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FORORD 
I dette nummeret av skriftserien Fokus på pedagogiske 

tekster publiserer vi fire artikler om digitale læremidler. Roar 

Engh analyserer og vurderer elektronisk programvare som er 

utviklet for å hjelpe elever med lese- og skrivevansker; Lexia, 

Drillpro og Prosessorientert skriving.  Anne Fængsrud ser på cd-

romprogram som er utarbeidet med utgangspunkt i kjente 

litterære forelegg som Astrid Lindgrens Pippi Langstrømpe og 

H.C. Andersens Svinedrengen. Bente Heian og Reidar Pettersen 

referere noen av sine resultater fra en omfattende analyse av 

nettsteder knyttet til engelskverk som brukes i den videregående 

skolen;  Tagets (Aschehoug), Passage (Cappelen) og Flying 

Colours! (Gyldendal). Hildegunn Otnes diskuterer begrepet 

dialogisit i skjermtekster for barn i et mer overordnet perspektiv, 

samtidig som hun henter inn konkrete eksempler fra cd-rom-

fortellinger for både yngre og eldre brukere som BackPack Junior 

og Josefine og gjengen. Til sammen spenner artiklene over 

mange digitale læremidler for ulike aldersgrupper og behov.  

 Høgskolen i Vestfold har satset sterkt på prosjektet 

”IKT og nye læreprosesser” og på forskning på lærebøker og 

andre læremidler. I dette nummeret av Fokus på pedagogiske 

tekster føres disse to satsingene sammen. Det er stort behov for 

mer kunnskap om skjermtekster, både i et tekstteoretisk og et 
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praktisk og brukerorientert perspektiv. Derfor kommer vi til å 

publisere flere artikler om digitale læremidler i framtida. 
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Roar Engh: 

 

LESE- OG SKRIVETRENING PÅ 

DATA FOR ELEVER MED 

DYSLEKTISKE VANSKER 
 

I denne artikkelen belyses spørsmålet om programvare for 

elever med dysleksi er konstruert med tanke på de særskilte 

vanskene dyslektikere har. Programvaren er begrenset til 

Drillpro, Lexia og Prosessorientert skriving. Til grunn for 

artikkelen ligger en analyse av nevnte programvare samt 

intervjuer med fire utvalgte spesiallærere ved noen av de største 

skolene i Vestfold. 

 

Digitale, databaserte verktøy har bidratt til å åpne opp en 

verden av nye muligheter for personer med generelle eller 

spesifikke lese- og skrivevansker Verktøyene forutsetter 

imidlertid skriftlig kommunikasjon med sine brukere. I denne 

artikkelen skal det gjøres til et poeng å belyse denne 

kommunikasjonen, dvs. å gjøre programmenes kommunikasjon 

med brukerne til gjenstand for analytisk vurdering. Ett av 

spørsmålene som reises, er om programmenes struktur, 
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oppgavetyper, og utforming er preget av et moderne syn på hva 

dyslektiske vansker egenlig består av. 

 IKT-basert programvare for dyslektikere har et 

spesielt problem. Ved hjelp av skriftlig informasjon skal 

programmene henvende seg til en gruppe som i utgangspunktet 

nettopp har vansker med å sette sammen bokstaver til kjente ord, 

og forstå meningsinnholdet i det man leser. Derfor blir layout 

(skjermbilde), begrepsbruk, ordlengde, konsonantopphopninger, 

skriftstørrelse, bildebruk og informasjonstetthet viktige kriterier i 

vurdering av programmet. Mangler i grensesnittet mot bruker vil i 

noen grad kunne kompenseres ved hjelp av lærere, men er like 

fullt et kriterium for funksjonalitet og vellykkethet. Jeg er derfor 

også interessert i om disse programmene henvender seg til 

dyslektiske brukere på en slik måte at nødvendig informasjon om 

alminnelig bruk og programmenes utviklingsmuligheter på 

lettfattelig vis når fram. 

 Det er ikke vanskelig å finne argumenter for at lese- 

og skriveferdigheter er blitt langt viktigere i dagens samfunn enn 

tidligere. Informasjonsmengden er blitt større og vokser stadig, 

og mer og mer av informasjonen er lagret og gjort tilgjengelig i 

skriftform. I et moderne samfunn er behovet for manuell 

arbeidskraft redusert, mens behovet for kunnskapskrevende og 

kommunikative ferdigheter øker. Den muntlige formidlingen av 

informasjon viker for selvstendige læringsaktiviteter. 
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Leseferdigheter, sortering av informasjon i hva som er relevant 

og irrelevant, og evnen til å orientere seg i det skriftlige universet 

blir nødvendige forutsetninger for effektiv læring.  

 Det har blitt hevdet at flere og flere får lese- og 

skrivevansker. Mer sannsynlig er det at kravene til lese- og 

skriveferdigheter øker i en slik grad at flere opplever sine egne 

evner som utilstrekkelige, dvs. at samfunnet skyver terskelen for 

kompetanse foran seg slik at flere opplever utilstrekkelighet 

overfor økte krav. Det blir derfor viktig for et samfunn som 

baserer sin produksjon på kunnskap og kompetanse, å utvikle 

hjelpemidler for personer med lese- og skrivevansker. Disse bør 

være så gode at færrest mulig opplever samfunnets krav som en 

uoverstigelig hindring for egen kompetanseutvikling.  

 Ethvert samfunn anvender sin egen teknologi til 

kulturformidling. Det blir en nødvendig kompetanse å beherske 

teknologien. Lese- og skrivetrening på data hjelper elevene til å 

formulere, omformulere, korrigere og redigere sine egne tekster. 

Fordi tanker blir bevisste og stringente under arbeidet med 

skrivingen, vil dette være med på å bygge opp nye 

forståelsesformer. Ifølge Vygotsky anvender elevene både språk 

og dataprogram som kulturelle verktøy for utvikling av tanker. 

Kulturelle verktøy som stimulerer skriveglede og motiverer for 

øvelser ved at brukerne erfarer at deres tankearbeid skaper 

ryddige, lesbare og leseverdige tekster, kan således forandre og 
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forbedre brukernes intellektuelle ferdigheter (jfr. (Åberg 

1998:19). I dag er skoleelever aktive brukere av tekstmeldinger 

og chat-programmer på Internett. Det er blitt en del av barne- og 

ungdomskulturen å mestre denne formen for elektronisk 

tekstproduksjon, og teknologien skaper derfor både motivasjon, 

nye utfordringer og engasjerende lesetrening for elever med lese- 

og skrivevansker. Alternativet vil være å bli holdt ute fra en 

viktig del av fellesskapet. 

 

 

Dysleksi 

Lese- og skrivevansker er mangeartede og relateres til 

mange og ulike årsaker, fra genetiske og biologiske årsaker, til 

oppvekstmiljø og pedagogisk tilrettelegging. Noen kan føres 

tilbake til syn og  hørsel, andre til artikulatoriske og mentale 

defekter eller til negative påvirkninger i oppvekstmiljøet. Men 

begrepet omfatter også brister i språklige evner, som manglende 

semantisk og syntaktisk forståelse, eller manglende praktiske 

ferdigheter i å formidle budskap. I denne artikkelen vil det derfor 

være helt nødvendig å avgrense omfanget av ulike typer lese- og 

skrivevansker. Jeg har valgt å anvende begrepet dysleksi, som 

kan sies å representere en spesifikk lese- og skrivevanske.  

 Siden den tyske øyelegen Berlin introduserte 

dysleksibegrepet i 1887, har synet på dysleksi utviklet og endret 
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seg kraftig. Noen vil mene at dysleksibegrepet egentlig er en 

sosial konstruksjon, at det har oppstått pga spesialpedagogers og 

leseforskeres behov for kategorisering og avgrensning av 

forskningsfelt. Kompleksiteten i leseprosessen gjør det vanskelig 

å konkretisere begrepet, og ved å analysere ulike definisjoner vil 

vi finne både uklarheter og meningsforskjeller (se for eksempel 

Elvemo 2000:23-29, Høien og Lundberg 1996:32-37, Høien og 

Lundberg 2000:18-39, Lyster 2002).  Flere definisjoner er mer 

basert på eksklusjonskriterier enn presisering av hva fenomenet 

egentlig er, og mange definisjoner inkluderer også den antatte 

årsaken til dysleksi. Det er også vanlig å forutsette at dyslektiske 

problemer kommer til uttrykk i skriftlige arbeider. I denne 

sammenhengen skal vi konsentrere oss om de kriterier som er 

felles for rådende og aksepterte definisjoner, og ikke bruke tid på 

å drøfte ulikhetene. Dette arbeidet baserer seg på et 

dysleksibegrep som kan forstås som 

  

• en spesifikk og varig språkforstyrrelse 

• forstyrrelsen har sammenheng med konstitusjonelle 

forhold 

• begrepet relaterer seg til vansker med ordavkoding som 

kan relateres til en form for svikt i det fonologiske 

systemet (prosessering). 
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Med fonologi forstår vi studiet av talelydenes språklige 

funksjoner og reglene for lydenes anvendelse. Vansker på det 

fonologiske området knytter seg til ordenes lydstruktur, til 

artikulasjon og til fonologisk korttidsminne. Fonologisk 

prosessering forstås som kognitive operasjoner som omformer og 

overfører visuelle uttrykk (bokstaver/bokstavkombinasjoner) til 

talelyder, morfemer, ord og meninger. Et svakt fungerende 

korttidsminne resulterer i vansker med å forstå innholdet i det 

man leser. Det er også et poeng for denne analysen at 

dyslektikere har vanskeligheter med rettskriving, da 

programmene vi skal omtale bl.a. er konstruert med tanke på å 

lette problemer med rettskrivinga. 

 Det kan også nevnes at forskere har operert med ulike 

undergrupper innenfor dysleksi, slik som i Gjessings kategorier1 

som er basert på en analyse av leseres funksjoner/dysfunksjoner. I 

dag er det mest vanlig å benytte den prosessanalytiske modellen 

til Høien i diagnostisering og analyse av lese- og skrivevansker 

(Høien og Leegaard 1991). Prosessanalyse skiller seg fra 

funksjonsanalyse (jfr. Gjessings kategorisering) ved at det brukes 

en kvalitativ analyse av elevens prestasjoner i en rekke 

leseaktiviteter. Denne sammenliknes med normale 

leseferdigheter, der det tas hensyn til både det kvantitative og 

                                     
1 Visuell, auditiv, audio-visuell, emosjonell og pedagogisk dysleksi i tillegg til 

”andre dysleksifomer”. 
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kvalitative lesemønsteret hos hver enkelt.  Leseprøvene velges ut 

med tanke på å klarlegge de enkelte psykologiske prosessene som 

er i virksomhet når man leser. Ved å kartlegge hvilke prosesser 

som fungerer normalt, og hvilke som ikke gjør det, kan man 

avlese en profil over ordprosesseringen. 

 Det er alminnelig antatt at fonologisk bevissthet spiller 

en sentral rolle for ordprosessering, og at dyslektikere viser 

reduserte ferdigheter innenfor de områder fonologisk bevissthet 

omfatter. Det brukes ulike begreper om dette fenomenet (språklig 

bevissthet, fonemisk bevissthet), og begrepet  forklares også 

forskjellig. Uten å gå i dybden på denne diskusjonen, forstår jeg 

her fonologisk bevissthet med Garton og Pratt (1989) som evnen 

til refleksjon over og manipulering av lyder eller fonemer. 

Refleksjonen forklares som evnen til et perspektivskifte fra 

språkets innhold til formside. Det som beskrives som 

manipulering må omfatte evnen til å segmentere ord i stavelser, 

stavelsesdeler og fonemer.2 

 Manipulering skjer gjennom analyse og syntese av 

fonologiske segment. En sekvensanalyse omfatter lydrekkefølgen 

i et ord, eller den kan forstås som isolering av enkeltlyder som 

framlyd, sistelyd og hva som blir igjen av ordet når vi fjerner 

enkeltlyder. Syntese er den motsatte prosessen, der barn skaper 

                                     
2 For en diskusjon om begrepet fonologisk bevissthet henvises til Ingeborg 

Stokke Olaussen, 1996.   
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hele ord gjennom å sette sammen enkeltsegmenter på forskjellige 

måter. Torneus (1983), Golinkoff (1978) og Skjelfjord (1976) 

hevder alle at analysen er en forutsetning for syntesen, og at 

dyslektikeres vanskeligheter ligger i manglende analytiske 

ferdigheter. Skjelfjord (ibid) viser til et treningsforsøk i 

fonologisk analyse, der ferdigheten i syntese ble utviklet ”av seg 

selv” parallelt med de analytiske ferdighetene.  

 Marit Petersen Oftedal og Torleiv Høien har utviklet 

en databasert, diagnostisk ordavkodingstest, KOAP (Kartlegging 

av OrdAvkodingsProsesser), standardisert for elever i 4. 6. og 9. 

klasse. Testen har en teoretisk forankring i ovennevnte 

prosessanalyse. I testen inngår 27 deltester. Deltestene 

begrepsfester delferdigheter i ordavkodingsprosessen, kartlegger 

vanskene og foreslår dermed de treningsområdene elevene bør 

arbeide videre med. Om vi skulle konstruere et dataprogram 

basert på denne forståelsen av dysleksi, burde øvingsoppgavene 

være rettet inn mot disse 27 delferdighetene slik at elevene kunne 

få trening i de delprosessene de har størst behov for å øve opp.  

