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Regulering av oppgavefrekvens gjennom automatisering 

Det arbeidet som presenteres her er motivert ut fra en hypotese om at en høy og jevnt 
distribuert oppgavefrekvens sammen med tilstrekkelig oppgavebasert veiledning bidrar til 
læring.  
 
En annen interessant hypotese er den som er fokusert her. Hypotesen er at det er mulig å 
regulere oppgavefrekvens og oppgavebasert veiledning optimalt ved å ta i bruk en vev-basert 
automat for innlevering av besvarelser. En av fordelene er bedre utnyttelse av faglærers 
potensiale som veileder.  
 
Ved HVE, avdeling for samfunnsfag, har det med basis i faggruppe informatikk i studieårene 
2000/2001 og 2001/2002 foregått en utvikling og utprøving av et vev-basert verktøy med 
sikte på å regulere oppgavefrekvens og oppgavebasert veiledning.  
 
Gjennom bruk av denne automaten er det derfor i praksis gjennomført en undersøkelse av 
hypotesen om at det er mulig å regulere oppgavefrekvens og og oppgavebasert veiledning ved 
å ta i bruk en vev-basert automat for innlevering av besvarelser. Det er denne undersøkelsen 
som presenteres her sammen med en presentasjon av selve verktøyet. Ved et inspirert ordspill 
er arbeidsnavnet for verktøyet for tiden Evalanche. 
 
Verktøyet er et IT-basert og internett-basert verktøy som støtter læring. IT-baserte verktøy og 
programmer som støtter læring kan karakteriseres blant annet ut fra læringsteoretiske 
tilnærminger.  

Læringsteoretiske tilnærminger 
Verktøyet og dets praktiske anvendelse kan vise trekk fra flere læringsteoretiske tilnærminger, 
som for eksempel behaviourisme, konstruktivisme og sosiale læringsteorier. 
 
Behaviourisme: Studentene får rask tilbakemelding og kan korrigere sin besvarelse for å få 
bedre belønning i form av positiv oppmerksomhet. Det er enkelt å avlese sin egen faglige 
posisjon i forhold til resten av sin gruppe, og straff/belønningssystemet kan forsterkes 
ytterligere ved å velge å angi navn på de n antall beste studentene. I et læringsmiljø som er 
preget av straff/belønning vil studenter som føler de har sjanse til å oppnå positiv forsterking 
anstrenge seg for dette, mens de som opplever for sterke negative reaksjoner kan komme til å 
gi opp. En grunnleggende faglig representant for denne retningen er for eksempel B. F. 
Skinner. 
 
Konstruktivisme: Studentene får personlig og relevant oppgavebasert veiledning og kan få tid 
og hjelp til å danne nye mønstre for sin oppfatning av faglige problemer. Den kognitive 
veksten er som annen vekst avhengig av tid. Verktøyet kan anvendes slik at studentene får 
flere sjanser til å besvare en og samme oppgave, og veileder kan regulere hvor mye eller lite 
dette skal koste eleven i form av tapte poengmuligheter. Grunnleggende faglige representanter 
for denne retningen er for eksempel J. Piaget og til en viss grad S. Papert.  
 
Sosiale læringsteorier: Studentene arbeider med de samme problemstillingene omtrent 
samtidig og kan benytte og utvide sitt språk i samvær og samarbeid med andre til å forstå og 
lære mer av de faglige oppgavebaserte problemstillingene. Dette gjøres i praksis sikkert i flere 
sammenhenger, men to av dem er samvær på datalabbene og diskusjoner eller spørsmål stilt i 
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vårt nettbaserte forum. En grunnleggende faglig representant for denne retningen er for 
eksempel Vygotsky.   

Fagintensiv evaluering 
I alminnelig undervisningspraksis anvender vi tradisjonelt oppgaveløsning kombinert med 
veiledning og evaluering for å nå læringsmål og andre pedagogiske mål. Kvalitetsreformen i 
høyere utdanning bekrefter dette pedagogiske virkemiddelet ved å legge opp til en systematikk 
som skal gjøre besvarelser og evaluering tilgjengelig for ekstern sensur. Men det nødvendige 
praktiske arbeidet med oppgaveevaluering inneholder både verdifulle og verdiløse elementer 
som begge krever betydelige ressurser.  
 
Utviklingen og utprøvingen av Evalanche er gjort med sikte på å øke verdien av de verdifulle 
elementene og å redusere ressursbruken for de verdiløse elementene i forbindelse med 
oppgaveevaluering.  
 
Dette arbeidet har gitt oppmuntrende resultater. Erfaringen er at det administrative arbeidet er 
redusert i avgjørende grad for faglærer og i merkbar grad for studenten. Det viktigste er å få 
faglærer i evalueringsposisjon så raskt som mulig. Mest mulig av faglærers energi skal brukes 
til faglig arbeid og minst mulig til administrative rutiner.  
 
