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EN TREDELT UNDERSØKELSE 

Nettsteder som del av læreverk er av ny dato i norskproduserte verk, og det finnes 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 nyttig både å få vite mer om betydningen av form og 

innhold på nettsidene og å få mer kunnskap om brukersiden av nettdelen. Hvordan bør 

nettstedene utformes og hva bør de inneholde for å være et godt 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. Med støtte fra prosjektet Valg og 

vurdering av lærebøker og andre læremidler, et prosjekt som er finansiert av 

UFD/Læringssenteret og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og støttet av Den 

norske forleggerforening, gjennomførte vi i 2001 og 2002 en undersøkelse som hadde som 

hovedmål 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 naturlig nok fokusert på ulike elementer av læreboka (se 

f.eks. Johnsen, 1997). 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. 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 – 
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datamaskinen – som krever andre tilleggsferdigheter av brukerne enn det bokmediet gjør. Å 

analysere nettsteder blir derfor noe annet enn å studere lærebøker.  

Vår undersøkelse av nettsteder og læreverk er tredelt: Vi analyserer selve nettsidenes 

form og innhold (produktet) og ser dette i sammenheng med grunnbøkene. Dessuten 

undersøker vi hvordan lærerne bruker og vurderer nettsidene og hvordan elvene vurderer 

dem (se Heian og Pettersen, 2002a; 2002b). 

ANALYSE AV NETTSIDER 

Problem og metode 

Hovedmålet med denne delen av undersøkelsen er todelt: å sammenligne de tre nettstedene 

med hverandre og å beskrive hvert nettsted i forhold til de øvrige komponentene i 

læreverket, dvs grunnbøkene. I denne delen av prosjektet gjennomfører vi derfor en 

tekstanalyse av både grunnbøkene og nettstedene. For å styrke drøftingen og vurderingen 

av nettstedene har vi også trukket inn et konsulentpanel bestående av tre faglærere i engelsk 

med spesiell IKT-kompetanse. Disse ekspertlærerne har gjort en pedagogisk vurdering av 

alle tre nettstedene.  

Tekstanalyse av lærebøker kan gjennomføres ved hjelp av ulike strategier og ulike 

metoder (se f.eks. Mikk 2002; Tholey og Rijlaardam 2002). Selve kjernen i en kvalitativ 

tekstanalyse, som vi har brukt, vil være å prøve å tolke og forstå hva andre har skrevet eller 

sagt. For å forstå teksten må vi kunne plassere den i meningsfulle kategorier. Det er viktig 

at kategoriene er klart utformet, og at de er gjensidig ekskluderende og uttømmende.  

I vår tekstanalyse har vi brukt analysevariabler fra to ulike tradisjoner. For å analysere 

formen på nettstedene har vi brukt variabler fra den såkalte usabilitytradisjonen, og her har 

vi brukt hovedkategoriene ”design” og ”struktur”. I analysen av innholdet på nettstedene 

har vi brukt tradisjonelle didaktiske variabler slik som”lærestoff”, ”læringsaktiviteter” og 

”støttefunksjoner”.  

Selv om vi analyserer form og innhold hver for seg, betyr det imidlertid ikke at vi anser 

dem som atskilte komponenter. Det finnes ingen form uten innhold og vice versa, men for å 

sikre en best mulig klarhet velger vi å behandle dem separat.  
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Analysevariabler 

Usabilitytradisjonen 

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 bør derfor være så brukervennlig som mulig.  

Det finnes etter hvert en del undersøkelser som forsøker å kartlegge hvilke 

formelementer som fungerer best vis a vis nettbrukeren. En del av de internasjonalt best 

kjente analysene bruker kommersielle nettsteder som materiale, og undersøker i hvilken 

grad disse nettstedene har en brukervennlig form. Brukervennlighet (web site usability) vil i 

denne sammenhengen si hvor effektivt formen tillater brukeren å finne fram til 

opplysningene de er ute etter. (Spool, 1999, s. 4). Formålet med analysene er vanligvis å 

hjelpe webdesignere å finne fram til en mest mulig formålstjenlig form (Nielsen, 1999). 

Analyser som tar for seg pedagogisk programvare setter også fokus på form, men da med 

henblikk på hvor godt den er egnet til å gi eleven oversikt og kontroll over læreprosessen. 

Programvare med god brukervennlighet – eller godt brukergrensesnitt – vil i denne 

sammenhengen si en formgivning som utnytter mediets pedagogiske muligheter godt (se 

f.eks. Champer, m.fl., 2000, s. 64 – 65).  

Både amerikanske usability-tester og den norske analysemodellen forholder seg 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 tre aspekter ved nettdesign som er særlig interessante når det gjelder 

pedagogisk brukervennlighet: grafikk, farger og oppsett (layout).  

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 
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og fra disse stedene. Også her er det tre forhold vi ser nærmere på. Først og fremst er det 

menyene som er nettstedets innholdsfortegnelse, dernest nivåinndelingen eller hierarkiet på 

nettstedet, og til slutt lenkene – både antall og typer lenker. 

Didaktiske variabler 

Når det gjelder innhold, var det naturlig å ta utgangspunkt i hva slags type stoff som er lagt 

ut på de tre nettstedene. Vi mente det var sannsynlig at også nettstedene forholdt seg til 

læreplanens mål og hovedmomenter, så læreplanens inndeling i kunnskaps- og 

ferdighetsmål er aktuelle kategorier i vår analyse. (Læreplan for videregående opplæring, 

Engelsk, kap.2, 1994).  

Når vi bruker betegnelsen lærestoff som en hovedkategori når det gjelder nettstedets 

innhold, er det for å synliggjøre at det her dreier seg om kunnskap i vid forstand; dvs. 

inkludert både holdnings- og opplevelsesmål. Et interessant spørsmål når det gjelder 

kunnskapsstoffet vil være i hvilken grad nettstedene benytter seg av henholdsvis autentiske 

og/eller pedagogiske tekster. Med pedagogisk tekst mener vi en tekst skrevet og tilrettelagt 

spesielt for et bestemt pedagogisk formål og en bestemt målgruppe. I denne sammenheng 

vil dette si en tekst tilrettelagt for elever med engelsk som fremmedspråk. En autentisk tekst 

er en tekst som i utgangspunktet er rettet mot innfødte språkbrukere i sin alminnelighet og 

som er sakset fra ulike kilder til bruk på nettsidene.  