 

Kriterier på kvalitet - lesing av tekst 

Leseprosessen går ifølge Høien og Lundberg (2000)3 

gjennom fire trinn som benevnes pseudolesning, logografisk-

                                     
3 Høien og Lundbergs modell for leseutvikling bygger på Frith (1985). 
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visuell, alfabetisk-fonemisk og ortografisk morfemisk. Det første 

trinnet er vanligvis passert i førskolealderen, og det siste trinnet 

er det stadiet modne lesere befinner seg på, som dyslektikere 

kanskje aldri når. De to mellomste er da mest aktuelle for denne 

studien, trinn som refererer seg til lesestrategier som gjerne 

forstås som direkte og indirekte. Den direkte strategien ser vi når 

ordene avkodes bokstav for bokstav (alfabetisk-fonemisk), og den 

indirekte når man forsøker å avkode teksten helord for helord 

(logografisk-visuell). På det logografisk-visuelle trinnet har 

leseren enda ikke knekket lesekoden, dvs. forstått sammenhengen 

mellom det enkelte grafem og fonemet. Det mest typiske for 

dyslektikere er kanskje ikke vansker i forbindelse med 

overgangen fra trinn til trinn, men rigiditeten i arbeidet med 

avkodingen. Manglende fleksibilitet i valg av lesestrategi hindrer 

utvikling av gode leseferdigheter (Elvemo 2000:91-93). Man kan 

stimulere fleksibilitet ved å trene inn leseteknikker som krever 

ulike strategier, slike som oversiktslesing, sammenlikning av 

tekst, formulering av overskrifter, lesing av korrektur eller søking 

etter en viss type informasjon.  Vi vil derfor betrakte det som et 

kvalitetskjennetegn ved et databasert treningsprogram om det 

oppmuntrer til bruk av ulike strategier. 

 Fordi ulike lesere bruker ulike strategier for å avkode 

de skrevne ordene, har Høien og Lundberg også utviklet et 

databasert diagnostiseringsverktøy for å kartlegge 
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ordavkodingsstrategier, KOAS (Kartlegging av 

OrdAvkodingsStrategier). Testen bygger på nyere teori om lesing 

og lesevansker, og har direkte tilknytning til Høien og Lundbergs 

publiserte ordavkodingsmodell. KOAS kartlegger mestring av 

henholdsvis fonologisk og ortografisk avkodingsferdighet. 4 

 KOAS er basert på en forståelse av læring og 

kunnskapstilegnelse som sosiale prosesser der lærer og elev går 

inn i et fellesskap for å utvikle og skape begreper, meninger og 

forståelse. Dette er en utradisjonell form for diagnostisering, der 

testen skal brukes for å løse lærerens og elevens felles problem, 

feillesing og manglende innholdsforståelse. Dette skal skape et 

utgangspunkt for en konstruktiv diskusjon mellom elev og lærer, 

slik at begge kan finne ut hva eleven faktisk gjør når han/hun skal 

lese ord. Dette er grunnlaget for tiltak som kan hjelpe eleven fram 

til en bedre leseferdighet. Deltestene i KOAS gir lite grunnlag for 

ytterligere konkretisering av evaluering av programvare for 

dyslektikere, men selve diagnostiseringsprosessen indikerer at 

gode programmer bør skape en diskusjon eller dialog mellom 

lærer og elev. Denne skal gi grunnlag for tilpassing av oppgaver 

og bevisstgjøring av egen leseprosess, typiske feiltyper, og hvilke 

former for systematisk trening som kan redusere vanskene. 

                                     
4 KOAS-testen presenteres på Internett under følgende adresse: 

http://www.logometrica.no/koas/ 
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 Hvis vi forholder oss til KOAP-testens prosessanalyse, 

innebærer det at vi ideelt sett i digitale treningsverktøy for 

dyslektikere bør kunne finne oppgaver innenfor alle de 27 

delområdene5 denne testen bygger på, slik at alle delferdigheter i 

leseprosessen kan øves opp. Lyster (1994) viser til forskning som 

måler positive effekter av fonologisk trening konkretisert til 

øvelser der elevene gjennom analyse av enkeltord segmenterer 

disse i fonemer. Ball og Blachman (1988) viser også til positive 

resultater av Elkonins6 metode til oppøving av evnen til 

fonemsegmentering. Etter det vi har nevnt ovenfor, bør 

segmentering i stavelser og stavelsesdeler være blant de viktigste 

elementer i treningen. Av dette resonnementet følger at et godt 

dataprogram for dyslektikere bør gi mulighet til oppøving av den 

fonologiske bevissthet gjennom oppgaver i segmentering av både 

stavelser, stavelsesdeler og fonemer. 

 Selv om man innsnevrer definisjonen kraftig, er 

dyslektiske vanskeligheter svært individuelle, og det blir et 

vesentlig poeng at programvaren er fleksibel. Det bør være enkelt 

å skifte skrifttype, skriftstørrelse og informasjonsmengde i 

                                     
5 Ordavkoding forstås da som en prosess som er sammensatt av følgende 

delferdigheter: Visuell analyse, bokstavidentifikasjon, bokstavkategorisering, 
segmentering (parsing), ordidentifikasjon, ord-bilde korrespondanse, ord-lyd 
korrespondanse, grafemomkoding, stavelsesomkoding, korttidsminne, fonemsyntese 
(ord og nonord), ord- og nonordlesing, benevning (av bilder), auditiv ord- og 
nonordpersepsjon, manuell respons, verbal reaksjonstid, evne til å rime, ordassosiasjon 
og eliminering av første/siste fonem. 

6 Den russiske forskeren D. Elkonin publiserte i 1973 en treningsmetode for 
oppøving av fonologisk segmentering. 
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skjermbildet. Oppgaver bør kunne utvides, og antallet oppgaver 

økes. Et godt program bør også gi muligheter til lydstøtte, og for 

å kompensere for auditive vanskeligheter, kan det være et poeng 

at prosodi og dialekt ikke virker fremmedgjørende.  

 Skjermbildet i seg selv kan inneholde mange ikoner, 

hypertekster, bilder og informasjoner som forskyver 

oppmerksomheten fra det skriftlige uttrykket og over på andre 

fokus. Et godt program må gi mulighet til konsentrasjon om de 

mest relevante faktorene, og formidle de praktiske oppgavene på 

en slik måte at de rommer liten tvil om hvordan oppgaver skal 

utføres. Også her vil det være en styrke med lydstøtte. Ifølge 

Høien og Lundberg (2000:23) prøver lesere som har 

vanskeligheter med ordavkodingen gjerne å utnytte kontekstuelle 

faktorer for å lette avkodingen. Dette kan resultere i gjetninger 

eller gale tolkninger. På en dataskjerm kan 

ordavkodingsprosessen bli vanskeliggjort om det er mange og 

ukjente kontekstuelle faktorer å forholde seg til. 

 Johnsen (2001) setter i sin hovedoppgave om 

prosessorientert skriving på data søkelys på aspekter ved 

leseforståelsen som bare i liten grad blir fokusert i programvaren. 

Det gjelder elevenes evne til rask og effektiv (automatisert) 

setningslesing, og sider ved lesing som kreativitet og opplevelse. 

Johnsen peker på at ferdigheter som fart og nøyaktighet også må 

sies å være svært viktige for lesing og leseforståelse. Med tanke 
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på den økende tekstmengden elevene nå møter, er det 

bekymringsfullt om dagens elever oppnår svakere skåringer på 

prøver som måler disse områdene. Johnsen hevder med Aaron 

(1997), Share og Stanovich (1995) at det er bred 

forskningsmessig enighet om at problemer med rask, sikker og 

automatisert ordlesing på sikt kan lede til mer omfattende 

problemer med lesing. Disse poengene gjelder alle mennesker 

med lese- og skrivevansker, ikke bare dyslektikere, men det bør 

være av betydning at programvaren gir elever og lærere 

muligheter til å kontrollere disse sidene ved leseprosessen. 

 Programmer bør også støtte opp om brukere med svakt 

fungerende korttidsminne, slik at grafemer og stavelsessegmenter 

som allerede er avkodet, ikke blir borte fra skjermen før 

meningsinnholdet i begrepet, uttrykket eller setningen er tolket. 

Det bør eksistere tilpasningsmuligheter til brukeren på dette 

området, slik at korttidsminnet kan utfordres, men likevel slik at 

kravene ikke blir for store. Ufylling av felt eller ruter i stedet for 

åpne linjer, vil også være med på å redusere belastningen på 

korttidsminnet.  

 

Kriterier på kvalitet – skriving 

Når det gjelder å skrive egne tekster viser Kirsten Marie 

Hansen (1998) til strukturert bruk av stavekontroller som kan 

redusere ortografiske feil med opptil 90 % hos dyslektikere i 
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ungdomsskolealder. Muligheter til bruk av stavekontroller, helst 

slike som har treffsikre, men avgrensede forslag til alternative 

stavemåter, vil være til god hjelp i et skrivetreningsprogram. Den 

fanger opp mange feiltyper, men ikke alle, og elevene vil trenge 

hjelp til bevisstgjøring om egne feiltyper og opplæring i 

funksjonell bruk av stavekontrollen 7. Kontrollen foreslår ofte så 

mange alternativer at det blir svært energikrevende å anvende 

dem. Ofte gjenkjenner elevene heller ikke det feilstavede ordet, 

og klarer derfor ikke å foreslå et anvendbart alternativ. Det vil 

derfor være en fordel om man har tilgang på utskiftbare, 

nivåtilpassede stavekontroller.  

 En synonymordliste kan hjelpe til med å vurdere om 

ordet ”tigger” er med enkel eller dobbel konsonant. 

Synonymordboka kan også bidra til å utvide ordforrådet. 

Bildestøtte kan gi assosiasjoner og ideer til kreativ skriving, men 

et begrenset utvalg bilder kan også hemme kreativiteten i 

skriveprosessen. 

 Med autokorrektur og autotekst kan man erstatte 

persontypiske stavefeil, og sette inn kompliserte uttrykk til 

erstatning for egendefinerte forkortelser. Disse relativt avanserte 

funksjonene kan derfor bli gode og individuelt tilpassede 

hjelpemidler i skriving for elever som er kommet over 

                                     
7 For en ytterligeree konkretisering av dette, se Ellen Heber og Ann-Mari 

Knivsberg (2000): IKT som hjelpemiddel for ellever med lese- og skrivevansker. 
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begynnerstadiet (Heber og Knivsberg 2000). Generelt vil alle 

tekniske tilpassingsmuligheter bli vurdert som en styrke, for 

eksempel om bilder kan byttes ut og tilpasses aktuelle alderstrinn. 

 Et godt verktøy for skriving bør antakelig bidra 

systematisk til å hjelpe brukeren til å se og vurdere egen 

framgang. Dette kan alltid gjøres ved å lagre resultater fra ulike 

prøver i et program som Excel, som også genererer grafer som 

visualiserer framgangen. Men det er mer funksjonelt om 

programmene selv lagrer resultater på ulike delområder, og 

presenterer utviklingen både i tall og grafer. 

 Det kan hevdes at automatisert skriving ved hjelp av 

tastatur krever opplæring i bruk av tastaturet, vanligvis forstått 

som øving i touchmetoden. Ettersom det fins mange selvstendige 

treningsprogrammer i touchmetoden, betrakter vi det ikke som 

vesentlig at lese- og skrivetreningsprogrammer for dyslektikere 

må inneholde moduler som gir slik trening. Jeg forholder meg 

utelukkende til programvare som er laget på Windows-

plattformen. Tekniske spesifikasjoner som programmenes 

størrelse, installasjonsprosedyrer og pris er ikke tatt i betraktning. 

Utvalg av programvare 

Det er særlig tre program som har stått i fokus for denne 

studien. Lexia, Drillpro og Prosessorientert skriving. 

Programmene er utvalgt etter samtale med spesialpedagoger i 

distriktet, og bredde og variasjon i oppgaverepertoaret. 
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Programmene har høy bruksfrekvens, men er svært ulike, med 

ulike formål. Mens Prosessorientert skriving er et verktøy med 

stort innslag av bildestøtte skapt for at elevene skal skrive sine 

egne tekster, er Drillpro et program med et relativt omfattende 

oppgaverepertoar, og som navnet røper, i hovedsak tenkt å gi 

mengdetrening i lukkede og svært avgrensete deler av 

leseprosessen. Med den siste modulen, Norskboka, er 

oppgaveomfanget utvidet ytterligere, samtidig som mulighetene 

til å lage nye oppgaver og individuell tilpassing er blitt større. 

Drillpro gir også rom for skaping av egne tekster. Lexia er et 

omfattende program der brukerne kan løse oppgaver knyttet til 

ord og setninger på ca 60 forskjellige områder. Det ble 

opprinnelig konstruert for afatikere, men markedsføres nå også 

for elever med dyslektiske vansker. Lexia er ikke beregnet for 

skriving av egenproduserte tekster, og det avkreves kurs i bruk av 

programmet før man kan gå til innkjøp. Programmet ble 

opprinnelig utviklet med tanke på personer med afasi eller 

dysfasi. 

 Jeg har prøvd ut programmenes muligheter med og 

uten studenter, og også satt meg inn i tilgjengelige 

funksjonsbeskrivelser og annen informasjon fra 

programleverandørenes side. Informantenes erfaringer med 

programmene har også bidratt i dette arbeidet. 
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Utvalg av informanter 

Som informanter i denne studien har jeg intervjuet fire 

lærere etter en intervjuguide i samsvar med de kvalitetskriterier 

som er beskrevet ovenfor. Lærerne er utvalgt pga deres 

omfattende erfaring med spesialundervisning av elever med lese- 

og skrivevansker og bruk av data. Den ene er leder av 

spesialundervisningen ved fylkets største videregående skole, og 

har over tjue års erfaring med arbeid med elever med lese- og 

skrivevansker. To av informantene arbeider på to av de største 

ungdomsskolene i fylket, der de underviser og diagnostiserer 

elever med lese- og skrivevansker, og har ansvaret for 

datamaskinene og den pedagogiske programvaren. En av dem er 

lektor med en nylig skrevet hovedfagsoppgave i 

spesialpedagogikk om prosessorientert skriving og bruk av data. 

Den fjerde informanten arbeider ved en av de største 

barneskolene i fylket, og har lederansvar for 

spesialundervisningen ved skolen. Hun har også videreutdanning 

i IKT. 