Faggruppe informatikk ønsker fra høsten 2002 å utnytte sin nærhet til andre faggrupper 
innenfor avdeling for samfunnsfag til å utvide forsøket, og til å få den videre utviklingen av 
verktøyet inn i mer formelle rammer. Hensikten på lengere sikt er å dele verktøyet med enda 
flere, og å kunne bidra til analyse av pedagogiske virkninger av å øke veileders kapasitet 
gjennom automatisering av administrative rutiner. 
 
Ved et inspirert ordspill er arbeidsnavnet for verktøyet for tiden Evalanche. 

Ressursanalyse 
De verdifulle elementene er selve øvingen, veiledningen og evalueringen. De verdiløse 
elementene er det administrative arbeidet særlig for faglærer, men også til en viss grad for 
studenten.  
 
Det er anerkjent at gjennomføring av øvinger bidrar til god læring. Det ønskelige er at 
faglærere kan få nok tid til å veilede hver student slik at læringsresultatet blir best mulig.  
 

• Veiledningen er derfor en viktig del av øvingen, og det er ønskelig å kunne arkivere 
veiledningen slik at den lett kan anvendes igjen i relevant sammenheng.  

• Evalueringen er viktig fordi den gir en kortfattet referanse i forhold til en fast 
evalueringsskala. Det er også ønskelig at hver student raskt får kjenskap til sitt 
referansepunkt i forhold til studiegruppen, og at faglærer raskt får laget en pålitelig 
gruppeoversikt.  

 
Det adminstrative arbeidet for faglærer er å publisere oppgaver, samle inn besvarelser, 
komme i faglig evalueringsposisjon, beregne og presentere resultater og tilrettelegge faglig 
veiledning med studenten slik at den er refererbar og dermed kan resirkuleres. I tillegg kan 
faglærer også måtte holde oversikt over hvem som ikke har levert eller mestret oppgaven og 
av den grunn trenger ekstraordinær oppfølging. Dette arbeidet opptar svært mye av faglærers 
ressurser og oppmerksomhet.  
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Det administrative arbeidet for studenten er å holde orden på frister, besvare oppgavesett til 
rett tid, overføre sine besvarelser til et korrekt medium, sørge for å levere besvarelsen i fysisk 
form til faglærer, ta vare på veiledningen for hver besvarelse og å skaffe seg innsikt i 
evalueringen. Dette arbeidet opptar merkbart mye av studentens ressurser og oppmerksomhet.  
 
Ved å redusere ressursbruken så betydelig kan det tenkes flere gevinstmodeller, for eksempel:  
 

• Oppgavefrekvensen økes for å øke studentens faglige innsats, men uten å belaste 
læreren mer enn før.  

• Oppgavefrekvensen kan beholdes som det er mens gevinsten tas ut i form av mindre 
ressursbruk og færre anstrengelser enn før, men uten å redusere studentens faglige 
innsats. 

 
Ved å utnytte verktøyet uformelt kan man oppnå en betydelig pedagogisk gevinst i forhold til 
ressursbruk. Ved å utnytte verktøyet formelt, for eksempel ved mappeevaluering, kan man 
oppnå en betydelig administrativ gevinst. 

Teknologi 
Systemet baserer seg på internett-sider som vises på klient-maskiner og en java server som 
kjører på en vertsmaskin. Javaserveren genererer HTML-sider omtrent som asp, men er laget 
som en original http-server. Vertsmaskinen må la java serveren disponere tilstrekkelig og 
beskyttet lagerplass.  
 
Systemet baserer seg også på Zip-teknologi, som samler og komprimerer det filsettet som skal 
leveres som besvarelse. 
 
En og samme instans av systemet har en global brukerliste der brukernavnet er unikt. I 
studieåret 2001/2002 har systemet 268 registrerte brukere.   

Bruksanalyse 
De to viktigste aktive rollefigurene, eller brukerne, i verktøyet Evalanche, er student og 
veileder. Ved bruk av Evalanche i mappeevaluering er det nødvendig å invitere en tredje 
rollefigur, nemlig ekstern sensor. Alle andre har innsyn i oppgavesett, evalueringsmatriser, 
meningsmålinger og de fleste andre pedagogiske støttefunksjoner. I tillegg trenger systemet 
en overvåkingstjeneste som aktiveres ved tildeling av brukernavn og passord for veiledere og 
sensorer, og når det oppstår tekniske problemer.  
 
Til sammen utgjør dette fem roller. De fire første har primært tilgang til systemet gjennom en 
tilpasset vev-side. Fra denne siden kan hver bruker velge enkelt-tjenester med ulik praksis for 
autentisering, avhengig av hva brukeren skal gjøre. 

Gruppebegrepet 
Tilhørigheten for studenter, veiledere og sensorer foregår gjennom gruppetilhørighet. Hver 
enkelt person i hver rolle kan tilhøre mer enn en gruppe. For studenter foregår autentisering 
gjennom egendefinert brukernavn og passord. For veiledere og eksterne sensorer foregår 
autentisering gjennom passord og brukernavn tildelt av overvåker. 
 
