endring av kjønnsroller når det gjelder bruk av teknologi i undervisningen. Tradisjonelt har 

dette vært mennenes domene, men slik ser det ikke ut til at det er lenger, i alle fall ikke når det 

gjelder IKT i undervisningen. 

Vi fant også at mange lærere ga uttrykk for at de brukte nettsidene mye mindre enn det de 

egentlig skulle ønske at de gjorde. Ligger det en kollektiv dårlig samvittighet bak dette? I alle 
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fall hadde lærerne særlig to unnskyldninger for denne underbruken. For det første skyldte de på 

datarommet. Det var enten for vanskelig tilgjengelig, det var for lite plass der eller det var for få 

maskiner. Dette er sikkert riktig for veldig mange lærere, men har de gjort nok for å overkomme 

disse vanskelighetene? 

Den andre unnskyldningen var tiden. Det tok for mye tid å forberede undervisningen med 

tanke på bruk av nettsider, eller maskinene var for trege; det ble mye ventetid foran skjermen. 

Det er klart at tid er en utfordring for lærere som for de fleste yrkesutøvere, men også lærerne 

må prioritere riktig. 

 

4.4.   Flere bruksområder, men mest for egen del? 

De lærerne som tross alt bruker nettsider, bruker dem hovedsakelig på to ulike måter. På et 

lukket spørsmål, der vi skisserte seks ulike bruksmåter for dem (spm. 11), står det å bruke 

nettsidene som ressurs for eget arbeid fram som den dominerende måten. Dette stemmer godt 

med det lærerne sier når de får bruke sine egne formuleringer på et åpent spørsmål (spm. 7). Her 

legger de vekt på bruk av nettsider i egen planlegging, i å sjekke ut tema, finne tilleggsstoff, 

ekstraoppgaver og bakgrunnsstoff og i det å forberede elevarbeid. Alle begrunnelsene handler 

med andre ord om forhold som går på læreraktivitet, og lite om det som går på elevaktivitet. 

Dette henger sikkert sammen med problemer med tid og datarom, som vi påpekte ovenfor, men 

henger det også sammen med at lærerne foreløpig vet lite om hvordan nettsidene kan brukes av 

elevene? 

Mistanken blir noe bekreftet ved at den nest hyppigst nevnte arbeidsmåten når det gjelder 

bruk av nettsider i undervisningen er at lærerne printer ut nettsider for å bruke dem i 

undervisningen. Det er kanskje ikke helt dette som er den pedagogiske ideen som ligger bak 

utviklingen av nettsider som supplement til læreverk? 

Når det gjelder bruksmåter som mer involverer elevene finner vi at halvparten av lærerne 

som bruker nettet også bruker det ved å samle alle elevene på datarommet eller bruke dem i 

forbindelse med elevenes hjemmearbeid (28 %). Til tross for dette sitter vi igjen med et bestemt 

inntrykk av at når nettsider blir brukt, er det som indremedisinsk hjelp for lærerne. 

Også når vi spør om lærernes motiver for å bruke nettsider, dominerer behovet for hjelp til 

selvhjelp. På et lukket spørsmål med åtte ulike motivalternativ (spm. 12), kommer motivet 

”Innhenting av tilleggstoff” høyest opp. Nær 80 % av nettbrukerne oppgir dette motivet.  

Når det gjelder motiver rettet mot elevenes læringsarbeid, nevnes ønsket om å skape 

variasjon i undervisningen hyppigst, deretter det å motivere elevene og å bruke nettsidene i 

 32



prosjektarbeid. Motiver som går på det å styrke elevenes læring mer direkte, kommer langt ned 

på prioriteringslisten, f.eks. språktrening, som nevnes av bare 24 % av brukerne.  

Men det finnes også lærere som legger mest vekt på elevutbyttet. Under alternativet ”Annet” 

hadde en lærer skrevet at hun brukte nettsidene fordi hun ønsket at elevene skulle få stor glede 

og nytte av å lære engelsk ved hjelp av interessante sider på nettet.  