 Det er ikke slik at det er en bred populasjon av 

aktuelle informanter. Det er min klare oppfatning gjennom dette 

arbeidet at det er langt mellom lærere i grunnskolen som baserer 

seg på systematisk bruk av digitale hjelpemidler i 

spesialundervisningen. Det er særlig to grunner som blir nevnt, 

maskinparkens alder og manglende pålitelighet, dessuten 
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manglende egenkompetanse i installasjon, tilpassing og 

problemretting. Det anføres også at det ikke alltid er ønskelig å ta 

elever ut fra klassen, og at arbeid på datamaskin i klasserommet 

kan være stigmatiserende. Noen få elever motsetter seg også 

arbeid på data i skoletida. 

 

Erfaringer med bruk av elektronisk programvare 

Selv om lærerne hadde kjennskap til hvilke elever som 

hadde fått diagnostisert dysleksi, var det i praksis lite som skilte 

denne elevgruppa fra elever med store lese- og skrivevansker. I 

intervjuene ble det derfor kunstig å skille disse gruppene fra 

hverandre.  

 Det ble anvendt flere digitale programmer med 

relevans for elever med dyslektiske vansker på de utvalgte 

skolene. Drillpro og Prosessorientert skriving (heretter forkortet 

til PS-4) ble mest brukt, på den videregående skolen brukte de 

også Lexia.  Også andre programmer var i bruk, slike som 

Skriving er sunt, fra A-Å, Magnimaster, Rådgiveren og Tolk, men 

de lar vi for det meste ligge i denne sammenhengen. På 

barneskolen hadde man tilgang på flere mindre og rimeligere 

programmer. Det bør også nevnes at elever på ungdomsskolen og 

den videregående skolen brukte mer tid på Word enn på de 

programmene som var spesielt utviklet med tanke på deres lese- 

og skrivevanskeligheter. 
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 Hovedsakelig lå det faglige begrunnelser bak lærernes 

valg av programvare, selv om det også var slik at 

grunnskolelærerne til en viss grad var avhengige av hva som ble 

innkjøpt i kommunen. På barneskolen brukte man det bredeste 

spektret av programvare, og begrunnet det med behovet for 

individuell tilpassing. På den videregående skolen la man vekt på 

å være oppdatert, der prøvde man også ofte ut ny programvare før 

den ble gjort offentlig tilgjengelig.  

 Et overordnet perspektiv ved bruk av elektroniske 

læremidler på barneskolen var at programøvelsene skulle bidra til 

å bedre elevenes mulighet til å følge sine egne klasser. 

Programvaren ble derfor bl.a. tatt i bruk for å lære å bruke 

maskinene som skriveredskap.  Her fjernet man rettefunksjoner 

for at de ikke skulle forstyrre tekstproduksjonen, som ble ansett 

for viktigere enn trening på områder man hadde vanskeligheter 

med. Gratisprogrammet Skriving er sunt ble brukt mye fordi det 

var enkelt å legge inn egne bilder (fra cd-rom og Internett), som 

igjen dannet grunnlaget for selvskrevne tekster. Man brukte også 

flere mindre programmer i tillegg til Drillpro for å gi praktiske og 

kortvarige øvelser for å trene inn spesielle ferdigheter etter 

individuelle behov.  

 På ungdomsskolene var Drillpro og PS-4 de vanligste 

programmene. Man var ikke kjent med modulen Norskboka, og 

mange elever gikk fort lei av drilloppgavene i Drillpro. PS-4 ble 
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brukt slik programkonstruktørene hadde til hensikt, men det var 

vanlig å arbeide videre med teksten i Word. En vanlig prosedyre 

kunne være slik: Elevene begynte med prosessorientert skriving 

innenfor en av de valgbare sjangerne. Denne teksten ble kopiert 

til Word og forbedret ved hjelp av stavekontroll og 

synonymordliste. Dersom eleven viste manglende forståelse eller 

repeterende feiltyper innenfor et delområde som kunne øves i 

Drillpro, ble Drillpro brukt for å drille inn de ferdighetene 

elevene ikke behersket. Man la vekt på at drilloppgavene bare 

skulle brukes i få minutter av gangen, avhengig av elevenes 

motivasjon. 

 Lærerne hadde flere erfaringer med at elevene gikk lei 

både Drillpro og PS-4. Man mente alle drillprogrammer ble 

opplevd som kjedelige etter relativt kort tid.  Det samme gjaldt 

PS-4, ikke fordi det var basert på drill, men fordi sjangerne var 

lukket og bildematerialet svært begrenset. For å gjennomføre 

intensjonene i prosessorientert skriving brukte man i 

ungdomsskolen i stedet Word og scannet inn særlig elevenes 

private bilder. Man overførte også bilder fra Internett slik at 

tekstene kunne produseres utenfor fastsatte sjangre, men knyttet 

til bilder fra områder elevene hadde et visst kjennskap til. 

 I den videregående skolen var dette bildet noe mer 

nyansert. Drillprogrammer ble ikke vurdert som umotiverende i 

seg sjøl, erfaringene var knyttet til elevkategorier. Erfaringene 
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tilsa at elever som var diagnostisert til å ha generelle lærevansker 

gikk fort lei drillprogrammer. Elever med gode evner, men med 

diagnostiserte lese- og skrivevansker, kunne derimot arbeide 

lenge med enkelte drilloppgaver, og konkurrere tidsmessig med 

seg sjøl for å forbedre prestasjonene sine.  

 Lexia har en modul som kalles Mini-lexia. Her velger 

man ut oppgavemoduler og setter dem sammen slik at 

programmet blir tilpasset hver enkelt bruker. Ved oppstart oppgir 

man navnet på brukeren, slik at hver bruker tilsynelatende har 

hvert sitt individuelle program.  Dette begrenser ikke bare 

oppgavetypene, men gir også et langt mer oversiktlig 

skjermbilde, og er derfor vesentlig lettere å forholde seg til. 

Mange av elevene hadde sin egen versjon av Mini-lexia med 

oppgaver som endret seg med utviklingen av ferdighetene deres. 

Også på den videregående skolen var Word det mest anvendte 

skriveprogrammet.  

Tilgjengelighet 

Både Drillpro og Lexia viser skjermbilder med en stor 

mengde informasjon i form av tettstående ikoner på 

åpningsvinduene, Lexia flere enn Drillpro. Lærerne mente at 

disse var lite oversiktlige og egnet til å misforstå, Lexia i større 

grad enn Drillpro. Ved å bruke Mini-Lexia  eliminerte man dette 

problemet ved at åpningsskjermen fikk et avgrenset sett med 

ikoner. I Drillpro får elevene ved hjelp av ruter og streker støtte 
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til korttidsminnet ved at antallet bokstaver som skal fylles ut 

vises visuelt. Til tross for høy informasjonstetthet i 

skjermbildene, var det en gjennomgående erfaring at elevene 

raskt overvant eventuelle vanskeligheter.  

 Oppgavenes vanskegrad kan ha sammenheng med den 

tiden de blir presentert på skjermen. Som nevnt har dyslektikere 

ofte et svakt utviklet korttidsminne, derfor blir oppgaver hvor 

kompliserte ord og uttrykk presenteres så raskt at de utfordrer 

korttidsminnet, ekstra krevende. I både Lexia og Drillpro er det 

enkelt å justere den tida oppgavene presenteres, slik at dette 

tilpasses elevene. En klokke på skjermen i Drillpro kan også 

anspore enkelte elever til å konkurrere med seg sjøl. 

 

Stavekontroll, autokorrektur og synonymordlister 

På småskoletrinnet ønsket ikke lærerne å benytte seg av 

stavekontrollen, fordi den forstyrret tekstproduksjonen og satte 

for stort fokus på staving. På mellomtrinnet var den også avslått 

under skriving, men avhengig av eleven, kunne den bli benyttet 

som kontroll av ferdig produsert tekst.  

 Stavekontrollene i Word ble brukt hyppig, men 

fungerte lite tilfredsstillende. Den gjenkjente ofte ikke ordet 

eleven skrev, slik at den heller ikke returnerte et ønsket alternativ. 

Ordlista i Word 2000 ble vurdert til å være så godt som 

ubrukelig, da den foreslo mange visuelt beslektede nonsensord 
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som forverret elevenes muligheter til å velge riktig ord. Også på 

ungdomstrinnet brukte de fleste elevene stavekontrollen som 

etterkontroll, fordi de lett ble forstyrret av røde krøllstreker som 

dukket opp underveis. Men noen elever klarte også å konsentrere 

seg om tekstproduksjonen uten hensyn til røde understrekinger. 

Ordlista mangler også kontroll for syntaks, og overser derfor en 

del feil (for eksempel om man skriver dans i stedet for danse).  

 I den videregående skolen hadde man liknende 

erfaringer som på ungdomstrinnet med stavekontrollen i Word. 

Man var spesielt misfornøyd med rettefunksjonen fordi den ikke 

fanget opp feil staving av en rekke to- og tre-bokstavers småord.  

Dessuten registrerer ikke stavekontrollen ord med en annen 

betydning enn de man mente å skrive. Dersom en dyslektiker 

skriver setningen ”Manen hvile håpe opp på kragen"8, vil denne 

uten videre bli godkjent av stavekontrollen, sjøl om hensikten var 

å skrive "Mannen ville hoppe opp på krakken". Siden et 

tekstbehandlingsprogram ikke forstår meningsinnhold, vil en 

kunne risikere å få godkjent meningsløse setninger, så lenge hvert 

enkelt ord i setningen finnes i den elektroniske ordlisten. Gjøres 

det flere stavefeil i samme ord, har dagens staveprogram også 

problemer med å foreslå det riktige alternativet. Man kan få en 

                                     
8 Eksemplet er hentet fra konstruktørene av LingDys egen programomtale (se 

neste fotnote). 
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bedre tilpassing av stavekontrollen i Word ved å redigere den, 

men dette er et tidkrevende arbeid. 

 Tidligere har jeg referert et dansk forsøk i 

ungdomsskolen der man mente å kunne registrere opp til 90 % 

reduksjon i ortografiske feil hos elever med lese- og 

skrivevansker. Erfaringer fra den videregående skolen i vår 

undersøkelse tilsa at forbedringsprosenten ikke på langt nær var 

så høy.  Man var nå i ferd med å prøve ut et nytt, norskutviklet 

program, LingDys9, som hadde en egen ordliste tilpasset personer 

med lese- og skrivevansker, og en grammatikk-kontroll spesielt 

beregnet på denne gruppa. Det var imidlertid for tidlig å 

oppsummere noen erfaringer fra dette programmet. 

 Erfaringene med synonymordlista var gjennomgående 

mer positive, men ingen av lærerne brukte den som et 

elevverktøy til å kontrollere staving av ord som visuelt sett liknet 

på hverandre, slik som tiger – tigger, hvite – vite eller elever - 

elver. Derimot ble synonymordlista betraktet som en god hjelp til 

å variere språket. 

 Autokorrektur ble bare brukt i den videregående 

skolen. Ungdomsskolelæreren mente at elevene hadde fordeler av 

sjøl å skrive ordene riktig, at det å utføre tastetrykkene aktiviserte 

den motoriske hukommelsen, slik at det økte sjansene for å stave 

ordene riktig i neste omgang. På videregående anså man dette 

                                     
9 Programmet er utviklet på NTNU av Torbjørn Nordgård og Ragnar Thygesen. 
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som underordnet behovet for å produsere lesbare tekster, noe som 

kan ha sammenheng med at man ofte arbeider med fagtekster. 

Det var behov for å individualisere autokorrekturen, fordi ulike 

brukere ikke hadde de samme feiltypene. Dette kunne gjøres på 

elevenes egne maskiner, men på skolens programvare var det 

vanskelig å få til. 

 

Tilpassing 

Ingen av programmene var tilstrekkelige i den forstand at 

hver enkelt elev fikk tilgang på alle treningsoppgaver det var 

behov for. Utstrakt bruk var derfor avhengig av at det var enkelt å 

lage nye og tilpassede individuelle oppgaver. Mange av 

programmene som er utviklet med tanke på elever med lese- og 

skrivevansker har individuelle tilpasningsmuligheter av ulike 

slag. Det mest fleksible er antakelig Lexia, som kan produsere en 

Mini-Lexia for hver elev som skal bruke programmet. Dermed 

har eleven bare tilgang på de modulene eller oppgavetypene som 

er aktuelle for vedkommende.  

 Men også Drillpro har med nye versjoner fått flere 

muligheter til individuell tilpassing. Man kan legge inn nye 

øvingsord, og redigere de oppgavene som gis. Det fins også en 

tilleggsmodul med ca 3000 småoppgaver fordelt på 200 områder. 

Dessuten kan man konstruere nye oppgaver på bakgrunn av 

elevenes vansker og feiltyper. Det er relativt enkelt å lage nye 
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oppgaver i Drillpro, slik at elevene hele tida kan arbeide innenfor 

det området læreren mener er optimalt. I Norskboka kan man 

variere skriftstørrelse og farge på tekst og bakgrunn. 

 Prosessorientert Skriving er pga. det begrensede 

sjanger- og bildeutvalget det minst fleksible av de programmene 

som omhandles her, selv om bildematerialet i seg sjøl er godt 

tilpasset brukergruppa både på ungdomstrinnet og i videregående. 

Det er mulig å legge inn egne bilder, enten slik at sjangerne 

utvides, eller slik at de visualiserer situasjoner elevene har et 

personlig forhold til. Det går ikke fram av medfølgende manual 

hvordan dette skal gjøres, og prosessen er såpass komplisert at 

ingen av utvalgets lærere kjente til at dette noen gang var blitt 

gjort. Nye bilder må imidlertid legges inn ved å erstatte de gamle, 

slik at programmet i praksis ikke blir utvidet, men forandret. 

Motivasjon og faglig framgang 

Lærerne mente elevene forbedret sine lese- og 

skriveferdigheter gjennom arbeidet på datamaskinen, og at 

elevenes motivasjon til dette arbeidet generelt sett var god. Dette 

er i samsvar med f eks K.M. Hansens (1998) og M. Holms (1993) 

resultater. Det ble også understreket at de fleste elevene fort 

mistet motivasjonen ved å arbeide med drillprogrammer, og at 

dette derfor bare kunne gjøres noen minutter av gangen. Men 

enkelte utrygge eller engstelige elever arbeidet likevel motivert 

med drilloppgaver over tid, fordi det var forutsigbart og trygt. 
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Dette gjaldt også enkelte høyt motiverte elever med ”ren” 

dysleksi i den videregående skolen.  