Gruppebegrepet er definert slik at det samler enkeltstudenter som skal besvare det samme 
oppgavesettet. Studentene skal levere individuelle besvarelser, og hver enkelt student blir 
evaluert individuelt.  
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Student 
En av de primære tjenestene for studenter i dette systemet er å la studenten registrere sine 
gruppetilhørigheter og andre personlige data. De andre er å vise oversikt over og detaljer i 
oppgavesettet, å vise oversikt over og detaljer i egen mottatt evaluering og veiledning, som 
også innebærer å kunne finne verdien av sin egen posisjon i forhold til resten av gruppen, 
samt å levere besvarelser.  
 
Hovedaktiviteten er likevel å pakke besvarelsen på en oppgave inn i en zip-fil og sende den til 
riktig gruppe og riktig oppgave. En av de administrative oppgavene til en student som skal 
levere en besvarelse er å forholde seg til regler, betingelser og praksis rundt selve leveransen.  
 
Tradisjonelle innleveringer, dvs leveringer gjennomført på andre måter enn med automaten, 
kan ha regler, betingelser og praksis som endrer seg fra gang til gang og dermed fører til 
forvirring og frustrasjon. Automaten beholder de samme reglene, betingelsene og den samme 
praksis fra gang til gang. Dette sikrer rasjonell utnyttelse av studentens ressurser og kan derfor 
i seg selv bidra til økt grad av faglig vekst. 
 
En oversikt over tjenestene vises i neste diagram. 

Stude nt

Se  g ru p p e e va lu e rin g

Se  e va lu e rin g  o g  
ve ile d n in g

Se n d  b e s va re ls e

Op p g a ve s a m lin g

R e d ig e r 
p e rs o n o p p lys n in g e r

H e n t b e s va re ls e

Me n in g s m å le r
Se  le s e p la n

 
 
Andre tjenester som ikke er så sterkt knyttet til selve oppgavesettet, er å vise leseplanen med 
forelesningsnotater, få mulighet til å avgi stemme og til å lese av meningsmålinger for 
gruppen.  
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Leseplanene vises med fargekode for avholdte, aktuelle og kommende forelesninger. Notater 
fra faglærer åpnes vanligvis fem dager før en forelesning, og vises med angivelse av størrelse 
siden det fortsatt er vanlig å ha begrenset og kostbar internett-tilknytning. 
 
Meningsmåleren gir studenter fra gruppen anledning til å gi regelmessig uttrykk for sin 
evaluering av problemstillinger som faglærer stiller spørsmål om. Dette kan for eksempel 
dreie seg om oppgavefrekvensen eller den tempoet i den faglige progresjonen i 
forelesningene.  

 

Veileder 
Veiledernes primære aktiviteter i Evalanche er å publisere oppgaver, motta besvarelser og å 
evaluere dem. Veilederen kan også knytte veiledning til besvarelsen. Etter evalueringen kan 
veilederen foreta en reevaluering, for eksempel dersom det oppdages duplikate besvarelser.  
 
Evalueringen og veiledningen knyttes til besvarelsen slik at den lett kan gjenfinnes og brukes 
som utgangspunkt for senere veiledning. Veileder kan velge å ikke godkjenne en besvarelse, 
og åpner dermed for at studenten kan ta initiativ for å få veiledning. Ellers kan veileder selv ta 
initiativ til en veiledning. Hele denne dialogen knyttes til besvarelsen og gir dermed 
gjenbruksmuligheter.  
 
Veileder har ellers tilgang til den samme oversikten over gruppens samlede evaluering som 
alle andre har, men kan i tillegg få fram navn på hver enkelt i gruppen. Det har også vært 
praktisert å bruke bilder som kommer fram under selve evalueringen og veiledningen. Når 
veileder ikke er i tvil om hvem som mottar veiledningen har det en god innflytelse på 
muligheten til å gi riktig veiledning. Siden det ikke har vært mulig å etablere noen sikker 
bilde-tjeneste i vårt øvrige system, er dessverre ikke bildetjenesten i Evalanche vedlikeholdt. 
 
Veileder kan også kalle fram egne lister med e-postadresser til de som enda ikke har levert en 
bestemt besvarelse.  
 
Veileder har samlet sett tilgang til tjenester som vises i neste diagram. 
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Ve ile de r

R e d ig e re  
s tu d e n tin fo rm a s jo n

R e d ig e re  
g ru p p e in fo rm a s jo n

L a g e  o p p g a ve

L a g e  
m e n in g s m å lin g

Eva lu e re  o p p g a ve

R e d ig e re  
e va lu e rin g

Pu b lis e re  le s e p la n  
m e d  n o ta te r

Søk p å  s tu d e n t

Se  d e ta lje rt 
g ru p p e e va lu e rin g

Fin n e  b e s va re ls e r 
m e d  l ikh e ts tre kk

 
 
Andre tjenester enn de som hittil er nevnt i teksten, og som brukes sjeldnere, er knyttet til 
redigering av gruppeegenskaper og publisering av leseplan med notater.  
 