Ifølge læreplanen skal elevenes fremmedspråklige kompetanse utvikles gjennom arbeid 

med de fire ferdighetene lytte, lese, tale og skrive. I vår analyse ser vi under kategorien 

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

arbeidet er tenkt organisert. Vi undersøker bl.a. 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.” Siden nettstedet i seg selv er et 

informasjonsteknologisk hjelpemiddel, er det interessant å undersøke hvilke 

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

opplæring i nettbruk, kildekritikk og lignende. Den siste hovedkategorien i vår 

innholdsanalyse vil derfor omfatte slike ekstraressurser eller støttefunksjoner. 
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Generelt om verkene 

Det er i dag mange læreverk på markedet for engelsk grunnkurs på videregående skole, og 

ikke bare fra de store forlagene. Det ville blitt en for omfattende oppgave for oss å 

analysere alle nettsteder som finnes for læreverk  i engelsk i dag. Vi valgte derfor å 

analysere de nyeste læreverkene fra de tre største forlagene, Targets fra Aschehoug, 

Passage fra Cappelen og Flying Colours fra Gyldendal. Forlagene bak henholdsvis 

Targets, Passage og Flying Colours fremhever i sin markedsføring at deres læreverk er 

moderne og fremtidsrettet, med ekstra ressurser på internett. 

Samtlige tre læreverk består av lærebok, lærer-CD og ressursperm i tillegg til nettstedet. 

Passage har kombinert tekst- og arbeidsbok, mens de to andre verkene har separate bøker. 

Passage og Targets har også elev-CD. 

Form 

Alle de tre nettstedene har en formgivning som ligger nær opp til grunnbøkenes. Targets 

Online er det nettstedet som har færrest felles formelementer med grunnbøkene, mens 

Passage to the Internet er det nettstedet som tydeligst er formgitt etter samme 

hovedprinsipper som grunnboken. Flying Colours Website har en del lett gjenkjennelige 

formelementer i forhold til grunnboken, men har også en godt synlig webdesign der nye 

formelementer inngår.  

Targets Online er det nettstedet som er mest tekstorientert. Websidene består 

hovedsakelig av tekst, og mengden tekst er stort sett lik på de enkelte sidene. Fonter i ulike 

farger og former er brukt for å skille de ulike tekstelementene, men forøvrig er nettstedet til 

forskjell fra de øvrige uten bilder eller andre iøynefallende formelementer. 

Passage to the Internet har de mest fargesterke og billedrike websidene, og har mindre 

og mer konsentrert tekstmengde i større font på hver side enn de andre nettstedenes 

websider.  

På Flying Colours’ websider er det brukt relativt mange bilder, men nettstedet gir et 

mindre fargerikt inntrykk i forhold til de andre fordi det til dels er sort/hvitt-bilder på hvit 

bakgrunn. Tekstmengden på hver nettside varierer etter type side, med forholdsvis stor 

tekstmengde på enkelte sider. 
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Når det gjelder nettstedenes oppbygning generelt, synes Targets Online og Passage to 

the Internet å ligge nærmere opp til grunnbøkene fordi bøkenes kapitler fungerer som 

strukturerende element allerede på startsidens hovedmeny. På Flying Colours Website 

kommer relasjonen til læreboka først til syne i undermenyene, og selv da oppgis kapitlene 

bare i parentes. Selv om det ikke er så umiddelbart synliggjort, kan lærebokas kapitler 

likevel sies å være et underliggende strukturerende element også på Flying Colours Website 

fordi det ligger ett forenklet og ett fordypningsopplegg til hvert kapittel. 

Targets Online er nettstedet som har lagt mest vekt på synlige menyer som til enhver tid 

kan orientere brukeren om hvor i hierarkiet hun befinner seg. Verken navigasjons- eller 

assosiasjonslenkene orienterer imidlertid brukeren om hvilke deler av nettstedet hun har 

vært inne på. For de øvrige to nettstedenes vedkommende er forholdet omvendt. Kun 

hovedmenyen er permanent synlig, og orienterer ikke brukeren om hvor i hierarkiet hun er. 

Øvrige lenker orienterer derimot brukeren om hvilke steder hun har vært. 

Passage to the Internet har den enkleste strukturen med færrest klikk for å komme ned i 

hierarkiet. Derimot har nettsidene ”scroll bars” og lange nettsider. Targets Online har 

samme antall nivåer, men fordi hvert kapittel har sin egen startside, kreves det flere klikk 

for å komme videre. Flying Colours har den mest kompliserte strukturen med flest nivåer 

og flere forgreininger på hvert nivå. 

Sammenliknet med Flying Colours Website har både Targets Online og Passage to the 

Internet en betydelig større lenkesamling fordi de har lenker til samtlige tekster i hvert 

kapittel, samt til de fleste av nettstedets ressurdeler. Flying Colours har lenker bare til en 

viss type tekster. Samtlige nettsteder har imidlertid om lag det samme antall lenker til hver 

tekst, selv om særlig Passage to the Internet også har tekster med svært mange lenker. 

Alle tre nettsteder benytter seg av tekstlenker; Passage to the Internet legger til en 

forklarende ”blurb” og Flying Colours oppgir webadressen. Targets Online legger også 

lenkene inn i en fortløpende tekst, mens de to øvrige nettstedene benytter seg av assosiative 

lenker. Samtlige nettsteder har oppgaver til lenkene.  