 Drillpro-modulen Norskboka var foreløpig bare tatt i 

bruk i videregående, selv om modulen også har en tekstsamling i 

lettlestversjon. Norskboka har oppgaver av mer tekstlig art med 

spørsmål til tekst, og friskrivingsoppgaver. Dessuten har 

Norskboka hyperlenker til nettsteder som gir ytterligere 

informasjon om tekstens innhold. Man mente at dette hadde 

forbedret motivasjonen hos de elevene som hadde prøvd ut denne 

modulen, og styrket interessen for å orientere seg videre innenfor 

ulike tema. 

 PS-4 ble vurdert svært positivt når det gjaldt å beholde 

motivasjonen over tid. En av årsakene til dette var at det skapte 

gode dialoger mellom læreren og eleven, slik at det utviklet seg et 

konstruktivt klima for læring og samarbeid. Gjennom denne 

dialogen kunne læreren kartlegge elevenes avkodingsstrategier 

ved å scanne inn egne bildeserier i Word fikk også bildene plass i 

teksten. Verktøyene styrket den prosessorienterte 

skriveopplæringen, og gjorde elevene flinkere til å binde sammen 

tekstene og bruke tid på å redigere og forbedre dem. PS-4 ble 

også benyttet i engelskfaget.  

 Lærerne mente at bruk av programmene forbedret 

både leseferdigheter og skriveferdigheter og styrket lesegleden. 

Dette gjaldt alle aktuelle elever, men den sterkeste effekten så 
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man hos de elevene som ble omtalt som de ”rene dyslektikere”, 

elever som ikke hadde lærevansker på andre områder.  De ble 

gladere i å produsere egne tekster, og som en elev uttalte det: ”for 

første gang kan jeg lese det jeg sjøl skriver”. Den tydeligste 

motivasjonelle effekten så man etter at elevene hadde brukt tid på 

å mestre skriveprogrammet.  Lærerne på ungdomstrinnet og i den 

videregående skolen mente at motivasjonen var sterkest og mest 

varig når elevene arbeidet i Word.  Lærerne kunne vise til flere 

elever som i betraktelig grad hadde bedret sin innsats i 

norskfaget. Man mente at en av årsakene til framgangen kunne 

forklares ved dataprogrammenes mange muligheter til variasjon.  

 På videregående skole hendte det at elever med 

dyslektiske problemer i vanlige klasser ikke fikk tid til å arbeide 

med øvingsoppgaver på data pga. det generelle arbeidspresset i 

fagene. Dette kan være i ferd med å endre seg med modulen 

Norskboka i Drillpro, fordi man her kan legge inn fagtekster fra 

lærebøker, og arbeide norskfaglig med disse tekstene som basis. 

Foreløpig hadde man ikke nok erfaring med dette til å komme 

med endelige konklusjoner.  

 Ingen av de nevnte programmene har funksjoner til å 

måle ferdigheter og registrere faglig utvikling. For mange av de 

kvalitative variabler som lesing og skriving omfatter, er dette 

også et tvilsomt foretakende. Men programmet Rådgiveren er 

diagnostisk på den måten at den utarbeider funksjonsprofiler, og 
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foreslår funksjonelle treningsoppgaver på bakgrunn av resultatet 

av øvelsene. Gjennom bruk av Rådgiveren får lærere og elever 

håndfaste bevis på framgang innenfor mer formelle 

språkferdigheter. 

 

Ulemper 

Datamaskinen krever særlig bruk av den visuelle sansen.  

Lydkort og øretelefoner gjør det vanligere å ta i bruk også den 

auditive sansen i øvingene. Spesielt på barnetrinnet er man vant 

med multisensorisk stimulering for også å ta i bruk andre sanser 

enn den visuelle og auditive (som den taktile og motoriske). 

Datamaskinen kan derfor virke begrensende når det gjelder 

sansestimulering. Enkelte av lærerne mente likevel at bruk av 

datamaskinen også kunne resultere i mer forståelig håndskrift. 

Dette samsvarer med hva Holm (1993) fant ut i en undersøkelse i 

den videregående skole. 

 Ulemper ved programvaren ble også nevnt, spesielt 

manglende fleksibilitet og til en viss grad individuell tilpassing. 

Særlig nevnes manglene i ordlistene og den manglende 

muligheten til å rette opp grammatikalske og syntaktiske feil. 

Samtidig går det fram at dette er en prosess i utvikling, der 

tilleggsmoduler og nye versjoner av programvaren stadig 

forbedrer både brukervennlighet og individuell tilpassing. 

Spesielt ser man fram til å få ordlister som er konstruert for elever 
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med lese- og skrivevansker, og at programmene skal gjøre det 

mulig med individuelle ordlister tilpasset hver enkelt elev.   

 Det visuelle grensesnittet mot brukeren har stort 

potensiale til forbedring, spesielt gjelder dette Drillpro og den 

komplette utgaven av Lexia. Likevel er lærernes erfaring at 

elevene er så kjent med bruk av data at de i praksis takler 

informasjonsmengden og instruksjonene i skjermbildet godt, selv 

om enkelte kan ha behov for litt hjelp i en innføringsperiode.  

 

Konklusjoner 

Det er en erfaring fra denne studien at ulempene ved bruk 

av datamaskin for dyslektikere først og fremst referer seg til 

lærernes kompetanse i å mestre maskinene, implementere utstyret 

og foreta problemretting, endringer og tilpassinger. Dette var 

tydeligst i grunnskolen. Når maskinene sviktet, eller man trengte 

å foreta endringer som å legge inn tilleggsmoduler, eller erstatte 

bildene i PS-4 med nye, var erfaringene at man verken hadde tid 

eller kompetanse til å vedlikeholde og oppgradere utstyret (jfr. 

Bueie 1999). 

 Det fins ikke ett enkeltprogram på markedet som 

dekker undervisningsbehovet for elever med lese- og 

skrivevansker eller dysleksi. Heller ikke kunne de her omtalte 

spesialkonstruerte programmene for denne brukergruppa til 

sammen dekke behovet. Først ved å supplere 
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spesialprogrammene med det allmenne skriveprogrammet Word 

får man tilstrekkelige verktøy til spesialundervisningen. Dette 

gjaldt alle elever fra de øverste trinnene på barneskolen og 

oppover.  

 Lærerne mente generelt at det var relativt 

uproblematisk for elevene å forstå budskapene som ble formidlet 

gjennom skjermbilde, ikoner og tekst. Ingen hadde erfaringer 

med at ordvalg, ordlengde, konsonantopphopninger og lignende 

gjorde at vanskegraden ble for høy for brukerne. Ingen av de 

omtalte programmene er spesielt beregnet på elever med 

diagnostisert dysleksi, programmene skiller ikke mellom 

dyslektikere og personer med generelle lese- og skrivevansker.  

 Generelt er fleksibiliteten i den mest brukte 

programvaren, Drillpro og Lexia god, og i ferd med å bli enda 

bedre. Spesielt ble Mini-Lexia positivt vurdert. Programmenes 

lydstøtte ble også vurdert svært positivt. Setningene blir uttalt 

med tydelig diksjon og naturlig prosodi. Samtidig ble det 

understreket at programmene i stor grad begrenset seg til formell 

trening, og at de var mindre egnet til å utvikle språkforståelse og 

språklig bevissthet. 

 Vanskegraden i programmene er justerbar på flere 

måter. Dette får man kanskje best inntrykk av når man ser at 

Drillpro blir brukt både på elever i 9-10-årsalder og elever som er 

dobbelt så gamle. Ingen av lærerne mente at vanskegraden var for 
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høy, eller at programmene satte krav til leseferdighet eller 

korttidsminne som oversteg elevenes evner. Sjangerne og 

bildeseriene i PS-4 var uproblematiske både for ungdomstrinnets 

og den videregående skoles elever. 

 Det oppleves som et behov å individualisere 

stavekontroller og autokorrektur, slik at de kan tilpasses hver 

enkelt bruker. Ordlista i Word er spesielt gjenstand for kritikk. 

Denne ser ut til å være under utvikling, spesielt har lærerne i 

ungdomsskolen og den videregående skolen tro på LingDys og 

den tilhørende ordliste som er spesialkonstruert med tanke på 

brukere med lese- og skrivevansker. 

 Det er ingen moduler i våre utvalgte programmer som 

fokuserer på evnen til rask og effektiv (automatisert) 

setningslesing, og bare PS-4 fanger opp behovet for å vise 

kreativitet og stimulere opplevelse. Det er derfor mulig å stille 

spørsmålet om programmene er gode nok redskaper til å 

forberede dagens skoleelever på den økende tekstmengden de 

møter i dagens samfunn. I det hele tatt er lesing av tekst og 

innholdsforståelse lite vektlagt, selv om Lexia også har en modul 

som tester innholdsforståelse.  

 Innledningsvis pekte jeg på behovet for å stimulere 

fleksibilitet i lesestrategier. Den undersøkte programvaren 

konsentrerer seg i all hovedsak om den direkte eller alfabetisk-

fonemiske lesestrategien, Det er ingen oppgaver som har til 
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hensikt å øve inn ulike leseteknikker. Selv om overgangen fra 

grafem til fonem er det mest sentrale dyslektiske problemet, kan 

en slik fokusering ytterligere forsterke et rigiditetsproblem, og 

altså hindre at den logografisk-visuelle strategien blir tatt i bruk 

når det er mest funksjonelt (normalt er det nok slik at den øvrige 

dataverdenen oppmuntrer til logografisk-visuell lesing pga den 

utstrakte bruken av ikoner og symboler).   

 Jeg har tidligere forklart begrepet fonologisk 

bevissthet som evnen til å reflektere over og manipulere lyder og 

fonemer. Det er ikke lett å se at dette har fått klare konsekvenser 

for de omtalte programmene. Siden refleksjon forstås som evnen 

til perspektivskifte fra innhold til formside og tilbake igjen, er det 

en nødvendig forutsetning at oppmerksomheten også må 

fokuseres på innholdssiden. Øvinger som krever perspektivskifte, 

eller øvinger hvor man skal endre innholdet ved å manipulere ord 

eller ordsegmenter, fins ikke i materialet. 

 Jeg har også pekt på at en måte gode dataprogram for 

dyslektikere kan styrke den fonologiske bevissthet på, er gjennom 

oppgaver i å segmentere ord i både stavelser, stavelsesdeler og 

fonemer. Både Drillpro og Lexia har slike oppgaver, men det 

oppleves som et problem at inndelingen i stavelser i Drillpro 

følger en annen logikk enn hva lærerne finner naturlig. Dessuten 

legger særlig Lexia langt større vekt på å sette segmenter sammen 

til ord enn segmentering, noe som tidligere nevnt Torneus (1983), 
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Golinkoff (1978) og Skjelfjord (1976) viste var mindre virksomt 

enn den motsatte prosessen (se ovenfor). Det er heller ikke slik at 

det er en logisk sammenheng mellom det man i teorien kaller 

delprosesser i ordavkodingen, og det som ligger til grunn for 

strukturen i programvaren. Programvareleverandørene ser ikke ut 

til eksplisitt å støtte seg på prosessanalytisk teori eller annen 

aktuell forskning i fagfeltet lese- og skrivevansker når de 

markedsfører programmene sine. I det hele tatt er det vanskelig å 

se hvilken teori utvalg og strukturering av oppgavene baserer seg 

på. Mest av alt minner strukturen om den man finner i 

grammatikkbøker og eldre norskhefter. 

 KOAP-testen var kjent blant de lærerne denne 

undersøkelsen omfattet, og de var innforstått med at 

oppgavestrukturen i programvaren bare i liten grad viste samsvar 

med de ulike delprosessene som blir testet gjennom KOAP. Dette 

ble likevel vurdert til å være lite viktig. På mange måter kan vi si 

at Drillpro og Lexia baserer seg på en forståelse av lese- og 

skrivevansker som korresponderer med den vi finner i KOAP-

testen. Avkodingen ses på som en rekke delprosesser, og 

programmet gir muligheter til oppøving av de ulike 

delprosessene. En viktig forskjell er at mens KOAP-testen er 

systematisk sammensatt ut fra en analyse av leseprosessen, virker 

delferdighetene i både Drillpro og Lexia mer tilfeldig 

sammensatt.  
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 Det fins forskning som viser framgang i leseforståelse 

etter systematisk øving av delferdigheter. Det er likevel lite som 

tyder på at dette er mer effektivt enn lesing av meningsbærende 

tekstenheter og skriving av sammenhengende tekst. Blant mine 

informanter var det full enighet om at det var viktigere å ha 

helhetlige og meningsbærende tekster som basis for 

undervisningen, som for eksempel når man skaper egne tekster, 

enn det var å bruke tida på drillpregede mengdeøvinger i hver 

delprosess. Det ble sagt at det mest effektive med tanke på å 

forbedre skriveferdigheter var å la elevene produsere egne 

tekster, og at skriving av tekst økte skrivegleden og utviklet mer 

positive holdninger til norskfaget. 

 Mange har forsøkt å forklare fenomenet lesing, men jo 

mer forskerne har forsøkt å forstå denne aktiviteten, jo mer 

kompleks synes den å være (jfr Carlsteen 1998:77-79). Lesing 

innebærer en kommunikasjon mellom forfatter og leser, og den 

bør ha et meningsfylt formål. Den må forstås som en helhetlig 

prosess vi mennesker kan delta i pga en medfødt språklig 

funksjon. Ved å forstå dysleksi som en dysfunksjon som refererer 

seg til en sentral språklig evne, blir det problematisk å hevde at 

man styrker denne evnen  ved å trene opp delferdighetene i 

leseprosessen enkeltvis. Mennesket er meningssøkende og 

forsøker aktivt å konstruere sin egen verden. Dette må også 

gjelde når det møter tekst, og spørsmålet kan dermed stilles om 
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denne søken etter mening blir stimulert når meningsfull 

kommunikasjon blir oppstykket i meningsløse deler. 