Gruppeegenskapene regulerer viktige betingelser for hele gruppen. Redigerbare 
gruppeegenskaper er: 

• Gruppebetegnelse 
• Dato for lukking av leveringsmuligheter i gruppen 
• Visning av personnavn for n antall beste studenter 
• Av/på for beregning av dagsbøter for forsent leverte besvarelser 
• Vekting av godkjente men for sent leverte besvarelser 
• Beskrivelse av karakterskala 
• Av/på for visning av automatisk beregnet poengsum 

 
Ved å regulere gruppeegenskapene kan veileder sette sitt læringteoretiske preg på sin praksis 
med automaten.  

Sensor 
Rollen sensor er foreløpig ikke implementert i verktøyet. 
 
Sensor skal ha nesten samme leserettigheter som veileder. Sensor skal ikke ha 
skriverettigheter. 
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Alle 
Alle har tilgang til de av studentenes tjenester som ikke krever autentisering.  

Overvåker 
Overvåker, som i IT-sammenhenger ofte er kalt Admin,  trenger betydelig kompetanse og må 
ha innsyn i alt som angår drift av Evalanche. Overvåker har muligheter til å foreta 
datakorrigeringer uten å gå veien om det vanlige brukergrensesnittet. Denne brukeren må 
kunne starte og stoppe systemet på tjenermaskinen, og for øvrig ha innsikt i alle tekniske 
detaljer. 
 
Overvåkeren har også som oppgave å melde inn nye veiledere og tildele dem brukernavn og 
passord.  

Publisering av oppgaver 
Veileder må nummerere oppgavene fortløpende. Veileder avgjør hvilken vekt oppgaven skal 
ha i oppgavesettet, der verdien 1 er referanse. Oppgaveteksten kan skrives rett inn i et 
tekstfelt, eller veileder kan velge å peke på en oppgave som er publisert på annen måte. 
 
Veileder setter en leveringsfrist og et publiseringstidspunkt. Dette er nyttig både ved 
langtidsoppgaver og ved prøver der alle skal ha samme starttid og nøyaktig samme tid på 
leveringen.  
 
Veileder kan spesifisere filmasker for filer som absolutt må være med og for filer som 
absolutt ikke må være med, og oppgi en maksimalgrense for størrelsen på sendingen. På 
denne måten brukes det ikke tid og energi på sendinger som ikke tilfredsstiller disse 
spesifikasjonene. Den som sender en besvarelse får om nødvendig automatisk korrigerende 
veiledning i hvordan sendingen skal være i forhold til spesifikasjonene.  
 
Ved publisering kan veileder avgjøre om alle gruppemedlemmene skal varsles per e-post. 
Dette er særlig nyttig der det er blitt nødvendig å rette opp betydelige feil i en oppgave. 

Innsamling og evaluering av besvarelser 
Besvarelsene presenteres for veileder i en sammenheng der det er lett å finne tidligere 
dialoger med studenten, bilde av studenten hvis det er lagt til rette for det, og å åpne 
besvarelsen. Filsettets beskaffenhet er allerede funnet i orden av systemet, og veileder trenger 
bare å sørge for en praktisk organisering av den faglige vurderingen.  
 
Graden av effektivitet og komfort er i denne sammenhengen blant annet bestemt av hvordan 
veileder kan utnytte sin PC-kompetanse i forhold til fagets og oppgavens egenart, og av 
utstyrets kvalitet. For eksempel kan en kompetent veileder enkelt vurdere en besvarelse i 
Word eller Excel uten å lagre filen lokalt først. Den kan åpnes rett fra zip-vinduet. 

Bygging og publisering av resultatmatriser 
Resultatmatrisen bygger seg opp automatisk og beregnes på nytt hver gang noen ber om det.  
 
I denne matrisen kan hvem som helst se hvor mange som har besvart hver oppgave, hvor 
mange som har fått den godkjent, og hvor mange forsøk hver enkelt har måttet gjøre. Matrisen 
er sortert etter prestasjoner. Ingen personopplysninger er direkte synlige, unntatt for den som 
eventuelt identifiserer seg. Ved å identifisere seg får man se hvor i gruppen ens prestasjoner 



side 10 

er, og man får tilgang til den kommunikasjonen man har hatt med sin veileder om hver enkelt 
oppgave. 
 
Hvis oppgaveantallet er større enn 10 kan det ta litt tid å bygge opp matrisen. Hvis flere vil 
gjøre dette på likt kan det oppstå venting. Den som skal lese den kan derfor velge å se på det 
resultatet som ble bygget opp forrige gang noen gjorde det. Dette valget krever ingen ny 
beregning, og det kommer derfor fram på et øyeblikk. Alternativt kan en student velge å se på 
bare sin egen datarad, det vil si bare sine egne resultater, uten å se dem i sammenheng med 
resten av gruppen. Dette tar også kortere tid, og medfører at studenten også får se karakterene  
eller poengberegningen for hver oppgave. 
 
Det kan tenkes at funksjonaliten bør endres slik at datasettet oppdateres en eller to ganger i 
døgnet, slik at ingen av brukerne kan forårsake venting ved å be om ny beregning. Det er 
heller ikke vanskelig å utvikle Evalanche til å reservere seg mot å beregne på nytt dersom det 
allerede er en beregning i gang, eller det bare er relativt kort tid siden forrige beregning.  