Innhold 

Alle de tre nettstedene legger hovedvekten på lærestoffet. To av nettstedene har valgt å 

strukturere dette stoffet i overensstemmelse med lærebokens kapittelinndeling, mens Flying 

Colours Website har valgt en inndeling ut fra et differensieringsprinsipp – ut fra hvor 
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krevende oppleggene er. Dette nettstedet gjør også bruk av pedagogiske tekster som er 

produsert av forfatterne bak læreverket, mens Passage to the Internet kun gjør bruk av 

lenker til såkalt autentiske tekster. Targets Online gjør en mellomting, med en hypertekst 

som binder læreboktekster, lenker og oppgaver sammen.  

Passage to the Internet er nettstedet med flest eksterne lenker, mens Flying Colours 

Website har færrest. Targets Online presenterer stort sett kunnskapsstoff i lenkene, mens 

Passage to the Internet og Flying Colours Website også har lenker med holdningsskapende 

og opplevelsesorientert innhold. Både Targets Online og Passage to the Internet satser på 

oppgitte lenker som dermed er kontrollerbare for produsentene av nettstedene. Targets 

Online legger også opp til at brukeren skal finne fram til nettsteder ved hjelpav søkeord, og 

kan følgelig ikke kvalitetssikre innholdet på nettsted brukeren måtte finne fram til på egen 

hånd. Dette nettstedet har derfor lagt vekt på opptrening av kritisk nettbruk, både i form av 

instrukjoner og oppgaver. 

Alle nettstedene har oppgaver knyttet til lenkene. Disse går først og fremst ut på å finne 

og sortere stoff fra en eller flere kilder, og i noen grad også å vurdere disse. Flying Colours 

Website har i tillegg interaktive oppgaver til de egenproduserte tekstene. Disse oppgavene 

går på både tekstforståelse og språktrening. Targets Online har et mindre antall interaktive 

oppgaver, hovedsakelig basert på quizer fra læreboken. Passage to the Internet har lenker 

til slike quizer, men disse er vanligvis beregnet på andre brukere enn læreverkets 

målgruppe. 

Alle tre nettsteder legger hovedsakelig opp til en arbeidsform der brukeren arbeider 

individuelt ved skjermen. Targets Online er nettstedet med relativt flest oppfordringer til å 

arbeide i par eller parallelt i grupper foran hver sin skjerm. Alle nettstedene oppfordrer 

brukerne til å rapportere sine funn muntlig eller skriftlig til en partner, en gruppe eller til 

klassen. Disse rapportene dreier seg imidlertid sjelden om såkalt autentisk kommunikasjon 

der brukerne kommuniserer med personer eller institusjoner utenfor eget klasserom. 

Targets Online og Flying Colours Website er nettstedene med mest omfattende 

ressursdeler. Innholdet i disse ressursdelene er imidlertid svært forskjellig. Mens 

førstnevnte har detaljerte orienteringer om bruk av nettet generelt og eget nettsted spesielt, 

har Flying Colours en interaktiv grammatikk. Begge de øvrige nettstedene har lenker med 

henvisninger til grammatikker, men disse er som regel beregnet på andre målgrupper enn 

grunnkurselever. Ressursdelen til Passage to the Internet består hovedsakelig av adskilte 

lenkesamlinger for elever og lærere, og lite egenprodusert stoff bortsett fra artikler som 
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også ligger i lærerens ressursperm. Flying Colours Website har heller ikke egenprodusert 

stoff om generell bruk av internett på selve nettstedet, men har på startsiden en hovedlenke 

til denne typen stoff på forlagets ressurssider.  

Targets Online har den mest omfattende brukerveiledningen av de tre nettstedene, men 

har samtidig en litt uklar struktur på dette stoffet, med fordeling av informasjon på ulike 

undermenyer og et vell av krysshenvisninger i form av interne lenker. Flying 

ColoursWebsite er det nettstedet som klarest synliggjør hvor på nettstedet 

brukerveiledningen befinner seg, men har samtidig minst informasjon å bidra med. 

Veiledningen til Passage to the Internet er lite synliggjort og vanskelig tilgjengelig for 

elever fordi den er gjemt bort som lenke i ”Teacher’s corner”. Veiledningen er enkel og 

lettfattelig, men inneholder også stoff som synes unødvendig i en brukerveiledning. 

LÆRERE OG NETTSIDER 

Problem, metode og utvalg 

I lærerdelen av brukerundersøkelsen ser vi nærmere på hvilken betydning nettsidene har for 

lærernes valg av læreverk, hvordan nettsidene blir brukt i undervisningen og hvordan 

lærerne vurderer kvaliteten på nettsidene. 

Målgruppa for lærerundersøkelsen var lærere som underviser i engelsk grunnkurs på 

videregående skole og som bruker et av verkene vi har analysert form og innhold på: 

Targets (Aschehoug), Flying Colours (Gyldendal) eller Passage (Cappelen).  

Vi brukte postenquete med spørreskjema som datainnsamlingsmetode i 

lærerundersøkelsen. Lærere har mye å gjøre, og for å påvirke svarprosenten i positiv 

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

arbeidskrevende. Spørsmålene var en blanding av spørsmål med åpne og lukkede 

svaralternativ. Før vi sendte ut spørreskjemaet ble det testet ut på to engelsklærere.  

Skjemaene ble sendt ut til alle lærere vi kunne identifisere når det gjelder Flying Colours 

og Passage, henholdsvis 87 og 105 lærere og til 109 skoler som brukte Passage, til sammen 

301 utsendte skjema. Vi fikk tilbake 187 utfylte skjema, som tilsvarer en svarprosent på 62. 
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Nettsidenes betydning for valg av læreverk 

I et åpent spørsmål ba vi lærerne si noe om hvilken betydning nettstedet hadde hatt for 

deres valg av læreverk. Som vi ser av tabell 1 var det 78 lærere som svarte på dette 

spørsmålet, og halvparten av dem mente at det ikke hadde hatt noen som helst betydning. 

Bare hver tiende lærere mente at det hadde stor betydning. 