 Foreløpig er det bare programmet prosessorientert 

skriving som har tekstproduksjon som den viktigste 

innfallsvinkel. Modulen Norskboka i Drillpro viser antakelig at 

de miljøene som produserer programvare for mennesker med 

lese- og skrivevansker, også er i ferd med å oppgradere 

betydningen av arbeidet med meningsbærende tekster. Lesing og 

skriving av tekst kan oppfordre til metakognitiv dialog om 

spørsmål prosessen reiser, men foreløpig er den overveiende del 

av programvaren tiltenkt selvstendig elevarbeid. I framtida bør 

antakelig programvaren konstrueres med større vekt på et 

dialogisk samspill mellom elever og lærere. De omtalte 

programmene vil da framstå som ett av hjelpemidlene i samspill 

med flere, som til sammen skal bidra til en helhetlig lese- og 

skriveprosess.  

 

Kilder 
Analysert programvare: 

- Drillpro, versjon 5.5 Grieg Forlag. 
- Lexia, versjon 3.0 Falck A/S 
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Anne Fængsrud: 

 

 

CD-ROM-FORTELLINGEN FOR 

BARN- FINNES DEN I 

MORGEN? 
 

I denne artikkelen skal jeg ta for meg en sjanger i utvikling, 

nærmere bestemt tekster for førskolebarn og småskolebarn på cd-

rom. Tekstene på cd-ene baserer seg på kjente litterære forelegg. 

De skjønnlitterære fortellingene opptar ulik plass og tillegges ulik 

vekt. Denne sjangeren har vært gjennom en utprøvingsfase, der 

barn, forfattere, produsenter og marked har spilt sine roller og har 

påvirket hverandre.  

Tekstene er laget for førskolebarn og småskolebarn. For 

disse barna er det interaktive og det hypertekstuelle ved pc-en 

ikke noe mer nytt enn de fleste andre artefakter (Engen og Otnes 

2002) i verden for øvrig, og de har ingen spesielt positive eller 

negative holdninger knyttet til ny teknologi. Hypertekstualitet og 
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interaktivitet er en selvfølge for barna når de setter seg foran en 

dataskjerm. Av den grunn kan det tenkes at utvikling av en ny 

litterær fortellingsstruktur eller et nytt tekststruktureringsprinsipp 

(Schwebs og Otnes 2001:65) i skjermtekster vil endres raskere i 

produkter for barn nettopp fordi barna ennå ikke har utviklet 

robuste sjangerforventinger til narrative tekster på samme måte 

som voksne. De vil derfor trolig stille seg mer åpne for nye 

sjangre, og kanskje ikke føle at de svikter noen god vane om de 

selv endrer smak. Sjangeren cd-rom for barn med litterært 

forelegg er en sjanger i rask endring, og målet med denne 

analysen er å beskrive denne utviklingen.  

Siden dette er tekster beregnet på barn, vil jeg supplere 

analysen med noen observasjoner og samtaler med barn om deres 

preferanser og se på hvordan de bruker tekstene og hvordan de 

samhandler foran skjermen. Barna, to jenter og to gutter er i 

alderen fem til sju år, og de betrakter datamaskinen som en 

tilgjengelig leke. Ingen av barna er eksperter eller overivrige 

databrukere eller dataspillere.   

 

Materialet 

Det analyserte materialet består av ti cd-er for barn: fem cd-

er med litterært forelegg og fem cd-er uten litterært forelegg. 

Utvalget er basert på cd-er som brukes av barna i fritida, som 

selges på et fritt marked, og som stort sett ikke blir brukt som del 
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av et pedagogisk opplegg knyttet til Rammeplanen for barnehager 

eller Læreplanen for grunnskolen. Allikevel må de fleste av cd-ene 

i materialet sies å utgjøre pedagogiske tekster, om enn ikke 

læreboktekster ut fra Egil Børre Johnsens definisjon (Johnsen 

1999:9). Hans definisjon krever at teksten brukes ”systematisk i et 

undervisningsforløp”. Vi definerer dermed cd-tekstene her og 

bruken av dem ut av en læreboktradisjon og en barnehage- og 

skolesammenheng. 

 

Cd-tekstene kan kategoriseres i to typer:  

 

• Type 1 Fortellinger med litterært forelegg utgjør type 1. De 

er basert på forfatternavn og barnelitteraturskikkelser fra 

Nordens meste kjente forfattere: HC Andersen, Astrid 

Lindgren, Sven Nordqvist og Tove Jansson. Vi møter da 

Pippi, Emil, Lille My og Gubben og katten sentralt plassert i 

eget univers 

• Type 2 Cd-tekster for barn uten litterært forelegg og uten 

forfatternavn. 

 

Det har vært relevant og interessant å trekke frem cd-er uten 

litterært forelegg, for å se hvordan cd-er som er skapt for å 

presenteres, ”leses” og spilles på skjerm, og som ikke er bundet 
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av tidligere lineære tekster, ser ut.  De fem cd-ene av type 2 utgjør 

en cd-serie med gjennomgangsfiguren Josefine.  

 Begge typene er begrenset til utgivelser mellom 1995 

og 2000. I type 1 har vi utgivelser som er oversatt til norsk, som 

har norsk tale, og som er tilpasset det norske markedet. I type 2 

har vi eksempler på norske produksjoner som er blitt oversatt til 

og tilpasset de andre landene i det nordiske markedet, dvs svensk, 

dansk, finsk. 

Dersom vi ser på produsent-kolonnen i tabellen nedenfor, er 

det tydelig at vi her ikke bare finner tradisjonelle forlag.  Damm & 

sønn er på den ene siden et tradisjonelt norsk forlagshus med en 

aktiv barnebokavdeling, mens Cyberbook, Ahead Multimedia, 

ePress og Pinjata er ukjente for mange og viser gjennom 

firmanavn fokus på moderne teknologi. 

 

Kort om sjangeren cd-er med litterært forelegg  

At en cd for barn har litterært forelegg, betyr i denne 

artikkelen at det brukes tekster, miljøer og skikkelser fra 

barnelitteraturen. Jeg har ikke satt noen minimumsgrense når det 

gjelder tekstmengde fra originalteksten. Siden alle tekstene på cd-

ene er sterkt adaptert, stiller undersøkelsen heller ingen krav til 

autensitet på noe plan. 

  Når en går inn i en cd for barn, vil ofte det første 

skjermbildet betraktes som et etableringsbilde. Her får vi en 
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introduksjon til cd-ens miljø. Termen etableringsbilde er hentet 

fra litteraturvitenskapen og utgjør det første bildet i det første 

oppslaget i en bildebok. Her møter vi miljøet fortellinger og 

aktiviteter har utgangspunkt i. I etableringsbildet i en skjermtekst 

ligger det oftest skjult en meny med mange valgmuligheter, som 

barn eksperimentelt klikker seg fram til. Etableringsbildet er 

dessuten det skjermbildet en lett kommer tilbake til for å starte 

nye aktiviteter og spill, og som en avslutter programmet fra. 

 

Etableringsbildet i litteratur-vitenskapen svarer til en viss 

grad til metaforen i IKT-faget når det er tale om cd-er for barn. 

Metaforen i IKT-faget blir beskrevet som ”de omgivelser vi vil at 

læringen skal foregå i” (Minken og Stenseth 1998) dvs det 

konkrete miljøet datprogrammene er skjult bak. Etableringsbilde 

vil bli brukt her.  
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Etableringsbildet kan ta utgangspunkt i ulike miljøer, men 

alle miljøene ligner noe barna kjenner fra litteraturen eller fra 

virkeligheten. Når det gjelder cd-ene med litterært forelegg, 

kjenner barna igjen steder som Katthult og Mummi-dalen, eller 

husmannsplassen til Gubben og katten på illustrasjonen ovenfor. I 

cd-er uten litterært forelegg tas det utgangpunkt i barnets eget liv, 

som tabellen nedenfor viser. Etableringsbildet er tilpasset barnets 

alder og interesser, fra barneværelset via leirplassen til skolen, 

bygda/grenda og fornøyelsesparken. 

 

Tittel Hovedperson Etableringsbilde Alder 

Josefine 
Josefine Barneværelse 3+ 

Josefine på ferie Josefine  Leirplass/ 

campingvogn 

4+ 

Josefinepå skolen Josefine  Skolegård 5+ 

Josefine og 

gjengen 

Josefine 

(Sofus) 

Bygda/grenda – 

vinter/ sommer 

4+ 

Josefine i 

gulrotparken 

Josefine Fornøyelsespark 5-12 

 

Fra etableringsbildet er mange cd-er for barn todelt 

kompositorisk: en narrasjonsdel og en situasjonsdel (Schwebs og 
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Otnes 2001:204). Som regel er begge disse elementene med, men 

med ulik vekting. Narrasjonsdelen inneholder fortellingen eller 

fortellinger, og situasjonsdelen inneholder aktiviteter og spill. De 

fleste cd-er for barn med litterært forelegg kan derfor betraktes 

som blandingssjangre. 

Cd-ens forhold til det litterære forelegget 

Det er store forskjeller mellom cd-ene med litterært 

forelegg, dvs cd-er type 1. Vi kan dele dem i tre grupper, som kan 

plasseres på en akse, der grad av trofasthet mot den litterære, 

lineære, narrative originalen utgjør skalaen fra venstre mot høyre. 

Høy grad av trofasthet mot originalen blir plassert lengst til 

venstre og kalles gruppe 1, mens gruppe 3-tekstene lengst til 

høyre har minst trofasthet mot originalen. 

I figuren nedenfor betyr kopiert tekst at den skjønnlitterære 

teksten beholder sin hovedstruktur samtidig med adaptasjon til 

sjangeren. Ny tekst betyr at eventuelle fortellinger på cd-en ikke 

stammer fra tidligere skjønnlitterære verk, der de litterære 

figurene eller hovedpersonene eksisterer.  

 

”kopiert” tekst       ”ny” tekst               
 
HC Andersen  Pippi  Emil Gubben og Katten Mummi Josefine 

Gruppe 1   Gruppe 2   Gruppe 3 
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Nedenfor følger en tabell med oversikt over cd-ene i 

undersøkelsen med utgivelsesdato, tittel og forlag. I tillegg er de 

kategorisert ut fra om de har litterære forelegg eller ikke (type 1 

og 2), og ut fra hvor nær det ligger sitt litterære forelegg (gruppe 

1, 2 og 3). Det er et interessant poeng at gruppe 1-tekstene er de 

eldste og er fra ca 1995, mens gruppe 3-tekstene er de yngste.  

Type Gruppe Tittel Utg. 

dato 

Produsent 

1 1 Svinedrengen 1995 Cyberbook 

 1 Pippi 1995 Ahead 

multimedia 

     

 2 Gubben og katten i 

snekkerboden 

1997 Damm & 

sønn 

 2 Emil – ittno’ knussel 1998 Damm & 

sønn 

     

 3 Vinter i Mummidalen 2000 ePress 

 

Type Gruppe Tittel Utg. 

dato 

Produsent 

2  Josefine  1995 Pinjata 

  Josefine på ferie 1995 Pinjata 

  Josefine på skolen 1998 Pinjata 
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  Josefine og Gjengen 2000 ? Pinjata 

 

Jeg skal i den videre beskrivelsen av cd-ene i materialet ta 

utgangspunkt i kategoriseringa ovenfor. 

 

Type 1 Gruppe 1 Svinedrengen og Pippi 

Cd-en Svinedrengen gjengir H.C.Andersens kjente eventyr i 

form av en tradisjonell bildeboktekst. Kunsteventyrene er 

adaptert og transponert til et digitalt medium. Det samme gjelder 

Pippi-cd-en, men den inneholder også en tegneseriefortelling 

basert på en faktisk Astrid Lindgren-fortelling. Samtidig møter 

barna noen morsomme multimediale effekter, som f eks ulike 

musikkstykker som barna kan sette i gang ved tasteklikk 

forskjellige steder på skjermbildet. 

 I gruppe 1-cd-ene kan barna i liten grad utnytte 

mediets muligheter. Adaptasjonen til det nye mediet består i at 

teksten er forkortet og forenklet, slik at den står på få linjer. Vi 

møter en viss trofasthet med hensyn til innholdet til den litterære 

originalen. Teksten er lineær og mangler (nesten) trykkfølsomme 

punkter (noder), som fører ut av narrasjonen og inn i beslektede 

aktiviteter som del av en hyperstruktur.  En stemme leser teksten 

høyt samtidig som den står på skjermen. Det er to piler – så 
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spilleren velger selv om han vil bevege seg videre framover til 

det neste skjermbildet eller gå tilbake til det forrige skjermbildet.  

 Cd-en Svinedrengen blir en bildebok på skjerm, en 

digital bildebok. Ikonoteksten består av bilder som er dårligere 

enn i de fleste trykte bildebøker, og tekster som er atskillig 

mindre spennende enn HC Andersens originalversjon. Flere av 

HC Andersens tekster har vært utsatt for lignende adaptasjon, og 

er markedsført for et internasjonalt marked, der engelsk og tysk 

er blant språkene som alltid kan velges. Potensialet i det 

multimediale og interaktive er ikke utnyttet, og en kan knapt tale 

om en rudimentær hypertekst (Schwebs og Otnes 2001:85).  

Det er ”lav valghyppighet” og ”lav grad av dialogisitet” 

(Otnes 2001a) og dermed lavere grad av brukerstyring. 

Programmet åpner ikke for hopping fra aktivitet til aktivitet. 

Disse cd-ene er med andre ord mye mindre interaktive enn en 

vanlig bildebok, hvor en kan hoppe frem og tilbake når en selv 

vil. I Svinedrengen kan man f eks ikke avbryte fortellingen – før 

en har klikket seg gjennom alle tekst- og bildeoppslagene. 