Erfaringer og foreløpige konklusjoner 
Automaten ble utviklet sommeren 2000 og tatt i bruk i en klasse i videregående opplæring og 
to klasser ved Høgskolen i Vestfold foruten ett fag i valgfagsnettverket  høsten 2000. 
Informasjon om valgfagsnettverket finnes hos Johannesen, M., & Øgrim, L. (2001): 
"Lærdommer fra Valgfagsnettverket". 
 
Gjennom bruk er det samlet opp erfaringer som har ført til justeringer og bearbeiding av 
automatens funksjonalitet underveis.  

Undersøkelsen i videregående skole 
En enkelt og aktuell erfaring er slik: Ved evaluering av et sett med 25 prosjektoppgaver i 
faget OBJ75 i mai 2002 ble besvarelsene behandlet som en tradisjonell eksamen. Det vil si at 
besvarelsene ble levert på tradisjonell måte, og ikke gjennom leveringsautomaten. For 
faglærer tok det tre timer å kopiere inn alle prosjektene, korrigere filegenskapene og sette opp 
en mal for evaluering. Denne type forarbeid gjøres nesten alltid før faglærer begynner å 
fokusere på det faglige innholdet i besvarelsene, det vil si før faglærer kommer i 
evalueringsposisjon.  
 
Det er ikke fullt så enkelt å isolere tidsbruken når innleveringene er på papir, siden tidsbruken 
for den fagintensive evalueringen blander seg med fysiske handlinger som tas for gitt ved 
håndteringen av fysiske gjenstander.  
 
Det kan likevel antas at den tiden en faglærer bruker på å ta fram, bla opp og igjen og deretter 
legge bort hver besvarelse, og notere seg kandidatnummer og gjøre annet nødvendig 
rutinearbeid, tilsvarer den tiden det tar å komme i evalueringsposisjon for en besvarelse som 
er levert på en CD. Levering på CD er det raskeste alternativ vi har for øyeblikket for en 
levering i digitalisert form utenom nettverk.  
 
Dersom prosjektoppgavene i OBJ75 i mai 2002 hadde vært levert inn ved hjelp av 
leveringautomaten, kunne faglærer i stedet brukt de tre timene til fagintensiv evaluering av 
besvarelsene.  
 
Når resultater og karakterer skal beregnes og registreres, går det med ytterligere tid. Mange 
faglærere fra ulike fag setter for eksempel opp et regneark for å gjøre beregningene, og for 
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eventuelt å sortere evalueringsradene etter ulike kriterier. Dette er antakelig den raskeste 
måten å gjøre det på, men det finnes sikkert fortsatt en del faglærere som velger å unngå 
regneark eller lignende hjelpemidler, og finner mer manuelle fremgangsmåter gode nok. I 
begge tilfeller går det med en del tid. Deretter går det med tid til å kommunisere resultatene til 
studentene eller elevene. Dette kan gjøres ved oppslag, enten på en nettside eller med et fysisk 
oppslag på en tradisjonell oppslagstavle, eller ved mer direkte kommunikasjon som for 
eksempel å sende alle studentene e-post.  
 
Andre adminstrative oppgaver er erfaringsmessig å behandle begrunnelser fra enkeltstudenter 
på for sene leveringer, uteblitte leveringer, eller å finne ut hvem som ikke har levert og 
eventuelt purre opp leveringer. 
 
Den energien og den tiden som går med til disse og andre ikke-faglige oppgaver i forbindelse 
med studentbesvarelser kan virke hemmende både på viljen og muligheten til å øke 
oppgavefrekvensen. Erfaringen fra de som har regulert oppgavefrekvensen ved hjelp av 
leveringsautomaten er at det meste av denne energien i stedet kan brukes til faglig fokusering 
og veiledning. Oppgavefrekvensen er som følge av dette regulert betydelig opp samtidig som 
faglærer følte at arbeidet ble mer innholdsrikt og meningsfylt uten at det krevde mer energi.  
 
En erfaring fra undervisning i videregående skole er slik: Hvert år har elevene i faget 
Systemutvikling fått så mange oppgaver som faglærer har maktet å gi. I løpet av hele 
undervisningssåret har det dreid seg om åtte til ni oppgaver, selv om ambisjonene alltid har 
vært større ved begynnelsen av undervisningsåret.  
 
Ulike og uforutsette administrative problemer, særlig med elever som ikke følger opp 
leveringene, har virket utmattende og ført til at ambisjonene om økt oppgavefrekvens ikke 
kunne innfris. En av følgene for faglærer er en viss frustrasjon over å ikke kunne gi 
oppgavebasert veiledning i så mange temaer som faglærer egentlig hadde både faglig 
forutsetning for og vilje til.  
 
I undervisningsåret 2000/2001 ble det i løpet av høstsemesteret i den samme klassen gitt hele 
21 oppgaver av samme vanskegrad som det tidligere ble gitt inntil ni av. Det økte 
oppgaveantallet ble utnyttet til å gi oppgavebasert veiledning i flere temaer.  
 