Våre funn tyder på at lærerne i vårt materiale bruker nettsidene mye for sin egen del. Dette 

gir oss grunnlag for to refleksjoner. For det første kan dette være et tegn på at vi i dag er inne i 

en slags overgangsperiode hvor mange lærere velger en mellomløsning – eller en midlertidig 

løsning – på kravet om å bruke IKT i undervisningen. Når datasituasjonen på skolene blir bedre 

og lærerne selv blir mer fortrolige med, og får mer kunnskap om og erfaring i bruk av dette 

mediet, vil de i mye større grad enn i dag bruke nettsidene etter intensjonen. Selv om ingen sier 

det i vårt materiale, kan det godt tenkes at lærere opplever det som ubehagelig at mange elever 

er flinkere med data enn de selv er. Dette avsløres raskt når lærer tar hel klasse eller gruppe med 

på datarommet. 

Dette kan også peke i retning av at det i tiden framover kanskje bør utvikles nettsider i 

tilknytning til læreverk med flere ulike målgrupper. Lærerne bør få sine egne sider, elvene sine, 

osv. Dette ser vi antydninger til allerede i dag, f.eks. ved at Passage har et eget tilbud til lærerne 

gjennom”Teachers Corner.” 

 

4.5.   Positiv vurdering av form og innhold 

Alle brukerne gir i hovedsak gode karakterer til både form og innhold på nettsidene. På en 5-

delt vurderingsskala ligger gjennomsnittskårene stort sett et sted mellom 3,10 og 4,00. Ingen har 

gitt noen ”karakterer” under 3,10. Når verdien ”1” tilsvarer svært dårlig, lite tiltalende, osv., og 

verdien ”5” tilsvarer svært godt, svært tiltalende, osv. (jf. spm. 13), vil alle verdier fra 3 og 

oppover ligge på den positive siden. Dette er selvsagt ikke absolutte verdier, men tilsvarende 

f.eks. en filmanmelders bruk av terningen. Forskjellen er i prinsippet bare det at vi bruker en 

femdelt verdiskala, mens terningen er seksdelt. 

Sammenliknet med konsulentpanelets vurderinger i delrapport 1, er lærerne i 

spørreskjemaundersøkelsen gjennomgående mer positive til nettstedet de har brukt enn det 

konsulentene er. Dette kan ha flere årsaker. For det første besto konsulentpanelet av lærere med 

spesiell IKT-kompetanse som dermed hadde større forutsetninger for å vurdere kritisk de 

løsningene det enkelte nettstedet faktisk hadde valgt mht. både form og innhold. For det andre 

ble dette ekspertpanelet bedt om å foreta en pedagogisk vurdering av alle tre nettsteder. 
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Konsulentenes vurdering ble derfor i stor grad en sammenliknende vurdering, der det nettstedet 

som kom dårligst ut i sammenlikning av f.eks. design eller navigasjon fikk tilsvarende negativ 

omtale. Et tredje forhold går på brukerlærernes lojalitet i forhold til eget læreverk. Dersom det 

ikke er spesielle forhold som gjør læreren misfornøyd med læreverket han eller hun bruker, vil 

denne læreren ofte ha en grunnleggende positiv innstilling til de ulike komponentene av verket 

fordi det rettferdiggjør både valget av og bruken av nettopp dette verket. 

Når det gjelder helhetlig design av nettstedene, er således brukerlærerne generelt positivt 

innstilt til nettstedet de bruker. Lærerne som bruker Passage ser ut til å være mest fornøyd med 

nettstedets helhetlige formgivning, Targetsbrukerne minst – uten at det dreier seg om store 

forskjeller i skåre. Den forskjellen som finnes, kan ha sammenheng med at Passage er det 

nettstedet som har flest lett gjenkjennelige formelementer med grunnbøkene, mens Targets har 

færrest. Når bruken av nettstedene er såpass beskjeden som den er, blir det trolig desto viktigere 

at nettsidene framstår som en del av helheten, og ikke som et fremmedelement i 

undervisningen. 