Barna som hadde tilgang til denne cd-en, betraktet den da 

også som kjedelig når de oppdaget at de ikke kunne styre sine 

aktiviteter på skjermen i særlig grad, f eks hoppe ut av 

narrasjonen og inn i et spill. 

Pippi-cd-en er mer avansert tekstlig og teknisk enn HC 

Andersen-cd-ene, og har stilisert grafikk, som i dag virker 
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gammeldags. Kompositorisk er cd-en delt i en narrasjonsdel og 

situasjonsdel. Situasjonsdelen er her Villa Villkulla. Grunnen til 

at Pippi-cd-en plasseres i gruppe 1 og ikke i gruppe 2 skyldes at 

aktivitetene er løsrevet fra handlingene i boka om Pippi. 

På tross av forkortelser og tilpasninger til det nye mediet vil 

barn, foreldre og besteforeldre kjenne seg igjen i denne cd-ens 

univers. Men det er også det eneste! De gode tekstene er adaptert 

i den grad at de er blitt flate og lite spennende. De to jentene som 

hadde tilgang til denne teksten mente den var kjedelig og gav 

klart uttrykk for at de heller ville oppleve fortellingen om Pippi 

gjennom høytlesning eller muligens som film. 

I det hele tatt ville barna nødig åpne Svinedrengen. Og 

fascinasjonen for Pippi-cd-en fortok seg raskt. Pippi er svekket 

som fysisk akrobat og som personlig kraft. Og hun snakker ikke! 

Barna ønsket seg flere valgmuligheter og flere aktiviteter og spill 

underveis. Så selv om det interaktive og det multimediale er 

utnyttet i større grad på Pippi-cd-en enn i HC Andersen-tekstene, 

var interessen for denne cd-en liten blant disse barna. 

 Barna forventet lekemuligheter og var i liten grad 

opptatt av narrasjon. De støttet derfor gjennom sin atferd og sine 

utsagn Kari Hovdas (Hovda 2000) uttalelser om datamaskinens 

muligheter som leketøy på den ene siden og den lineære 

fortellingens fortrinn når den leses fra en bok (eller fortelles på 

film) på den andre siden: 
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Fortellinger i bøker og på film lages slik at den som leser 

eller ser på må følge en rekkefølge i handlingen som er 

forhåndsbestemt. En del dataspill lages som direkte overføring av 

slike såkalt lineære fortellinger til datamaskinen, dels fordi dette 

er en måte å formidle på som man er vant til. Resultatet blir 

sjelden særlig bra. Bok er best på papir og film er best på kino! 

Man forringer kvaliteten på den lineære fortellingen, og man 

utnytter ikke de muligheter datamaskinen har for aktiv lek 

(Hovda 2000) 

Ut fra barnas interesse for type1/gruppe 1-cd-ene er de ikke 

i påfallende grad opptatt av fortellinger i forbindelse med 

datamaskiner. Små barn går muligens med forventninger og 

førforståelser til skjermtekstene som de mer eller mindre rene 

fortellingene ikke innfrir.  

 

Type 1 Gruppe 2 Emil – ittno’ knussel og Gubben og katten i 

snekkerbua 

Gruppe 2 inneholder materialet to cd-er: Emil- ittno’ knussel 

og Gubben og katten. Begge cd-ene har litterært forelegg med 

tekster av henholdsvis Astrid Lindgren og Sven Nyqvist. Cd-ene 

utgjør en mellomgruppe innholdsmessig og formmessig.  

Kompositorisk har også disse cd-ene en narrasjonsdel og en 

situasjonsdel.  Vi kjenner igjen de(n) lineære fortellingen(e) som 
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er adaptert til mediet. Det nye i forhold til gruppe 1-cd-ene er at 

situasjonsdelen tematisk knytter seg til narrasjonens univers. Cd-

ene kan dermed oppleves som mer helhetlige og vellykkede for 

voksne. Men hvordan fungerer de for barna? 

  I Emil-cd-en er etableringsbildet husmannsplassen 

Katthult fra 1890-årene, og alle gjøremål, spill og aktiviteter er 

plassert inn i denne realistiske, kulturhistoriske rammen for 

eksempel ”juleselskapet” i Emil. Cd-en er mer hypertekstuell og 

interaktiv enn cd-ene i gruppe 1, ved at det er minst tre veier til 

fortellingsdelen med ”juleselskapet”, og spilleren kan selv velge 

hvilken vei han/hun vil gå hver gang etableringsbildet vises. 

Spilleren kan: 

Fullføre alle aktiviteter og spill som er nødvendige for å 

arrangere et juleselskap 

• Gå rett til juleselskapet 

• Utføre det antall aktiviteter som han/hun selv 

bestemmer, bryte av for så å gå til juleselskapet 
 
Når brukerne kommer til ”juleselskapet”, er det ingen ren 

lineær tekst som starter, men en hypertekst. De kan styre ”sitt 

juleselskap” lineært, og vil da kjenne igjen en Emil-fortelling fra 

barnelitteraturen, men de kan også stoppe opp for å utføre 

spill/aktiviteter, for så å hoppe tilbake til fortellingen. En slik 

struktur kalles en rudimetær hypertekst, (Schwebs og Otnes 

2001:85, 202).  



 

 

56

 Fra barnelitteraturen kjenner mange barn figurene 

Gubben og katten fra Sven Nordqvists bildebøker og 

sakprosatekster. At denne cd-en baserer seg på en bildebok, gjør 

gjenkjennelsen større enn for Lindgren-cd-ene. 

Illustrasjonsteknikk, fargebruk, bildeutsnitt og hovedpersoner er 

identiske med figurene i bildebøkene. Men mens bildebøkene 

utgjøres av en ikonotekst, der tekst og bilde sammen deltar i et 

narrativt forløp (Mjør 2000:109), består cd-en av en situasjonsdel 

og narrasjonsdel. Narrasjonsdelen er liten, og den inneholder bare 

to korte, kjente bildeboktekster. 

Et viktig gjenkjennelsestrekk på denne cd-en er humoren! 

Gjennom spillene og aktivitetene fremkalles barnas gode humør, 

på samme måte som fortellingene i bildebøkene gjør det! 

Humoren i Pippi og Emil er nesten fraværende.  

For å komme til snekkerboden til Gubben, som utgjør 

situasjonsdelen, går veien om etableringsbildet som viser 

Gubbens husmannsplass. Snekkerboden er tilpasset 

etableringsbildets miljø, og bryter ikke miljøets realisme.  

Fra bildet av snekkerboden finnes det i alt 15 klikkbare 

ikoner, som skjuler 

aktiviteter i form av spill, 

konkurranser og 

oppgaver. Aktivitetene 

kan avbrytes, lagres eller 
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påbegynnes på nytt gjennom det jeg vil kalle intuitive 

avbruddsikoner. At et ikon er intuitivt, betyr at brukerne 

umiddelbart oppfatter ikonets funksjon, som for eksempel som 

”avbryt”.  I illustrasjonene nedenfor er vinduet øverst til venstre 

et intuitivt ikon for å gå ut av eller avbryte et program. 

Cd-en har tilpasset alle aktivitetene og spillene til 

snekkerbodmiljøet, for eksempel Finne verktøy, Delelageret, 

Gjemsel (4 brødre har gjemt seg i snekkerboden), Hvem er 

høveltyven?, Musikkverkstedet. Figuren viser Gubbens 

snekkerbod. 

Muligens inkluderer forfatteren fortellingene for å innfri 

forventninger hos enkelte barn, som kjenner fortellingene hans 

fra bøker.   

I denne cd-en er det en kunstnerisk vilje til å ta barn på 

alvor når de leker foran det nye mediet. Både barn og voksne ser 

humor, overraskende detaljer og oppfinnsomhet i de fleste 

oppslag, og de tekniske mulighetene er utnyttet enda bedre enn i 

Emil, men det har altså gått på bekostning av narrasjonen.  

Mediet er utnyttet bedre blant cd-ene i gruppe 2 enn i 

gruppe 1. Mulighetene for interaktivitet er stort sett til stede, og 

hypertekstualiteten er videreutviklet, slik at spilleren har fått mer 

makt til å hoppe inn og ut av fiksjonen og inn og ut av aktiviteter 

og spill. Dette passer barns egen lekende og eksperimentelle 

holdning til omgivelsene. Å være i leken og i cd-spillet oppleves 



 

 

58

som morsomt og god tidtrøyte. Det vil si at økt utnyttelse av 

mediets tekniske muligheter gjør cd-ene mer egnet for innpass i 

barnekulturen. 

Gubben og katten er den cd-en de fire barna jeg har 

observert, oftest har vendt tilbake til. Spillene og aktivitetene har 

ulik vanskelighetsgrad, og barn fant gjennom prøving og feiling 

fram til spill som på en gitt alder passet deres kunnskaper og 

ferdigheter. Ett av barna hadde for eksempel stor glede av et 

matematisk spill han ikke hadde forutsetninger for å klare, men 

som var så fengende i lyd og bilde at multiplikasjon ble morsomt 

– enten en tippet rett eller galt. I andre spill er vanskelighetsgrad 

forhåndsdefinert gjennom merkelappene lett, middels og 

vanskelig eller gjennom aldersinndeling. 

 

I begge cd-ene i 

denne gruppa møter vi 

ledsager-figurer eller 

gjennom-gangsfigurer. Det 

er Emil i Emil og Katten i 

Gubben og katten som 

fungerer som et lim mellom 

en bestemt aktivitet og Husmannsplassen, og Katten kobler 

aktiviteter til Gubben og kattens univers. Vi kan tydelig se 
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produsentens vilje til å opprettholde stemning og miljø fra de 

litterære foreleggene.  

I begge cd-ene var barna mer opptatt av aktivitetene enn den 

lineære fortellingen og ”hvordan det gikk”. De fullførte aldri 

narrasjonsdelene i denne undersøkelsen, kanskje fordi de kjente 

innholdet både fra bok og film fra før. 

 

Type 1 Gruppe 3 Vinter i Mummidalen og Josefine-cd-ene 

Når man studerer Mummi-cd-en Vinter i Mummidalen, ser 

man at det litterære 

forelegget i form av 

fortellinger fra 

Mummidalen er 

fraværende. Lille-My har 

som ledsagerfigur rollen 

med å binde alle cd-ens 

aktiviteter og spill 

sammen, og å gi tilbakemeldinger på utførte aktiviteter, spill eller 

tastetrykk/museklikk. I tillegg ligger det et 

identifikasjonspotensiale i valg av ledsagerfigur eller 

hovedperson. I Vinter i Mummidalen kjenner man igjen 

Mummifamiliens hus, Mummidalens topografi og Lille My, se 

nedenfor. Vi holder oss innenfor Mummidalens univers, men har 

fjernet oss fra det narrative som ryggraden i framstillingen av 
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livet i Mummidalen. Mummidalen er bildet som gir 

gjenkjennelse, mens vi fra Lille My får instruksjoner om 

manøvrering i den virtuelle skjermverdenen. Vi kjenner oss igjen 

fra bøker eller videofilm og leter der etter klikkbare punkter. Og 

Lille Mys stemme høres hele veien og spiller en viktig rolle for 

interaktiviteten. Dette gjør det mulig for barn som ikke kan lese, å 

spille cd-en. I denne cd-en er det laget en ny liten fortelling som 

for å tilfredsstille eventuelle sjangerkrav til narrasjon i cd-er med 

litterære forelegg.  

Men heller ikke på denne cd-en har barna jeg har 

oppservert, vært opptatte av narrasjonen. Den inneholder to korte, 

kjente bildeboktekster, som er lineære, og som barna knapt nok 

beskjeftiget seg med lenger enn et par sekunder. 

Type 2 Fellesgruppe Josefine-cd-ene 

Josefine-cd-ene har 

jentekaninen Josefine 

som hovedperson eller 

snarere ledsagerfigur, 

fordi hun aldri opptrer i 

noen tradisjonell 

fortelling. Josefine 

finnes ikke i barnelitteraturen og er en figur som er skapt for det 

nye mediet. Josefine er ledsagerfigur på fire cd-er, og fungerer 

som identifikasjonsfigur for barna – både for jenter og gutter.  
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Josefine fører oss mellom aktiviteter, spill og sanger, og gir 

oppmuntrende tilbakemeldinger på både gode og uheldige 

spilltrekk. Vi har ingen forhåndskunnskaper om Josefines 

univers, men det hemmer oss ikke når vi skal navigere i cd-ens 

strukturer for å utføre aktiviteter og spill. Det kreves heller ikke 

leseferdigheter.  

 Brukerens alder og datamodenhet på den ene siden og 

de aktivitetene som skal presenteres på den annen side bestemmer 

type etableringsbilde, jf tabellen ovenfor. Det første etablerings-

bildet i serien er barneværelset, dernest leirplassen, så skolen, 

bygda/grenda og til slutt fornøyelsesparken. 

Josefine-cd-ene er tilpasset barnet og barnets interesser. Her 

finnes det mange aktiviteter som barn kan glede seg over. Cd-ene 

er interaktive, og har ingen narrasjon med begynnelse og slutt, 

bortsett fra et ”finnespill” i en labyrint, der Josefine må finne 

ulike gjenstander for å komme videre i labyrinten, jf cd-ene 

Josefine på ferie og Josefine og gjengen. 

Hvordan reagerte barna på disse cd-ene? Det kom aldri noe 

utsagn om at de savnet fortellinger! Og barna var fulle av 

forventninger hver gang en ny Josefine-cd ble annonsert. Ny 

Josefine-cd hadde dessuten prestisje blant jamaldringer. 

Når det gjaldt atferd foran skjermen, visste barna selvsagt 

godt at den som holdt museknappen kontrollerte det som skjedde 

på skjermen. Av den grunn var museknappen en viktig brikke i 
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spillet. Men det må understrekes at barnas samarbeid foran 

skjermen var forbilledlig – med engasjement for å nå felles mål, 

dvs klare aktivitetene og vinne i spillene. Og valg av aktivitet var 

en felles beslutning – gjerne etter noe forhandling. Dersom en av 

dem hadde gjort noe morsomt tidligere, var det viktig å få vist det 

til lekekameratene neste gang de satt foran skjermen. 