Etter dette oppgaveskredet (avalanche) var elevene litt utmattet og antallet oppgaver ble i det 
neste semesteret begrenset til fem for ikke å slite ut elevene. Totalt fikk altså elevene 26 
oppgaver i løpet av dette undervisningsåret. Med denne erfaringen ble det året etter gitt 20 
oppgaver som ble jevnere fordelt. Elevene viste ikke tegn til utmattelse. 
 
Etter R94 har kravet til dokumentasjon blant annet for karaktersetting i videregående 
opplæring blitt sterkere. I tillegg til å øke faglærers kapasitet for å gi oppgaver, samler og 
presenterer systemet automatisk dokumentasjon, ikke bare når det gjelder karakterer, men 
også veiledningen og selve oppgavene. Dokumentasjonskravet kan minne om det som føres 
videre i en del av kvalitetsreformen i høyere utdanning. Det er derfor verd å vurdere om det 
også kan høstes gevinst med leveringsautomaten i forhold til såkalt mappe-evaluering.  
 
I videregående undervisning er automaten prøvd av fire andre lærere ved tre ulike skoler. Av 
ulike årsaker som sykdom og bytte av jobb blant de fire lærerne, ble ingen av forsøkene utført 
så lenge som det var meningen. Uformelle tilbakemeldinger fra de tre lærerne som brukte 
systemet en stund er at de fort ble avhengige av det, og at de gjerne ville fortsette å bruke det. 
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Undersøkelsen i høgskolen 
Det første året automaten ble brukt i høgskolen, i fagene OBJ75 og PRG75, ble den brukt kun 
som et pedagogisk hjelpemiddel og ikke som et instrument for å formell evaluering av 
besvarelsene.  
 
Studentene fikk oppgaver der besvarelsen kunne oppnå evalueringen godkjent/ikke godkjent. 
Dersom en besvarelse ikke ble godkjent kunne studentene prøve på nytt, gjerne flere ganger, 
uten at det kostet studenten noe. Mellom hver gang var det tvert i mot mulig å få veiledning 
av faglærer formidlet gjennom automaten, og dermed oppnå bedre forståelse av det faglige 
problemet. Det var likevel knyttet det formelle kravet til studenten at hele oppgavesettet til 
slutt måtte være bestått før eksamenspapirene kunne utleveres.  
 
Fordi signalet til å få veiledning var evalueringen "ikke godkjent" var det likevel noen 
studenter som misforsto poenget og trodde de hadde strøket. Disse studentene tålte ikke så 
sterkt negativt stimulus. De ga opp å mestre oppgaven, og begynte å sende inn kopier av 
andres besvarelser i frykt for å ikke bestå. De gikk dermed glipp av både treningen og 
veiledningen, og svekket faglærers mulighet til å regulere progresjonen og tempoet i 
forelesningene. Men mange av studentene forsto intensjonene og nøt godt av både treningen 
og veiledningen.  
 
I begge skoleslagene ser konkurransefaktoren ut til å være viktig. Resultatmatrisen kan, 
dersom veileder velger det, vise navnet til et justerbart antall studenter som ligger øverst, og 
som altså for øyeblikket er best. Automaten beregner poeng på en slik måte at nesten alle kan 
ha en reell sjanse til å se sitt navn blant toppene, i alle fall for en kort stund. Dette virket sterkt 
motiverende i begynnelsen. Etter hvert syntes et knapt flertall i begge skoleslagene at topp-
visningen ble litt stressende, og ville gjerne ha denne visningen fjernet. Faglærer kan velge å 
fjerne visningen helt, eller la den komme til syne noen få ganger i løpet av semesteret.  
 
I studieåret 2001/2002 er automaten utnyttet i et forberedende forsøk i mappe-evaluering. 
Bruken ble derfor til mer nytte for formell karakterfastsettelse og litt mindre nytte for 
læringsmessig utbytte. Året før hadde som nevnt noen studenter på feil grunnlag hatt den 
oppfatningen at det gjaldt å gjøre det godt ved levering av besvarelsene og at det var mindre 
viktig å forstå lærestoffet. Når karakterfastsettelsen ble viktigere ble det samtidig mindre feil å 
mene dette.  
 
Dette førte nok en gang til at noen valgte å kopiere besvarelser og sende dem inn som sine 
egne. Siden det denne gangen var viktig å sette korrekte karakterer, måtte automaten tilpasses 
slik at høy oppgavefrekvens ikke medførte dårligere kontroll av fusk. En liten gruppe 
frustrerte studenter som var på vei til å gi opp studiet, prøvde å gi inntrykk av at svært mange 
hadde gjort som dem og levert duplikate besvarelser.  
 
Tilpasningen gikk ut på å lage en form for automatisk deteksjon av besvarelser som kunne 
være like. Den automatiske kontrollen gikk ut på å oppdage besvarelser med like 
formuleringer. Deteksjonen er basert på spesifikke søk. Det er mulig å bygge spesifikke søk i 
ulike fag. I programmering er det for eksempel nok å finne særegne variabelnavn, i 
prosaorienterte fag må det brukes litt lengre formuleringer eller ord som er stavet feil.  
 