Vurderingen av de enkelte elementene på designsiden viser samme tendens. Forskjellene 

mellom lærernes vurdering av illustrasjoner, grafikk og farger på de ulike nettsidene er så små 

at det kan synes som om lærerne ikke er så opptatt av dette. Et unntak er tekstens lesbarhet – her 

er forskjellene i skåre noe større enn for de andre kategoriene. Muligens kan dette ha 

sammenheng med at lesbarhet har med pedagogisk tilgjengelighet å gjøre, og at lærerne derfor 

føler seg mer kompetente til å uttale seg på dette punktet. I den grad vi kan snakke om tendenser 

når det gjelder formgivningselementene, synes lærerne også når det gjelder grafikk, farger og 

oppsett å sette mest pris på løsningene Passage har valgt – noe som også i det store og hele 

samsvarer med resultatene i delrapport 1.  

Også strukturelementene blir gjennomgående vurdert positivt av lærene. Høyest vurdering 

får sidenes struktur i forhold til det å ”finne fram” på sidene, med en gjennomsnittskåre samlet 

sett på hele 4,05. Lærerne synes det er enklest å finne fram til nettsteder som har sin egen 

nettadresse slik både Targets og Flying Colours har det, dvs. at de ikke behøver å klikke seg 

fram via forlagets hovedside slik Passagebrukerne må.  

Resultatene for navigering og strukturering av stoffet på nettet er ganske jevne, med unntak 

av at brukerne av Passage er klart mest fornøyd med navigasjonssystemet på sitt nettsted. Dette 

kan ha sammenheng med at Passage har det enkleste systemet for uerfarne brukere, med en 

hovedmeny og ”scroll bars” for å navigere fra sted til sted på samme nivå. Targets kommer 

tilsvarende dårlig ut for uerfarne brukere med sine mange menyer og klikkpunkter i et relativt 

komplisert hierarki. Konsulentene i panelet er med sin IKT-erfaring derimot mer positivt innstilt 

til et slikt komplisert hierarki, såfremt det er logisk oppbygd. 
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For uerfarne brukere er det nok også viktig at nettstedets struktur ligger nær opp til 

grunnbøkenes struktur. Targets Online og Passage to the Internet følger begge grunnbøkenes 

kapittelinndeling, og får relativt lik skåre på dette av brukerne. Flying Colours Website har en 

annen innfallsvinkel til stoffet på nettet som kan virke forvirrende på nye brukere, noe som 

gjenspeiles i en relativt lavere skåre på dette punktet.  

Når det gjelder antall lenker, ser det ut til at mange mener det er noe snautt med lenker 

uansett verk. Her kan det være interessant å merke seg at brukerne av Passage er de som relativt 

sett synes det er for få lenker, selv om dette nettstedet objektivt sett har flest lenker. Her 

kommer både Targets og Flying Colours heldigere ut, selv om disse har til dels betydelig færre 

nettsteder, noe konsulentpanelet vurderte negativt. Muligens er det slik at den jevne og ofte 

uerfarne læreren synes det er greit med et begrenset antall lenker fordi det blir mer oversiktlig 

og håndterlig. Er man imidlertid blitt vant til å sjonglere med et større antall lenker vil man 

kanskje ønske seg ”mer av det gode”. 

Også de tre innholdskomponentene lærerne vurderte – orienteringen på startsiden, 

arbeidsoppgavene og differensieringsmulighetene – blir vurdert positivt. Høyest skåre får 

orienteringen på startsiden (3,94) og lavest arbeidsoppgavene (3,38). Det faktum at alle 

orienteringene på startsiden skårer relativt høyt til tross for at de er ganske forskjellige, kan tyde 

på at brukerne finner greit fram ved å prøve seg fram; de er ikke nødvendigvis avhengige av en 

bestemt type bruksanvisning eller veiledning. 