Her følger noen sitater som viser samarbeid for å nå felles 

mål, men også engasjement og oppmuntring: ”Hvilken vei er 

lurest?”, ”Nei, der – til siden.”, Nei, nå må du tilbake!”, ”Og så 

tar du med den der.”, ”Det var fint at du gjorde det!”, ”Og så må 

du gå ned igjen.”, ”Nå tar du det bladet. Ta det opp.”, ”Du kan 

bare gå ned!”, ”Skal jeg lære deg litt med hønene?”, ”Dette går 

bra!” 

Forfatternavn på cd-omslaget og copyright 

Siden mange av cd-ene med litterært forelegg markedsføres 

for privatmarkedet, er det interessant å se på omslagene. Det er 

ofte foreldre som er potensielle kjøpere, og det er derfor relevant 

å se hvilke sider som framheves for kjøpegruppen, og som 

muligens styrer innholdet og mengden narrasjon. 

  En kan starte med å undersøke den opphavlige 

tekstforfatterens plass og rolle på cd-omslagene for å undersøke 

om det sier noe om fortellingens posisjon på cd-en og om 

markedsføringen av det narrative. Fra litterære, lineære tekster er 

vi vant til at forfatternavn er markert sentralt på omslaget. Dette 
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er ikke nødvendigvis tilfellet når det gjelder cd-er. I gruppe 1-cd-

ene med HC Andersen-tekster er forfatternavnet pluss en 

illustrasjon av forfatteren et blikkfang. I cd-ene basert på Astrid 

Lindgrens fortellinger blir forfatternavnet imidlertid ikke brukt 

som blikkfang. Her er blikkfanget hovedpersonene Pippi og Emil 

som barna kjenner og identifiserer seg med. Skikkelsene er altså 

framhevet på bekostning av forfatternavnet. Forfatteren Tove 

Jansson nevnes heller ikke på Mummi-cd-en. 

I Gubben står forfatternavnet på forsiden. ”Cd-rom av Sven 

Nordqvist”. Det kan tyde på at Sven Nordqvist representerer den 

styrende kunstnereriske viljen. Han har dermed også copyright. 

På cd-omslagets siste side er en tilleggsliste over andre navngitte 

kunstnere og fagfolk, slik profesjonelle multimedieproduksjoner 

krever. Dette avslører hvilken arbeidsinnsats som er lagt i denne 

moderne multimedieproduksjonen for barn: 
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Spill, ideer og tegninger:  

     Sven Nordqvist 

Programmering og design:  

     Linus Feldt 

 

Programmering:  

     Petter Lidberg 

Fargelegging:  

     Felicia Wahlgren 

Billedmontering:  

     Aurora Söderberg 

Animasjon:  

     Mattias Gordon 

Lydinnspilling Norge:  

     DiscoJazz Productions 

 

Musikk:  

     Bröderna Slut 

Oversettelse:  

     Kari Marstein 

Stemmer:  

     Svein Tindberg, Sigve 

     Bøe, Sigrid Huun 

Produsent:  

     Ewa Tollmar, Lagerlund & 

     Tollmar Media 

 

Copyright 1997 N.W. DAMM & 

SØN 

Copyright 1996 Gammafon 

Multimedia AB og Bokforlaget 

Opal AB 

Copyright 1996 Sven Nordqvist 

 

  

 

 

Når innhold og aktiviteter på cd-ene fjerner seg fra 

originaltekstene, kan nedtoning av forfatternavn være en logisk 
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konsekvens og markedsmessig riktig slik at emballasje og 

innhold stemmer overens. Det understreker også at utviklingen av 

cd-er for barn mot mer spill og aktiviteter og mindre tradisjonell 

narrasjon.  

Josefine-cd-ene er uten forfatternavn, men med en diskret 

logo. Produktet fremstår som et teamarbeid fra firmaet Pinjata. 

Produsent og prosjektleder nevnes bare i rulleteksten når man går 

ut av cd-en. Alle rollene som eksplisitt er listet opp ovenfor i 

Gubben-cd-en, må utføres for å få produsert Josefine-cd-ene 

også, men er for oss brukere skjult bak firmanavnet Pinjata - 

bortsett fra forfatternavn/komponistnavn i noen sanger og Guri 

Schanke som stemmegiver til Josefine. Firmaet Pinjata er ført 

opp med copyright, og det blir ikke gitt noen opplysninger om 

hvem som har funnet opp og designet hovedpersonen Josefine.  

Josefine-cd-ene har hele tida hatt Josefine som stilisert 

blikkfang og identifikasjonsfigur. Om det allerede har utviklet 

seg til en sjangerkonvensjon når det gjelder cd-er for de minste, 

er vanskelig å si.  Men en kan hevde at identifikasjonsfigurer – 

etablerte og nye - som kan knyttes til barnekulturen er viktige. Og 

når det gjelder Josefines rolle på cd-en, stemmer den med hennes 

sentrale plass på omslaget.  

Det finnes altså en utvikling når det gjelder cd-enes omslag 

og copyright. Fra å ha HC Andersen som blikkfang både når det 

gjelder navn og bilde, står ikke forfatternavn som Astrid Lindgren 
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og Tove Jansson nevnt i det hele tatt. Den eneste henvisningen til 

et litterært forelegg i Mummi-cd-en står med miniskrift helt til 

slutt på papiromslaget (og på selve cd-en) The Moomins are 

copyright 2000 Moomin Characters. Det er altså skikkelsene som 

er kopiert, og miljøet de operer i. Dette spiller på barnas 

gjenkjennelse av og identifikasjon med hovedpersonen/ 

ledsagerfiguren, og fenger kanskje barnas (og foreldrenes) 

interesse i større grad enn forfatternavnet. 

Cd-er med litterært forelegg og cd-er uten ser ut til å utvikle 

seg i samme retning: fokus på ledsagerfigurer som skal fungere 

som identifikasjonsfigurer! Derfor kan vi også hevde at forholdet 

til de skjønnlitterære forfatterne er blitt løsere, og registrere at få 

originaltekster blir direkte transponert i år 2001. 

 

Marked – tanker om salgskanaler og markedsføring 

Det kan være interessant å se på hvem som er ansvarlig for 

å bringe cd-produktene på markedet, og se om det er et 

sammenfall mellom markedsføringsinteresser og barns 

preferanser. De fleste cd-ene har forlag som produsent og 

ansvarlig, f eks Pippi, Emil, men også andre 

publikasjonsorganisasjoner (Epress) er representert. 

Målgruppen for disse fritids-cd-ene er i første rekke 

hjemmemarkedet, og der betaler foreldrene. Det er rimelig å tro at 

dette styrer markedsføring og prising av produkter. Men hvilke 
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salgskanaler brukes for å få solgt cd-ene? Cd-en er ikke et 

tradisjonelt produkt for bokhandleren eller leketøysbutikken. Det 

har imidlertid vært en tendens å selge cd-er med litterært forelegg 

hos bokhandlere og i bokklubber. Dette forteller også noe om 

hvem produsenten tror vil investere i cd-er med litterært forelegg 

til barna sine. Salgskanalene for rendyrkede dataspill er noen helt 

andre, bl.a. internett. 

 

Merkevarer 

Forlag og produsenter har fanget opp at cd-er med ”lek og 

lær” konseptet selger godt – på bekostning av fortellingene. Som 

svar har da forlagene dempet det narrative, men beholdt de kjente 

litterære skikkelsene, som ”merkevare”. Når forfatternavnet og 

copyright til tekstene nærmest har forsvunnet, jf Vinter i 

Mummidalen ovenfor, kan produsenten stå inne for at barna vil 

møte Lille My i cd-en, men de forespeiler ikke noe om kjente 

fortellinger fra bøker og videoer. 

Pippi og Emil er skapt av Astrid Lindgren og Lille My av 

Tove Jansson. De er for lengst blitt kjent i mange kulturer. 

Følgelig har Pippi og Emil og Lille My sterkere kraft som 

blikkfang og merkevare på verdensmarkedet enn Josefine. Og i 

den globale digitaliserte barndom skapes selvsagt cd-rom for barn 

for et internasjonalt marked, jf Disney-konsernet. Disney-

konsernet har laget cd-er som spinn-off-produkter til Løvenes 
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Konge og Pochahontas. De verdenskjente litterære skikkelsene 

fra barnelitteraturen spiller i dag en viktig rolle i markedsføringen 

av cd-rom-produkter for barn. Deres sjarm fra barnebøkene er 

ofte helt borte, men kjøperens kunnskaper om kvaliteten på 

tekstene de oppstod og levde i, overføres intuitivt til cd-produktet 

for barn. 

Samtidig ser vi en vridning mot ”lek og lær”, med 

markedsføring av tradisjonelle ferdigheter som ”logisk tenkning”, 

tall- og bokstavgjenkjennelse. F eks markedsføres Josefine-cd-

ene med at de er ”underholdende, lærerike og ikkevoldelige” og 

”trygt, utviklende, norsk” (Josefine og gjengen 1999). 

Barna som jeg har observert, følger trenden. De velger ikke 

fortellinger, men aktiviteter og spill. De ønsker ikke lineære 

fortellinger på pc-skjermen fordi teknologien gir dem så mange 

andre muligheter. Om det er et ”lek og lær”-konsept spiller ingen 

rolle for dem. 

Sammenfatning 

Dersom vi sammenfatter kommentaren i avsnittet om 

materiale og sjanger med avsnittene om marked, copyright og 

merkevarer, ser vi at det er parallelle utviklinger. Både markedet 

og den teknologiske utviklingen vender i stor grad ryggen til den 

lineære fortellingen: Barna (markedet) vil ikke ha lineær 

fortelling på skjermen, og pc-mediets teknologi inviterer til andre 

aktiviteter enn å oppsøke fortellinger på pc- skjermen. 
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Når vi ser på cd-ene i gruppene 1-3, støtter de stort sett opp 

om utsagnet til Kari Hovda, om at boka er best egnet for lineære 

fortellinger. Dette synspunktet deles av Pia Grünbaum 

(Grünbaum 1998:138) 

 

Bare sjelden er kvaliteten av de elektroniske 
fortellingene i dag på høyde med papirbokas, og 
tilbudet er ikke på langt nær like variert. Dette skyldes 
ikke teknologien, men derimot at forfattere og forlag 
innen papirverdenen ikke har tatt mediet på alvor og 
ansett det for en viktig utfordring også å skape gode 
barnefortellinger for det elektroniske medium. Og deres 
nøling – eller direkte uvilje mot mediet – kan faktisk 
medvirke til at både papirbøker og elektroniske bøker 
blir stadig mer uinteressante for barna. 

 
Jeg deler ikke nødvendigvis Grünbaums frykt når det 

gjelder bildebøker og barnelitteratur, men det hadde vært 

spennende om forfattere hadde klart å skrive tekster for det nye 

mediet. I hypertekstuelle fortellinger vil en se en enda klarere 

forskyvning fra fortellerfokus mot leserfokus, fordi leseren vil ha 

mange lag og strukturer å boltre seg i, slik at to lesninger ofte kan 

bli helt ulike. Kompositorisk vil narrasjonen ha form av en ”web” 

snarere enn en linje eller parallelle linjer.  

Denne korte gjennomgangen av et utvalg cd-er for barn 

understreker at det narrative er dempet, og at spill og aktiviteter 

rår grunnen. Det ser ut til at det er en tilnærming mellom cd-er 

som tar utgangspunkt i litterære tekster og skikkelser på den ene 
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side og cd-er som markedsføres under en ”lek og lær” merkelapp 

eller ”edutainment” på den andre. Denne utviklingen skyldes 

barnas valg og preferanser foran skjermen, barnas kunnskaper om 

og forventninger til det nye mediet og markedsutviklingen. Fra 

forlagshold hevdes det nå at cd-rom som medium for 

skjermtekster ikke er noe satsningsområde lenger. 

Utdanningssamfunnet og den kommersielle barndommen (Frønes 

2000), som i dag starter lenge før formell skolestart, er også en 

faktor som peker i retning av ”edutainment” eller ”lek og lær”. 

Vi kan altså registrere at den lineære fortellingen som vi 

kjenner så godt, ikke har noe stort potensial som skjermtekst. De 

barna jeg har observert foran skjermen, oppsøker da heller ikke 

fortellingene, men de kan velge å spille en sang innimellom andre 

spill og aktiviteter dersom de synes teksten er morsom eller 

lydeffektene er spesielle. Det er også tydelig at cd-er med og uten 

litterære forelegg følger samme utvikling. 

Cd-er for barn blir med like hverandre; de viser samme 

utviklingstrekk.  Digitaliseringen med interaktivitet og 

hypertekstualitet får tre cd-sjangrer til å bli tilnærmet identiske: 

Cd-er med litterært forelgg, cd-er uten litterært forelegg og ”lek 

og lær”-cd-er. De næremer seg alle mer ”lek og lær”-sjangeren 

eller ”edutainment”. 



 

 

71

Barn er ikke like lojale brukere som voksne. Barn forlater 

en aktivitet de synes er kjedelig. Men de blir dersom de sammen 

med andre barn kan utforske noe og more seg over noe! Av den 

grunn kan det være grunn til å understreke lek-aspektet. 

 I så måte er det som skjer rundt fenomenet Harry 

Potter illustrerende. Siden denne artikkelen for første gang ble 

”risset”, har Harry Potter bøker, en Harry Potter film og en Harry 

Potter cd blitt oversatt og 

tilpasset til norsk. På cd-

en Harry Potter og de 

vises stein er Harry Potter 

frontfigur og merkevare. 

Tittelen er underordnet, 

forfatternavnet er ikke 

synlig, mens WB-logoen (Warner Bros) og EA-games (Electronic 

Arts Games) vises. Cd-en inneholder ikke noe narrasjon bortsett 

fra en rammefortelling.  