Veileder må taste inn søkebegrepet og vente på svar fra automaten. Når automaten har funnet 
besvarelser der disse spesifikke detaljene er like, kan faglærer raskt hente dem fram for å 
endelig avgjøre om det er duplikate besvarelser eller om en student bare har lånt litt fra en 
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annen student. Det viste seg at det fantes duplikate besvarelser i OBJ75, men slett ikke så 
mange som de frustrerte studentene ønsket å gi inntrykk av. Siden det ikke er helt avklart 
hvordan vi skal håndtere like besvarelser ved poenggivende hjemmebesvarelser, som i en 
tradisjonell eksamen kanskje ville vært bedømt som fusk, ble karakteren forsøksvis satt ned 
for de studentene det gjaldt. Ingen av studentene satte seg i mot eller kommenterte dette.  
 
Resultatmatrisen kan stilles inn til å vise eksakte poengberegninger eller beregnede karakter. 
Beregnede karakterer er i denne sammenhengen bare en kvantifisering av poengtallet. I 
begynnelsen ble poengberegningene vist. Dette førte til at noen av studentene ble så 
poengfiksert at det oppstod en ressurslekkasje. Lekkasjen gikk med til forklaringer og 
affektdemping i forbindelse med bagatellmessige forskjeller mellom studenter som hadde 
sammenlignet sine poengtall.  
 
Etter at matrisen ble innstilt på bare å vise de kvantifiserte beregningene, stoppet denne 
ressurslekkasjen. Erfaringen er da at de studentene som forårsaket ressurslekkasjen ble 
roligere når de fikk mindre detaljert informasjon. Intensjonen ved å utvikle og bruke 
automaten er å oppnå best mulig faglig fokus og læring, og tiltak som fjerner studentens 
fiksering på poengoppsamling bidrar til denne intensjonen.  
 
Etter hvert som oppgavefrekvensen øker utover i semestert øker også oppgavetrykket, og 
frustrerte studenter begynner å lete etter syndebukker og forklaringer på at de ikke strekker til. 
Siden automaten er vanskelig å sjarmere til å se bort fra faktiske mangler, slik noen studenter 
kanskje kunne manipulert en faglærer, er det ikke mange andre muligheter enn å avskrive de 
faglige kravene som urimelige.  
 
I uformelle sammenhenger og anonyme foruminnlegg gir frustrerte studenter sine tilhørere 
inntrykk av at nesten alle, eller i alle fall veldig mange, i klassen mener det samme. Vårt 
faglige forum, som ikke er en del av leveringsautomaten, er medium for utsagnene. Enten 
utsagnene er forankret i virkeligheten eller ikke bidrar de antagelig til periodisk generell 
svekket arbeidsmoral og redusert motivasjon, selv om de kanskje også kan trigge enkelte til å 
yte enda mer, fordi de ser en sjanse til å være bedre enn gjennomsnittet simpelthen ved å 
imøtekomme fagkravene.  
 
Avlesing av resultatmatrisen kan gi beslutningsstøtte til å justere tempo og faglige krav. Det 
er lett å avlese hvordan en studentgruppe responderer på oppgavesettet. Kommer det inn få  
besvarelser og det er behov for mange forsøk, kan faglærer utnytte matrisen til å endre tempo 
og faglig fokus i forelesningene og i de neste oppgavene, slik at læringsutbyttet kan bli best 
mulig. Faglærer kan også enkelt utnytte matrisen til å gi spesifikk hjelp til akkurat de 
studentene som ser ut til å slite mest. 
 
Men når frustrerte studenter gir inntrykk av å klare oppgavene ved å sende inn besvarelser de 
har fått uforholdsmessig mye hjelp til av andre studenter, gir matrisen et feil bilde av 
gruppens faktiske faglige prestasjoner og nivå. Det ser altså ut til å være vanskelig å få 
matrisen til å fungere som et instrument for regulering av oppgavetrykket og øvrig 
undervisning, når den samtidig skal brukes i poenggivende arbeid. Det blir altså viktigere for 
studentene å gjøre et godt inntrykk enn å lære faget godt. 
 
Når dette er situasjonen er det likevel viktig for veileder og underviser å få en sjanse til å vite 
hvordan trykket egentlig oppleves av hele studentgruppen. Når duplisering av besvarelser 
ikke er fullt så omfattende som frustrerte studenter gir inntrykk av, er det mulig at 
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oppgavetrykket og tempoet i den faglige progresjonen heller ikke er fullt så stort som de 
samme studentene ønsker å gi inntrykk av.  
 