At lærerne er tilsvarende kritiske til arbeidsstoffet på nettet, kan ha sammenheng med at de 

her er faglig sett mer på hjemmebane og har bedre forutsetninger for å vurdere kritisk. Noe 

forbausende er det at nettstedene blir vurdert såpass likt til tross for at de har forskjellig 

tilnærming til arbeidsstoffet. Det interaktive programmet til Flying Colours har ikke slått 

spesielt ut i verken positiv eller negativ retning, det har heller ikke Targets’ kildekritiske 

oppgaver. Hva som gjør at Passage får den relativt høyeste skåren her er ikke godt å si, 

muligens er det et generelt godt helhetsinntrykk som smitter over på også denne skåren. 

Skårene på punktet differensieringsmuligheter varierer noe mer mellom de tre nettstedene. 

Passage skårer høyest, muligens av den enkle grunn at dette nettstedet har flest lenker og 

oppgaver og dermed mest å velge mellom. Flying Colours har også en relativt høy skåre her, 

selv om det faktum at dette nettstedet har differensierte opplegg for både faglig svake og sterke 

elever ikke har slått spesielt sterkt ut i noen retning. 
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4.6.   Lærerne tror elevene liker å arbeide på nett 

I vår spørreskjemaundersøkelse er det kun lærerne som kommer til ordet. Hva elevene mener 

ser vi nærmere på i delrapport 3. Vi spurte imidlertid lærerne om hvordan de trodde at elevene 

opplevde nettsidene (spm. 14). Svarene de gir her behøver selvsagt ikke være dekkende for hva 

elevene faktisk oppfatter og opplever, men det gir en forståelse av lærernes oppfatning av 

elevenes forhold til nettsidene.  

En relativt stor andel av lærerne (30 lærere) mente at bruk av nettsider virket motiverende på 

elevene. De brukte uttrykk som ”nyttig for pensum”, ”artig”, ”elevene opplever at de lærer av 

nettsidene” og at ”de liker å finne stoff selv”. Det var også mange lærere som trodde at elevene 

likte den variasjonen bruk av nettsidene gir mulighet for. Her bruker lærerne uttrykk som 

”avveksling”, ”liker å bruke bl.a. dataspillteknikk, spill, quiz”, ”liker å ha oppgaver på 

skjermen” og ”liker datatrening generelt”. Alle disse faktorene høres rimelige ut. Det som 

imidlertid slår oss er at det lærerne tror at elevene liker, er stort sett sammenfallende med de 

motiver lærerne har oppgitt som grunn for at de selv bruker nettsiden (kanskje med unntak av 

bruk av dataspillteknikk, spill og quiz). Kan det være at lærerne har en tendens til å projisere 

sine egne motiver over på elevene, eller har de mer konkret erfaring for å kunne uttrykke seg 

slik de gjør? Dette har vi ikke grunnlag for å mene noe om på bakgrunn av opplysninger i vårt 

materiale fra spørreskjemaundersøkelsen, men dette er tema vi skal følge opp i 

elevundersøkelsen.  

Flere lærere peker på et annet forhold som er interessant. De sier at bruk av nettsider er 

nyttig for sterke elever, men kan være til direkte ulempe for svake elever. De sterke elevene vil 

kunne få hjelp av nettsidene til å strukturere læringen sin, de vil kunne finne og utnytte 

tilleggstoffet som finnes der og de vil også kunne spore opp interessant stoff. De svake elevene  

finner det vanskelig å arbeide på nettet, det blir for mange lenker og henvisninger for dem og 

det hele blir forvirende og vanskelig. Selv adapterte opplegg kan oppleves som vanskelig for 

svært svake elever. Dette viser at det hviler en stor utfordring på de som skal utvikle nettsider 

som del av læreverk i å utvikle både form og innhold som passer både svake og sterke elever. 