 

Tabell l: Hvilken betydning nettstedet har for læreres valg av læreverk. Prosent (n= 78) 

 
Grad av betydning 

 

Andel lærere (%) 

Stor  10 

En viss  21 

Liten  19 

Ingen 50 

Totalt 100 

 

De viktigste begrunnelsene for at nettstedene hadde liten eller ingen betydning var at 

lærerne ikke kjente til nettstedene da valg av læreverkene ble gjort eller at datadekningen 

var så dårlig på skolen at læreverkets eventuelle nettsider var uten betydning, noe følgende 

to kommentarer illustrerer: ”Visste ikke om nettstedene da vi valgte lærebok” (mann, 47 år) 

og ”Liten, siden vi har dårlig datadekning for elevene på skolen.” (kvinne, 30 år). 

De som tilla nettstedene en viss eller stor betydning ved valg av læreverk, la vekt på at 

nettsidene er et interessant supplement til boka: ”Ikke avgjørende betydning, men betraktes 

som nyttig supplement” (mann, 57 år), eller at nettsidene styrket læreverket i konkurranse 

med de andre læreverkene på markedet: ”Fortinn framfor læreverk der dette ikke inngikk.” 

(kvinne, 43 år). Flere lærere hadde her en mer generell begrunnelse som gikk på at 

nettsteder er viktige fordi ”… IKT skal brukes mer i undervisningen.” (36 år, kvinne). 
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Bruken av nettsidene 

Omfang 

Av de 187 lærerne som svarte på spørreskjemaet var det 94 (50%) som oppga at de hadde 

brukt nettsidene. Brukerandelen var imidlertid vesentlig høyere på ett av læreverkene, 

nemlig Passage (71%). De yngste lærerne er klart overrepresentert i brukergruppa. 

 

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

Targets 72 29 40 

FC 50 19 38 

Passage 65 46 71 

Totalt 187 94 50 

 

Men lærerne bruker ikke nettstedene særlig ofte. En tredel av brukeren bruker nettsidene en 

til to ganger i måneden, og rundt halvparten av brukerne er inne på sidene ”noen ganger”. 

Bare 12% av brukerne brukere sidene ukentlig. Mange lærere sier imidlertid at de bruker 

sidene mye mindre enn de egentlig skulle ønske at de gjorde, men at de har for dårlig 

tilgang til PC’er og/eller at de har for lite tid til å gjøre dette, noe følgende utsagn 

illustrerer: ”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 år). 

Type bruk 

Lærerne bruker nettsidene forskjellig, men variasjonen er egentlig ikke stor. Vi ser av tabell 

3 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 nettstedene til å 

skrive ut sider for bruk i klasseundervisningen, de samler alle elevene på datarommet rundt 

nettstedene og de bruker nettsidene i forbindelse med elevenes hjemmearbeid. 
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Tabell 3. 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 

 

Resultatene i tabell 3 er hentet fra et lukket spørsmål med de samme alternativene som vi 

finner under kolonnen ”Type bruk” i tabell 3. Disse resultatene støttes imidlertid fra et 

åpent spørsmål, hvor lærere med egne ord beskrev hvordan de brukte nettsidene. Også her 

var det et motiv som pekte seg ut: lærerne bruker nettsidene for å finne tilleggsstoff og for å 

oppdatere seg: ”Lettere å finne tilleggsstoff når læreverket har eget nettsted.” (kvinne, 56 

år). 

Måten å bruke nettsidene på henger sammen med hvilke motiver lærerne har for å bruke 

nettsidene. Vi fant 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 

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, og at bare en fjerdedel oppgir språktrening som motiv. 

Lærernes vurdering av nettsidene 

Lærerne ble bedt om å vurdere kvaliteten på både form og innhold på nettsidene ut fra en 

femdelt skala. Så lite som lærerne egentlig har brukt nettsidene, er nok mange av 

vurderingene overflatiske og basert på et svakt erfaringsgrunnlag. Vi finner imidlertid at 
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lærerne jevnt over gir en positiv tilbakemelding til både design-, struktur- og 

innholdselementer på nettsidene. På den femdelte skalaen skårer de stort sett enten 3 eller 

4, som er sånn midt på eller mot det positive. De elementene som generelt sett skårer 

høyest er tekstens lesbarhet på nettsidene (design) og strukturelementer som det å finne 

frem på sidene og å navigere. Dårligst ut kom strukturelementet ”antall lenker”, noe vi 

tolker dit at lærerne ønsker flere lenker. 

Lærerne er i all hovedsak positive til nettsidene, noe de også gir utrykk for i to 

avsluttende åpne spørsmål i spørreskjemaet. De er positivt innstilt til å bruke nettsidene: 

”Det er positivt å ha nettsidene som et supplement til læreboka, spesielt siden lærebøker 

fort foreldes.” (kvinne, 34 år). Eller som en annen lærer uttrykker det: ”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.” 

(kvinne, 58 år). 

De kritiske røstene gikk på ønsket om flere oppgaver, behovet for flere og mer 

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

eksempler: ”Savner flere og mer spennende, utfordrende oppgaver, og forslag til bruk av 

stoffet på nettet.” (mann, 52 år). Og: ”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.” (mann, 59 

år). 

De forslag til endringer eller justeringer lærene selv kom med gikk først og fremst på 

tilbud til de svakere elevene, f.eks. ved hjelp av lettversjoner og mer differensierte 

oppgaver og tekster: ”Man burde gjerne også ha et tilbud for de helt svakeste elevene, 

dersom man vil følge tanken om differensiering konsekvent.” (kvinne, 48 år). 

ELEVUNDERSØKELSEN 

Problem, metode og utvalg 

I den siste delen av brukerundersøkelsen ville vi se nærmere på elevenes vurdering av de 

tre nettstedene og deres kommentarer til bruk av nettsted i undervisningen generelt. Her var 

det viktig for oss å prøve å komme inn under huden på elevene. Vi valgte derfor et semi-
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strukturert intervju med elever som faktisk hadde brukt nettstedene. Ved å henvende oss til 

videregående skoler som brukte de tre læreverkene fikk vi tak i et utvalg elever som hadde 

brukt nettstedene og som lærerne mente var flinke til å formidle sine tanker og synspunkter. 