Veileder kan utnytte automaten til å skaffe seg mer presis kunnskap om gruppens samlede 
holdning til bestemte spørsmål. Dette utføres ved å publisere et spørsmål der studentene etter 
autentisering kan foreta en avkrysning på en skala. Et spørsmål kan for eksempel være "Hvor 
vanskelige har oppgavene vært hittil?". Veileder kan kvantifisere for eksempel fem 
alternativer som varierer fra "Svært vanskelige" til "Svært enkle" og vente på reaksjonene. 
Studentene kan svare og endre sitt svar så ofte de vil så lenge undersøkelsen tar i mot respons. 
Veileder kan enkelt regulere undersøkelsen slik at den etter en periode på for eksempel 21 
dager anser svaret for foreldet og utelater det fra opptellingen. Et spørsmål som for eksempel 
"Hvordan er tempoet i forelesningene akkurat nå" vil gi uklare svar dersom noen av svarene 
er flere uker gamle.  
 
Alle kan lese av dette meningsbarometeret, men bare studenter fra leveringsgruppen kan 
svare. Systemet kjenner altså den som svarer, men veileder har ikke mulighet til å finne ut 
hvem som har svart hva. Meningsytrerne er altså anonyme i forhold til sin veileder, og det er 
derfor mulig å håpe at barometeret gir riktig informasjon.  
 
Etter å ha anvendt meningsbarometeret på de problemene som noen frustrerte studenter 
hevdet de delte med "nesten alle" eller "svært mange", viste det seg hver gang at antallet 
studenter med de påståtte problemene var sterkt overdrevet. Det viste seg også at bare et 
mindretall var så engasjert i problemene overhodet at de ga til kjenne sin mening om det.  
 
Meningsbarometeret kan altså brukes diagnostisk av faglærer, og samtidig brukes av 
alminnelige studenter til å dempe negative virkninger av utsagn fra frustrerte studenter. Det 
kan også brukes diagnostisk av studentene selv, slik at de får et grunnlag for bedre å vurdere 
sin egen mening om fagets krav opp mot det som kommer fram i meningsbarometeret.  
 
Erfaringene hittil med automaten tyder på at det er mulig å øke oppgavefrekvens med 
tilhørende veiledning betydelig uten å øke ressursbruken. Det er også trolig at studentene har 
hatt økt læringsutbytte og minimalt med den type frustrasjon som følger av uklare 
leveringsbetingelser. Derimot kan det være en fare for at en veileder gir et skred av oppgaver 
og dermed overkjører sine studenter, nettopp fordi veilederen ikke lenger selv merker 
oppgavetrykket så sterkt.  
 
Både i nettbasert og nettstøttet undervisning er det ønskelig å få til en aktiv og faglig preget 
mange-til-mange kommunikasjon mellom studenter, med faglærer som aktiv deltager. 
Faglærer ser lett på dette som en del av undervisningen. Imdlertid har dette mange steder vist 
seg å være vanskelig å få til i praksis. Ved muntlig eksamen i IT og læring ved Høgskolen i 
Oslo mai 2002 ble det i en av oppgavene påstått at ingen har fått til et slikt aktivt 
nettsamarbeid uten at dette er initiert i undervisningen gjennom obligatorisk deltagelse eller 
organiserte rollespill og lignende. I oppgaven het det videre: "På den ene siden erfarer vi 
gjennom kursevalueringer at studentene ikke ønsker krav om obligatorisk deltaking på nett. 
På den andre siden kritiseres ofte nettkurs for nettopp mangel på slik aktivitet."  
 
En av kandidatene som besvarte denne oppgaven viste til sin deltakelse i valgfagsnettverket 
der han hadde erfart at nettopp hans fag var gjenstand for en aktiv deltakelse i det faglige 
forumet. Dette faget har brukt Evalanche i to år i begge de aktuelle kurstypene, og aktiviteten 
er like høy i begge.  
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Det er bare faget i valgfagsnettverket som er nettbasert, mens de andre er nettstøttet. Den 
faglige fokuseringen har vært skarpest i det nettbaserte kurset, men har absolutt vært til stede 
også i de nettstøttede kursene.  
 
Aktiviteten i disse foraene er ikke obligatorisk, men for det meste motivert av problemer i 
oppgavesettene. Det er derfor mulig å si at den oppgavebaserte aktiviteten som er styrt av 
høyt regulert oppgavefrekvens gjennom Evalanche virker stimulerende på faglig aktivitet i 
vårt elektroniske faglige forum. 
 
Utprøving og empiri med en automatisk leveringstjeneste har vist behovet for å ha en rekke 
justeringsmidler til rådighet.  

Hypoteser 
Automaten Evalanche fører til et godt sosialt læringsmilijø og bidrar til god faglig utvikling, 
blant annet ved å frigjøre faglærer fra administrative elementer i oppgavebasert evaluering.  
 
Maksimal oppgavefrekvens fører til målrettet faglig aktivitet i fagets faglige asynkrone forum.  
 
Bruk av automaten bidrar til et godt sosialt læringsmiljø. Den stimulerer aktiviteten i faglige 
elektroniske fora som er knyttet til det spesifikke faget.  
 
Faglærer kan realisere og praktisere sitt pedagogiske grunnsyn ved å regulere automatens 
egenskaper, gjennom sin egen praksis med den og gjennom sin holdning ved bruk av 
automaten. 
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