 

4.7.   Lærerne er generelt positive 

På generell basis er de aller fleste av lærerne i vårt materiale positivt innstilt til læreverkenes 

nettsider. Her bruker de utrykk som ”bra hjelpemiddel”, ”nyttig supplement fordi bøkene 

foreldes fort”, ”mye ekstrastoff”, ”motiverer elevene” og ”pedagogisk tilrettelagt”. Igjen mener 
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vi at vi ser tegn på at lærerne vurderer bruk av nettsider positivt fordi det først og fremst er en 

hjelp for dem selv som lærere. Det er jo i og for seg ikke noe galt i det, men vi savner (igjen) en 

mye sterkere fokus på hvorfor nettsider er bra for elevene og deres læring. 

Lærernes kritiske innvendinger gikk først og fremst på at det tok (for) mye tid å sette seg inn 

i og bruke nettet på en skikkelig måte. De peker også på at de fant lenker og stoff som ikke var 

oppdaterte nok, at lenkene kunne oppfattes som litt tilfeldig sammensatt og at de savnet flere 

spennende og utfordrende oppgaver. Sett i lys av at så mange lærere bruker nettsidene nettopp 

til å hente inn ekstrastoff, oppdatert stoff, spennende oppgaver, osv. for sin egen undervisning, 

er det naturlig at de også etterlyser mer av dette. 

Hvordan vil så lærerne forbedre nettsidene? De forslagene de kommer med i vårt materiale 

går stort sett ut på å forbedre og utvikle det som allerede finnes der, og som dessuten dekker de 

behov de har gitt uttrykk for når det gjelder sitt eget arbeid. De vil ha bedre tilbud til svake 

elever, flere og mer differensierte oppgaver, en oftere oppdatering, en nærmere beskrivelse av 

lenkene slik at de vet hva de handler om uten at de må gå inn å sjekke dem, mer stoff til 

prosjektarbeid og de vil ha mer lek-, spill- og konkurranseorienterte aktiviteter på nettsidene. 
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VEDLEGG 

Vedlegg 1. Spørreskjema 
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Kjære engelsklærer 
Undertegnede har fått forskningsmidler til prosjektet Nettsider som integrert del av læreverk - 
unødvendig vedheng eller nyttig tilleggskomponent? Prosjektet inngår som en del av 
forskningsprogrammet Valg, vurdering og kvalitetsutvikling av lærebøker og andre læremidler, 
finansiert av KUF, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og Den norske 
Forleggerforening. Prosjektet administreres av Høgskolen i Vestfold. 
Hovedmålet med prosjektet er å analysere materialet som ligger på nettet når det gjelder 
læreverkene Passage, Flying Colours og Targets i grunnkurs engelsk. Vi vil bl.a. se nærmere på 
hvordan nettsidene er relatert til de øvrige komponentene i læreverket og hvordan lærere og 
elever bruker og vurderer nettsidene. 
Dette spørreskjemaet inngår som en del av datainnsamlingen overfor lærerne. I tillegg til 
spørreskjemaet til lærerne vil vi også intervjue et antall lærere og elever. For å få et best mulig 
datagrunnlag er vi avhengig av at lærerne svarer på spørsmålene. Vi vet at du har en travel 
hverdag, men håper likevel at du tar deg tid til å svare på spørsmålene våre. Resultatet på sikt 
kan bli bedre nettsider. Materialet blir behandlet konfidensielt, og svarene blir anonymisert. 
 
MERK: Det kan være en fordel å sitte online på nettstedet når du svarer på spørreskjemaet. 
Dersom du ikke har brukt noe nettsted, vennligst fyll ut spørsmålene 1-5 
 
Med vennlig hilsen  
Reidar J. Pettersen 
Tlf. 22 23 05 71  E-mail: reidar@sebu.no  Svarfrist: tirsdag 5. juni 
 

Spørreskjema 
 

Nettsider som integrert del av læreverk 
 
 
1. Hvor gammel er du? 
 
 
2. Jeg er mann       kvinne   
 
 
3. Hvilken utdanning har du (grad)? 
 
 
4. Antall år undervist i engelsk i videregående skole: 
 
 
5. Har du brukt nettsidene i læreverket? Ja  
      Nei  
 Dersom du har svart nei, kan du si hvorfor? 
 
 
 
 
Fra og med neste spørsmål svarer bare du som har svart ”Ja” på spørsmål  5. Du som har svart ”Nei” på spm. 5 kan 
returnere spørreskjemaet med dine svar på spørsmålene 1-5. (NB: Viktig at du sender inn skjemaet!) 
 