Vi intervjuet i alt ni elever (fire jenter og fem gutter) – tre elever for hvert læreverk. 

Elevene satt online under intervjuet og vi noterte elevenes kommentarer mens de navigerte 

på nettstedet. Vi hadde en intervjuguide som grunnlag for samtalen, uten at vi fulgte denne 

slavisk. Guiden besto av i alt 38 spørsmål, delt inn i disse hovedområdene: 

• Hvordan har dere brukt nettstedet? 

• Hva synes du om form og innhold på nettstedet? 

• Hva synes du om å jobbe med nettsted? 

Bruk av nettstedet 

Elevene rapporterte om svært beskjeden bruk av nettstedene. De brukte nettstedene fra en 

til fem ganger i skoleåret, med to til tre ganger som gjennomsnitt. I alle tilfellene dreide det 

seg om uregelmessig bruk - ingen av klassene hadde faste timer pr. uke eller måned på 

datarommet.  

Organiseringen av undervisningstimene på nettet varierte, i noen tilfeller arbeidet hele 

klassen på nett med lærer til stede, andre ganger arbeidet smågrupper eller enkeltelever på 

egen hånd. De som hadde tilgang på utstyr hjemme, jobbet av og til videre fra nettet 

hjemme.  

Nettstedet ble først og fremst brukt til innhenting av stoff, særlig i forbindelse med 

prosjekter. Som oftest hadde elevene ”ansvar for egen læring” når de arbeidet med 

nettstedet, men de så ut til å oppfatte slike dataøkter som mer avslappet enn andre 

skoletimer - dvs at det var mer akseptert å småprate og ”spore av” enn i vanlige 

undervisningstimer, for eksempel i form av å spille spill, lese nyheter, osv. 

Vurdering av formen  

Særlig når det gjelder nettdesign hadde elevene klare oppfatninger om hva som fungerer 

godt på skjermen og hva som ikke gjør det, og de var gjennomgående relativt kritiske til 

løsningene som ligger på de tre nettstedene. Selv om de erkjente at nettstedene er et forum 

for tekst og læring, ønsket de en mer motiverende layout som tar i bruk designelementer 
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som likner på dem de finner når de surfer på internett. De fremhevet at det er viktig med en 

”spenstig” startside som gjør at man får lyst til å gå inn og utforske nettstedet og poengterte 

sterkt at farger er viktig – også bakgrunnsfarger. Særlig to av nettstedene ble beskrevet som 

fargeløse og tamme.  

Elevene var også kritiske til sammenhengende tekst på siden og ønsket en punktvis 

oppsatt tekst – eller en annen grafisk utforming av teksten. De etterlyste også lyd og 

(levende) bilder på nettstedene. 

Når det gjelder oppbygning av nettstedene, var elevene gjennomgående positive. Det 

nettstedet som har faste over- og undermenyer fikk best omtale av elevene, men generelt 

syntes alle elevene det var lett å orientere seg om hva som finnes hvor på nettstedet og 

hadde ingen problemer med å navigere fra side til side.  

Vurdering av innholdet  

Elevene tok det som en selvfølge at nettstedet er selvinstruerende. Støttefunksjoner som 

brukerveiledninger – særlig omstendelige og lange slik man finner på ett av nettstedene – 

synes de er helt unødvendige. En kort, sentralt plassert oversikt over hva som finnes på 

nettstedet er etter deres mening tilstrekkelig.  

Når det gjelder mengden stoff på nettstedet, ser det ut som om både for mye og for lite 

frustrerer elevene. De vurderte fire til fem lenker til hvert emne som ”passe” og oppga at de 

fort blir overveldet av for mange lenker eller for ambisiøse opplegg. De blir også lett 

oppgitt over vanskelige autentiske lenketekster, men har forståelse for lenkeråte og 

”tomme” lenker.  

Det synes som om det gjennomgående er tekstene på nettstedet som blir brukt av 

elevene. Oppgavene gir lærerne gjerne selv i form av typen ”Finn stoff om dette emnet og 

presenter for klassen”. Av oppgavestoffet som ligger på nettstedet likte elevene best de 

interaktive oppgavene der de får rask tilbakemelding på om de har svart rett eller galt. De 

ga uttrykk for at språk- og grammatikkøvinger blir morsommere på nett enn i bok. Et par av 

elevene nevnte at selv om de interaktive oppgavene er morsomst, er det kanskje 

comprehension-oppgavene de lærer mest av, dvs oppgaver som viser om de har forstått 

teksten. 
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Utbytte av arbeid med nettstedet 

Alle elevene ga uttrykk for at de synes det er positivt å arbeide med nettstedet. De 

fremhevet særlig at de her får tilgang på utfyllende, oppdatert stoff i tillegg til det 

grunnleggende som til enhver tid står i læreboka. I tillegg til det rent faglige innholdet 

mente elevene at de også lærer å hente og sortere informasjon på en fruktbar måte. Bare en 

av elevene nevnte at de får trening i å forholde seg kritisk til stoff fra nettet. Flere av 

elevene påpekte imidlertid at arbeid med nettsted stiller krav til både lærer og elev dersom 

det skal bli noen læringseffekt. Av lærerne kreves det at de kjenner nettstedet, og at de kan 

nok data til å kunne hjelpe elevene dersom det oppstår problemer. Av elevene kreves det at 

de disiplinerer seg og virkelig tar ansvar for egen læring.  

Samtlige elever ønsket mer nettbasert undervisning, men de fleste ville beholde 

nettstedet som supplement til læreboka – ikke som et heldekkende elektronisk læremiddel. 

Begrunnelsene for dette synspunktet gikk dels på pedagogiske forhold, dels på tekniske. 

Elevene framholdt at de setter pris på den variasjonen det gir å bruke begge medier, og at 

det ville bli både kjedelig og slitsomt å sitte for mye foran datamaskinen. Dessuten følte de 

at de bokstavelig talt fikk bedre grep om stoffet med en lærebok – fordi de kan holde en 

bok i hånden, de kan bla frem og tilbake, streke under viktige momenter med rødt, osv. Av 

motforestillinger som gikk på tekniske forhold nevnte elevene at dataanlegget på skolen 

ofte er nede, slik at arbeidet ville stoppe opp dersom klassen utelukkende var avhengig av 

nettbasert læremiddel. De hevdet også at det rent tekniske ofte tar uforholdsmessig mye tid. 

De to elevene som kunne tenke seg å jobbe utelukkende med elektronisk læremiddel, 

mente at forutsetningen for dette måtte være at nettstedet ble utbygd og videreutviklet når 

det gjelder både innhold og form. En mer spennende og nett-tilpasset design med flere 

farger, lyd, bilder, film, osv. ville gjøre nettstedet mer variert og interessant i seg selv. Et 

slikt heldekkende elektronisk læremiddel måtte nødvendigvis inneholde både tekster og 

oppgaver – gjerne interaktive. Interessant var det at disse elevene nevnte at en slik e-bok 

også burde være nivådifferensiert – ikke i tradisjonell forstand ut fra hvor flink eleven er i 

faget, men ut fra hvor mye han eller hun vil satse på faget. Et slikt læremiddel burde også 

ha innebygde kommunikasjonskanaler, f.eks. chatterom.  
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DRØFTING 

Lærerundersøkelsen viste at lærerne brukte nettsidene mindre enn forventet, og at de brukte 

dem på en annen måte enn det som var intensjonen fra forlag og forfattere. Elevene 

rapporterte faktisk om enda mindre bruk enn det lærerne gjorde. Siden elevmaterialet ikke 

er representativt, kan vi ikke sammenligne direkte, men vi kan stille spørsmålet om lærerne 

faktisk overvurderer omfanget av sin egen bruk av nettet, rett og slett fordi bruk av nettet er 

noe som er ønsket og forventet av lærerne.  

Det oftest nevnte motivet lærerne oppga for å bruke nettsidene, var å hente inn 

tilleggstoff som de skulle bruke i sin egen undervisning. Ut over dette var også ønsket om 

variasjon i undervisningen og det å motivere elevene nevnt av mange. Dette bekrefter 

elevundersøkelsen, da elevene stort sett brukte nettsidene i forbindelse med prosjekter og 

når de hadde ansvar for egen læring. 

Lærerundersøkelsen viser også tydelig at lærerne må ha rimelig god tilgang til PC’er og 

internett for at nettsidene skal ha noen betydning for valg av læreverk og for at lærerne skal 

bruke dem planmessig i undervisningen. Og med tilgang menes både praktisk/teknisk (PC-

rommet må være tilgjengelig) og i forhold til bruk av egen tid. Dette bekreftes bl.a. i 

SITES-rapporten (Quale 2000) og også i en større intervjuundersøkelse av lærere i Midt-

England. Der fant de at skulle lærerne ta PC og internett systematisk i bruk i 

undervisningen på en slik måte at det ble en integrert del av deres undervisning, måtte flere 

faktorer være til stede: lærerne måtte føle at de hadde et eierforhold til den siste, mest 

oppdaterte teknologien, de måtte oppleve at det hadde en bestemt hensikt (purpose) å bruke 

IKT, de måtte ha en skikkelig opplæring i bruk av teknologien, de måtte ha rimelig tid til å 

bruke dette og det måtte være en støttende gruppe av lærere som brukte denne teknologien 

(Dawes 2001). I dagens videregående skoler i Norge er det vel få skoler som kan 

tilfredsstille særlig mange av disse kriteriene. Vi tror at en viktig forutsetning for at lærerne 

skal bruke denne teknologien på en planmessig måte er at de selv blir fortrolig med den 

gjennom egen opplæring, praksis og utprøving. Ikke minst er dette viktig slik at de både 

føler og vet at de kan dette minst like godt som de fleste elevene. 

Både lærere og elever vurderer det som positivt at et nettsted ligger nær opp til de øvrige 

komponentene i læreverket med hensyn til både form og innhold. Når grunnleggende 

elementer går igjen i henholdsvis grunnbok, eventuelt arbeidsbok og på nettsted, blir det 

lettere for brukeren å orientere seg og bevege seg mellom de ulike komponentene av 
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læreverket. Særlig ekspertlærerne og elevene påpeker imidlertid at nett er et annet medium 

enn bok, og at både form og innhold på nettet må bære preg av dette. Til forskjell fra 

lærerne i lærerundersøkelsen som stort sett er positive til utformingen av nettstedene, er 

ekspertgruppen og elevene kritiske til nettstedenes manglende utnyttelse av dette mediets 

muligheter. Sannsynligvis har disse gruppene større erfaring med internett generelt og er 

mer bevisste på formens betydning for et godt brukergrensesnitt.  

Kritikerne peker på at nettsidene bærer for mye preg av bokside på skjerm. Særlig to av 

nettstedene karakteriseres som grå og kjedelige, med mye tekst og få illustrasjoner. En 

dristigere fargebruk ville sannsynligvis gjort det mer motiverende å arbeide med disse 

nettstedene, og en systematisk og gjennomført bruk av farger kunne vært med på å 

strukturere stoffet på skjermen. Istedenfor sammenhengende tekst ville en oppdelt, punktvis 

oppsatt eller spalteinndelt layout med fetere font gitt bedre lesbarhet på skjermen. Sist, men 

ikke minst kunne animasjoner, lyd og videoklipp gitt ekstra liv til stoffet på samtlige 

nettsteder. Det er denne sjangeroverskridelsen, eller ”… en samansmältning av olika 

genreattributt, …” (Anderhaug, m.fl. 2002, s. 185) som pedagogisk sett er en stor 

utfordring i utformingen av nettsider. Både elever og ekspertpanelet er imidlertid nøkterne 

når det gjelder ”hoppende grafiske dupeditter” på skjermen, og mener at slike elementer  

må ha et klart pedagogisk siktemål.  