 
6. Kan du si noe om hvilken betydning nettstedet hadde for ditt (eller deres) valg av læreverk? 
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7. Hvor ofte bruker du nettstedet? 
 
 
 
 Kort begrunnelse: 
 
 
 
 
8. Har du hatt tekniske problemer? 
 
 Nei  
 Ja   Nevn hvilke: 
 
 
 
9. Hvor har du fått veiledning til bruk av læreverkets nettsted? 
 
 Fra selve nettstedet  
 Lærerens ressursperm  
 Annet    Nevn hva 
 
 
 
10. Har du fått tilstrekkelig med brukerveiledning når det gjelder nettsidene? 
 
 Ja   
 Nei    Hva manglet? 
 
 
 

11. Hvordan bruker du nettstedet? (Her kan du sette flere kryss. Angi prioritert rekkefølge 

dersom du setter flere enn ett kryss). 
 
 Som en ressurs for eget arbeid  
 Printer ut sider til bruk i klassen  
 Alle elevene på datarommet  
 Smågrupper på datarommet  
 Enkeltelever på datarommet  
 Elevenes hjemmearbeid   
 Annet     Nevn hva  
 
 
 
12. Hvorfor bruker du nettstedet? (Angi prioritert rekkefølge dersom du setter flere enn ett kryss). 
 
 Variasjon i undervisningen  
 Differensiering    
 Motivering    
 Innhenting av tilleggsstoff   
 Språktrening    
 Gruppearbeid    
 Prosjektarbeid    
 Ekstra oppgaver    
 Annet     Nevn hva 
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13. Hva synes du om nettstedet? (Sett ring rundt det tallet du mener passer for deg) 
 
      Svært kronglete        Svært enkelt 

Å finne fram til nettstedet på internett 1 2 3 4 5 
 
 
 
      Svært dårlig        Svært god 
 Orienteringen på startsiden (home page) 1 2 3 4 5 
 
 
 
      Lite tiltalende        Svært tiltalende 
 Formgiving (design)   1 2 3 4 5 
 
 
 
      For mye         For lite 
 Bruk av farger    1 2 3 4 5 
 
 
 
      Svært dårlig        Svært bra 
 Bruken av illustrasjoner og bilder  1 2 3 4 5 
 
 
 
      Svært dårlig        Svært god 
 Tekstens lesbarhet    1 2 3 4 5 

(fonttyper og -størrelse) 
 
 
 
      For mye         For lite 
 Tekstmengden på hver side  1 2 3 4 5 
 
 
 

     For mange        For få 
Antall lenker    1 2 3 4 5 
 
 
 
     Svært dårlig        Svært god 
Struktureringen av stoffet på nettstedet  1 2 3 4 5 

 
 
 
      Svært dårlig        Svært god 

Navigeringen (orienteringen om  1 2 3 4 5 
hvor du er, har vært, skal) 
 
 
 
     Svært dårlige        Svært gode 
Arbeidsoppgavene på nettstedet  1 2 3 4 5 
 

 
     Svært dårlig        Svært god 
Differensieringsmuligheter  1 2 3 4 5 
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14. Kan du skrive ned noen ord om hvordan du vurderer at elevene opplever nettsidene? 
 Stikkord her er motivasjon, nytte, læringseffekt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Hvordan er din generelle vurdering av nettstedet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Noen andre kommentarer til slutt?  
 Stikkord: sterke og svake sider, forslag til endringer, noe du savner, osv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg svarte  på spørsmålene 
 
  Mens jeg satt ved nettstedet på maskinen 
 
  Etter hukommelsen 
 
 
Returneres: SEBU, John Brandts vei 69, 0860 Oslo. Bruk gjerne vedlagte frankerte svarkonvolutt. 
 
 
TAKK FOR HJELPEN 
 

 