Når det gjelder oppbygning, ser det ut som om brukerne også her verdsetter en struktur 

som stemmer overens med læreboka. Dette ser imidlertid ikke å ut til å ha så stor betydning 

som vi først hadde antatt, for verken lærere eller elever oppgir å ha problemer med å 

orientere seg eller navigere på noen av de tre nettstedene - selv om ett av dem bryter med 

mønsteret fra læreboka. Sannsynligvis har de fleste brukerne såpass dataerfaring at de 

forstår prinsippene for navigering, selv om disse varierer noe fra nettsted til nettsted. 

Oversikt, klarhet og system er derimot viktige stikkord for en vellykket struktur på 

nettstedet, og det nettstedet som klarest viser hvor brukeren til enhver tid befinner seg i 

hierarkiet får best omtale av samtlige brukere. 

Når det gjelder innholdet, fokuserer elevene helt klart på stoff som har umiddelbar 

nytteverdi for den konkrete oppgaven de skal løse. De går rett på sak og tar det som en 

selvfølge at nettstedet er selvinstruerende; det de oppfatter som ”utenomsnakk” , f.eks. 

brukerveiledninger, hopper de over. Lærerne er mer nølende og nevner at 

brukerveiledninger ”sikkert kan være nyttige” og at andre støttefunksjoner – f.eks. 

opplæring i kritisk nettbruk er viktig. Kanskje reflekterer disse svarene læreres og elevers 
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ulike holdninger til data generelt. Elever har relativt større selvtillit og er mer 

instrumentelle i sin omgang med nettmediet enn lærerne, som tross manglende selvtillit har 

et mer reflektert forhold til mediet (jf. KUF/Datakortet 2002). Om lærerne faktisk bruker de 

nevnte støttefunksjonene i undervisningen, synes imidlertid mer usikkert.  

På den annen side betoner både lærere og elever at den viktigste funksjonen nettet har, er 

å tilby utfyllende og oppdatert stoff. Alle tre nettsteder tilbyr på ulike måter tilleggsstoff i 

tilknytning til emner og tekster i læreboka. Derimot hadde bare ett av nettstedene i 

utgangspunktet en egen avdeling for aktuelt stoff (What’s Up?). Denne nyhetsavdelingen 

oppdateres imidlertid såpass sjelden som en til to ganger i semesteret, og føles derfor ikke 

alltid like dagsaktuell for brukerne. Oppdatering av stoff og emner har derfor et klart 

forbedringspotensiale på samtlige nettsteder. 

Lærerne fremhever også differensiering som et viktig prinsipp når det gjelder innholdet 

på nettet. Alle nettstedene har til en viss grad lagt ut lenker til tekster av varierende 

vanskegrad, men siden lenketekstene er såkalte autentiske, opplever de fleste elevene disse 

som vanskelige. Når særlig ett av nettstedene i tillegg har svært mange lenker til hvert 

opplegg, blir selv flinkere elever frustrerte og føler de kommer til kort. Her kommer den 

nyere språkmetodikkens krav om autentiske tekster klart i konflikt med kravet om 

elevtilpasning.   

Bare ett av nettstedene har produsert pedagogiske tekster til differensiering og bruker 

dette som et gjennomgående prinsipp. Lærerne er jevnt over positive til slike tilpassede 

tekster, men savner et bredere tilbud. Enkelte tviler på om det er klokt å benytte dette 

prinsippet som innfallsport til nettstedet – dvs. på hovedmenyen. For å unngå 

stigmatisering av svakere elever kunne kanskje et opplegg med differensierte tekster ut fra 

graden av fordypning være en farbar vei å gå. Slik nettstedene foreligger nå, synes ingen av 

dem å ha et fullgodt differensieringstilbud til brukerne. 

Både lærere og elever rapporterer at det stort sett er tekstene på nettstedene de benytter 

seg av – ikke arbeidsstoffet. Dette er et tankekors, siden produsentene av alle tre nettsteder 

har utarbeidet til dels detaljerte arbeidsopplegg til tekstmaterialet. Muligens kan det ha 

sammenheng med at lærerne shopper blant mange kilder og læremidler og kombinerer 

disse med læreboka som fremdeles utgjør hjørnesteinen for arbeidet med faget. Dette finner 

også Lieberg i sin analyse av bruken av digitale læremidler i samfunnslære (Lieberg 2002). 

Følgelig tilpasser lærerne slike ”eksterne” tekster til undervisningssituasjonen i klassen og 

lager sine egne arbeidsopplegg omkring dem. 
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Manglende bruk av arbeidsstoffet på nettet kan også ha sammenheng med typen 

oppgaver som ligger der. Alle tre nettsteder har stort sett oppgaver som går på å finne, 

sortere og i mindre grad å vurdere stoffet elevene finner på nettet. Dette er med andre ord 

oppgaver som ligger på et relativt lavt abstraksjonsnivå og som stiller få krav til selvstendig 

initiativ, kreativitet og interaksjon. Enkelte lærere og konsulentpanelet etterlyser mer 

”utfordrende” og ”spennende” oppgaver der man trekker inn mer kreativ bruk av 

multimedia-elementer som grafikk, video, lyd og musikk. Dette er elementer som utfordrer 

elevenes evne til kreativ problemløsning og som man kanskje først og fremst forbinder med 

kommersielle dataspill, men som også finnes i pedagogisk programvare for yngre barn. 

De interaktive aktivitetene som ligger på nettstedene får positiv omtale av både lærere 

og elever. De fleste av disse oppgavene er imidlertid svært enkle i formen. Der det finnes 

språkøvinger, dreier det seg stort sett om strukturalistiske drilløvinger. Noe uventet er det 

elevene som er mest positive til disse språkøvingene. Elevene hevder at det er morsommere 

å jobbe på skjerm enn i bok med denne typen oppgaver, og synes det er positivt med 

umiddelbar respons på svarene de taster inn. Lærerne ser ut til å være mindre opptatt av 

mulighetene for språktrening på skjermen. Dette kan ha sammenheng med at lærerne 

fremdeles vurderer klasserommet og arbeidsboka som stedet der man bearbeider stoff, 

enten det er hentet fra bok eller skjerm.  

Lærerne er derimot opptatt av prosjektarbeid, og mange etterlyser prosjektorienterte 

samarbeidsoppgaver på nettstedene. Bare en av lærerne i ekspertpanelet bemerker 

imidlertid at databaserte kommunikasjonskanaler stort sett er mangelvare på nettstedene. 

Dette kan synes noe underlig siden begrepet ”kommunikativ kompetanse” går som en rød 

tråd gjennom læreplanverket fra Reform 94. Internett som et redskap til kommunikasjon 

med andre språkbrukere utgjør også grunnlaget for nyere ”network-based language 

teaching” (NBLT). Forklaringen kan være at lærere flest synes at det blir for omfattende og 

pretensiøst med opplegg der elevene f.eks. skal ta kontakt med elever i andre land for å 

utveksle erfaringer eller samarbeide om ulike opplegg, og at de derfor heller ikke savner 

slike opplegg på nettstedet.  

På tross av at nettstedene ikke blir brukt slik produsentene forutsatte, er både lærere og 

elever i det store og hele positivt innstilt til nettsteder som del av læreverk. Det ligger et 

stadig sterkere press på lærerne om å bruke IKT i undervisningen (jf. KUFs handlingsplan 

for IKT), og bruk av nettsteder er en relativt enkel måte å imøtekomme dette kravet på 

sammenliknet med å begi seg ut på nettet på egen hånd. Nettstedene sparer lærere og elever 
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for tidkrevende søking etter relevante lenker i vrimmelen på nettet og innebærer en 

kvalitetssikring - eller i det minste siling - av det autentiske stoffet elevene kommer i 

kontakt med. I tillegg tilbyr nettstedene pedagogiske opplegg i tilknytning til lærestoffet og 

gir muligheter for differensiering og fordypning og ikke minst variasjon i forhold til det 

daglige arbeidet med læreboka i klasserommet – noe som virker motiverende og 

stimulerende i seg selv (jf. Erstad 2002). 

Når nettstedene ikke blir brukt til fulle, har det muligens sammenheng med at 

målgruppens forutsetninger for å integrere data i undervisningen er uensartet. Det kan 

derfor se ut som om nettstedene faller mellom to stoler slik de er utformet pr. i dag. For den 

jevne lærer er det fremdeles ikke naturlig å bruke data systematisk og målrettet i 

opplæringen. De få gangene i semesteret lærerne er ute på nettet, bruker de dette mediet 

som enhver annen informasjonskilde, på linje med f.eks. oppslagsverk og tidsskrift. 

Lærerne bruker derfor kun en begrenset del av stoffet på nettsidene, og innpasser dette i den 

pedagogiske konteksten i klasserommet, som utgjør hovedarenaen for opplæringen.  

Lærerne med spesielle forutsetninger og interesse for data verdsetter tilløpene til 

pedagogisk tilrettelegging på nettstedene, men ser også at nettstedene bør utvikles teknisk 

og pedagogisk for å bli fullgode tilleggskomponenter i undervisningen. De ønsker å bruke 

nettet oftere og mer systematisk i opplæringen, men stiller krav til kvalitet. Disse lærerne er 

godt kjent på internett generelt og henter inn stoff og pedagogiske opplegg fra mange hold. 

Sannsynligvis skreddersyr de også egne pedagogiske opplegg til bruk i undervisningen. 

Nettstedene må derfor være gode dersom disse lærerne skal bruke dem.  

Kvalitetsutvikling av nettsteder 

Hvilken vei skal så produsentene av nettsteder gå for å gi et godt tilbud til flest mulig 

brukere? Bør nettstedene gjøres enkle og upretensiøse for smidig å kunne tilpasses 

undervisningssituasonen slik den er på de fleste skoler i dag, (jf. Lund 2002) eller bør de 

lages med fremtidige, mer krevende brukere for øye? Det som synes klart, er at 

databeredskapen på skolene er i rask utvikling, og at lærerne kurses og oppfordres til å 

integrere data i undervisningen der det er mulig (jf. opplæringsprogrammet LærerIKT). 

Man må derfor forutsette at flere og flere lærere blir kvalifiserte databrukere som stiller 

krav til kvalitet.  
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Skal produsentene imøtekomme dette kravet, kreves det tid, ressurser og ekspertise for å 

videreutvikle nettstedene teknisk og pedagogisk. Slik situasjonen er i dag, produserer 

forfatterne nettsidene under sterkt tidspress etter at de er ferdige med de øvrige 

komponentene i læreverket, og i samarbeid med teknikere som ikke har erfaringer fra 

skolen. Ofte er pengepotten forlaget avsetter til læreverket som helhet bunnskrapt på dette 

tidspunktet, slik at det er de billigste løsningene som blir valgt. Dette borger ikke for et 

optimalt resultat. 

Vi har imidlertid sett at det ligger et stort pedagogisk potensiale i bruk av nettet og egne 

nettsider til læreverk, men at potensialet på langt nær er utprøvd eller utforsket nok i 

skolen. Vi savner mer systematiske data på dette området, som er så nytt for norsk skole at 

bruk av nettsteder til lærerverk ikke engang var tatt opp som tema i den store SITES-

undersøkelsen. Vi mener at det ville være interessant å arbeide videre med disse 

problemstillingene i en klasseromsetting hvor det tekniske utstyret er på plass, hvor lærerne 

er vel kvalifisert til å arbeide med data og internett og hvor datatilgjengeligheten for elever 

og lærere er tilfredsstillende. I en slik setting kunne vi prøvd ut det pedagogiske potensiale 

ved å utforme og utprøve ulike typer nettsider, og vurdere læringseffekten av disse 

læremidlene i en klasseromsetting som kan utnytte denne teknologien fullt ut. 
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