Barna hevder at det er en fordel om innholdet fra bøkene 

eller filmen er kjent, fordi konteksten og oppgavene i spillet er 

derfra, men det er ikke noen forutsetning. På den måten kan vi se 

barns konvergente mediebruk reflektert i Harry Potter-
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produktene. Barn vil ha fortellingene i bøker og på film, men i 

tillegg vil de ha spillene på pc! 

 Det er mulig at tredelingen nedenfor blir framtida, der 

barn vil ha alle tre ulike opplevelser av et stoff! Konteksten er 

ulik for hvert medium og hver sjanger. 

 
BOK FILM CD/NETT 

innhold, opplevelse, 

nærhet, refleksjon, 

enveiskommunikasjon, 

håndfast, relativt 

krevende 

visuelt, konkret, lett 

tilgjengelig, handling-

sorientert, opplevelse, 

enveiskommunikasjon 

emosjonelt 

fornøyelse, spill, lek, i 

hjemmemiljø, sosialt, 

interaktivt, aktivitet, 

”lek og lær” 

 

 

Innledningsvis stilte jeg spørsmålet om cd-fortellingen for 

barn finnes i morgen. Det er selvsagt ikke mulig å trekke bastante 

konklusjoner på bakgrunn av denne begrensede analysen, men 

det kan se ut som den tradisjonelle, lineære (sekvensielle) 

narrasjonen har liten plass på cd-er (eller internettet) i morgen. 

Dette synet ser det også ut til at forlagene deler. Cd-en (eller 

internettet) med sine muligheter gir allerede andre forventninger 

og førforståelser hos barn enn de litterære tekstene. På samme 

måte som forventningene til filmfortellingen skiller seg fra 

forventningen til fortellingen i ei bok, skiller forventningene til 

barne-cd-en seg fra forventningene til både bok og film. Harry 

Potter er en ”lekekamerat” for spilleren foran pc-en. Spilleren får 
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en nærhet til cd-ens hovedperson som hun/han utfører oppdrag 

med og stort sett er på lag med. Det ser derfor ut til at tekstene i 

bok, på film og på cd ikke konkurrerer med hverandre i år 2002, 

men snarere utfyller hverandre. 
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Bente Heian og Reidar J. Pettersen 

 

FORMGIVING AV 

NETTSTEDER 

En analyse av design og struktur av nettsteder for tre 

engelskverk 

 

 

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 prosjektet Nettsider som integrert del av læreverk – unødig 

vedheng eller nyttig tilleggskomponent? (Heian og Pettersen, 

2002a; 2002b) har vi analysert både innhold og form på 
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nettsidene til tre sentrale læreverk for engelsk grunnkurs i 

videregående skole. Når det gjelder form har vi forsøkt å finne 

svar på hvilke formelementer som fungerer best i pedagogisk 

sammenheng, dvs. hvilke elementer som støtter læring og som 

gjør nettstedet så brukervennlig som mulig. Dette gjør vi ved å se 

nærmere på hvordan nettsidene er bygd opp formmessig og 

hvordan denne formen er relatert til læreverket som helhet. 

Som et ledd i analysen har vi bedt tre lærere med særskilt IKT-

kompetanse kommentere nettsidene. Deres kommentarer har vært 

nyttige for oss i drøftingen av materialet. 

 

Analysevariabler 

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 
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å gi eleven oversikt og kontroll over læreprosessen. I Norge har 

Champher, Melfald og Barlaup presentert et analyseskjema til 

bruk for lærere som ønsker å vurdere hvordan ulike dataprogram 

kan brukes i opplæringen. Forfatterne tar for seg både innhold og 

form. Når det gjelder form bruker de termen ”brukergrensesnitt” 

tilnærmet synonymt med ”usability”. En forskjell er imidlertid at 

de ikke bare konsentrerer seg om hvor effektivt brukeren kan 

framskaffe informasjon, men også i hvilken grad formen er med 

på å lette innlæringen. Et godt brukergrensesnitt vil si en 

formgivning som utnytter mediets pedagogiske muligheter godt. 

(Champher, m.fl., 2000, s. 64 – 65). I vår analyse vil vi bruke 

dette begrepet med samme betydningsinnhold.  

Et tankekors i denne sammenhengen er imidlertid det forhold at 

programvare som utnytter mediets tekniske muligheter til fulle, 

kan risikere å på en måte stenge ute brukere som ikke har det 

nødvendige tekniske utstyret eller nødvendig programvare. 

Mange skoler sliter med utdatert maskinpark som f.eks. kan føre 

til at interaktive program ikke lar seg overføre eller at 

interaktiviteten går for langsomt. 

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 
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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). Med grafikk forstår vi sammenstillingen av ulike 

formelementer på skjermbildet. Grafikken har betydning for 

elevens tolkning av stoffet som finnes på skjermen, og i denne 

analysen har vi valgt å se på startsidens grafiske utforming. Bruk 

av farger kan definitivt være med på å fremheve relevant stoff på 

nettet og vi vil derfor se på nettstedenes gjennomgående 

fargebruk når det gjelder både tekst, bilde og bakgrunn. Oppsett 

eller layout er av betydning for lesbarheten på skjermen, og vi vil 

her se på forholdet mellom tekst og bilde, tekstmengde og -

plassering, samt bruk av fonttyper. 

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. Også her er det tre 

forhold vi vil se nærmere på. Først og fremst er det menyene som 

er nettstedets innholdsfortegnelse, og som skal gi elevene en grei 

oversikt over innholdet på nettstedet. Dernest vil det være nyttig å 

se på hvordan stoffet er ordnet i over- og undermomenter på 
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nettstedet, dvs. hvilke nivåer det består av og hvordan elevene 

kan bevege seg eller navigere fra nivå til nivå i hierarkiet. Til 

slutt vil vi se på lenkene – både antall lenker og typer lenker kan 

være avgjørende for hva elevene får ut av å bevege seg ut på 

verdensveven. 

Kort om nettstedene 

Targets Online kommer man til via Aschehougs 

hjemmeside eller direkte på adressen 

http://www.aschehoug.no/targets/ Nettstedet består av ca. 110 

websider produsert av forfatterne bak læreverket/nettstedet og 

inneholder tre hoveddeler: én fagdel med oppgaver og lenker som 

følger lærebokas struktur med tematisk inndeling i fire deler, én 

ressurdel med orientering om bruk av internett generelt og 

Targets Online spesielt, samt Links som inneholder lenker til 

oppslagsverk og aviser.  

Passage to the Internet kommer man til via forlagets 

hjemmeside for så å klikke Videregående skole, Passage og til 

slutt Passage to the Internet. Nettsidene består av ca. 50 

egenproduserte websider og er strukturert etter læreboka Passage, 

med nettsider for hvert kapittel. Tekstene i hvert kapittel har 

lenker med oppgaver. Nettstedet har også sin ”Toolbox” med 

læringsressurser for elevene og ”Teacher’s Corner” der deler av 

lærerveiledningen er lagt ut, samt lenker til artikler om 

undervisningsmetodikk.  
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Flying Colours Website kommer man til enten via 

Gyldendals hjemmeside eller direkte på adressen 

http://www.gyldendal.no/flying.colours  På dette nettstedet er det 

ca. 110 egenproduserte websider med bl.a. lettlestversjoner og 

fordypningopplegg til tekster og emner i tekstboken. Nye 

fordypningsopplegg som tar opp aktuelle saker legges ut en til to 

ganger i semesteret. Alle tekstene har interaktivt glossar og 

interaktive oppgaver. Til fordypningsoppleggene hører det også 

lenker med oppgaver. På webstedet ligger det også 

minigrammatikk med interaktive oppgaver. 

 

Analyse av design  

Grafikk 

Targets Online er formgitt relativt fritt i forhold til 

grunnboken, selv om 

enkelte formelementer er 

felles. Tittelen i fete grønne 

minuskler på hvit bunn går 

igjen på nettstedets startside 

såvel som grunnbokens 

forside. En stilisert blink 

etter mønster av grunnbokens forsidebilde er plassert øverst i 

startsidens høyre hjørne, og hovedfargene fra forsidebildet – 
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orange og grønt – går igjen i overskriftene og teksten i den 

midtstilte menyen. Ikonene langs nederste skjermbildekant har 

også grønn farge. 

Hovedinntrykket av nettstedets startside er imidlertid 

annerledes enn grunnbokens forside. Mens bokens forside 

domineres av et fargerikt kunstbilde, har startsiden et foto med få 

farger som er halvert og plassert mot venstre sidefelt. I sentrum 

for oppmerksomheten på skjermen står den midtstilte menyen, 

som følger konturene av fotoet slik at margen er bøyd mot høyre. 

Under blinken øverst til venstre er det i tillegg plassert tre menyer 

som understreker inntrykket av tekst. Hele skjermen har hvit 

bakgrunnsfarge. 

Passage to the Internet er i det store og hele formgitt etter 

samme prinsipper som grunnboken. Startsiden har samme enkle, 

fargesterke design som grunnbokens forside: Verkets tittel er 

plassert øverst på skjermen i rødt på en dyp fiolett 

bakgrunnsfarge. Tittelen har 

samme langstrakte, 

avrundete fonttype som på 

grunnbokens forside, og 

kursbetegnelsen ”Engelsk 

grunnkurs” har samme rette, 

grønne versaler. Trekanten 

med et ansikt i profil går igjen fra grunnbokens forside, men i 
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mindre format. Nettets startside har imidlertid noen flere 

elementer og farger enn grunnbokens. I overkant av tittelen er det 

på en vannrett linje i blått skrevet ”Passage to the Internet – et 

supplement til boka”. Et hvitt skrivefelt er plassert midt på 

skjermen. Til venstre på skjermbildet er det plassert en loddrett, 

flerfarget meny. Menystripen har 17 faste rektangulære felter i 

ulike sterke farger, med tekst i halvfete minuskler. Feltene som 

markerer de ulike kapitlene har en skarplilla bakkgrunnsfarge, 

læringsressursene ”Toolbox” og ”Teacher’s corner” samt 

”Funnybones” har skarp blå farge, Back home-feltet er skarpt 

orange, osv. 

Flying Colours Website har flere gjenkjennelige elementer 

fra bokversjonens design. På nettstedets startside står verkets 

tittel i samme font og farger 

som på bøkenes forsider. Et 

sirkelrundt utklipp av 

bøkenes forsidebilde er 

midtstilt på skjermbildet, og 

verkets grunnbøker avbildet 

i høyre felt. Et ”Welcome to 

Flying Colours on the Internet” beveger seg fra høyre til midtstilt 

posisjon på skjermen. 

Websidens startside skiller seg fra bøkenes forside først og 

fremst ved at tittelen er plassert på et vannrett, bredt toppfelt i 
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samme orange farge som bokstaven U i tittelen. Øvrig bunnfarge 

i både midt- og sidefelter er hvit. Den orange fargen går igjen i to 

loddrette striper som markerer skjermbildets midt- og sidefelter, 

samt i rammen omkring det sirkelformede forsidebildet. 

Nettstedets sirkelform går igjen i hovedmenyen i venstre sidefelt, 

der de ulike underpunktene har sirkler i ulike farger. ”About the 

site” har grønn ring, ”adapted texts” har blå, ”extra texts with 

links” gul, osv. 

 

Farger 

På Targets Online har nettsidene bleke pasteller som 

bakgrunnsfarger. Startsidens orange farge er brukt til lenker, 

mens brødteksten er holdt i svart på samtlige sider. På nettsidene 

til de enkelte kapitlene er det brukt tilleggsfarger i 

underoverskrifter og enkelte oppgaver – i første kapittel 

henholdsvis blått og rødt, i andre blått og rødt, osv. Et sett på seks 

små ikoner i grønt markerer hva slags oppgavetyper det dreier seg 

om: kartoppgaver, skriveoppgaver, quizer, e.l. 

På Passage to the Internet’s nettsider er det brukt relativt få, 

men sterke hovedfarger. Bunnfargen er gul og dekker hele 

skjermbildet, mens tekstelementene hovedsakelig er holdt i blått. 

Både overskrift, lenker og oppgavetekst er holdt i blått, mens 

teksttitler blir fremhevet med med fiolett skrift på grå 

bakgrunnsstripe. Det gjør også overskriften ”Activities” i hvitt på 
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blå bakgrunnsstripe. Både den blå og den fiolette fargen er kjent 

fra lærebokens bakgrunnsstriper til de ulike oppgavetypene 

”Activities” og ”Points of departure”. Innholdsbeskrivelsen til 

lenkene er holdt i svart. 

Nettstedets ressursdeler har samme design som 

kapittelsidene, bortsett fra at bakgrunnsfargen til ”Funnybones” 

har neongul farge, og lærerens sider har hvit bakgrunnsfarge 

istedenfor den vanlige milde gulfargen. Nettsidene som også 

foreligger i ressurspermen – Læreverket Passage, Veiledning til 

Passage to the Internet, samt ”Video in the Classroom” – er rene 

svart/hvitt tekstsider, bortsett fra overskriften i blått og 

fargebildet av forfatterne. 

På nettsidene til Flying Colours Website går sirkelform- og 

farger igjen. Undermenyen og nettsidene til ”Adapted texts with 

tasks” har således blå klikkpunkter og blå ring omkring bildene. 

Oppgavesidene til denne kategorien tekster har tilsvarende 

overskrifter i blått, f.eks ”Check your understanding” og ”Work it 

out”. Kategorien ”Extra texts” har på samme måte 

gjennomgående gul farge, ”What’s up” rød, osv. Til øvrig tekst er 

det brukt gråsvart skrift på hvit bunn. 
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Oppsett 

Nettsidene til Targets 

Online inneholder kun tekst, 

ikke bilder. Det er relativt 

mye tekst på hver nettside, 

men midtstilte spørsmål og 

punktvise oppsett bryter 

inntrykket av kompakt tekst 

noe. Dobbel linjeavstand i spørsmålene skaper også inntrykk av 

mer luft. Det er stor variasjon i bruk av fonter og linjeavstand. 

Tre av fire menyer til høyre og venstre på skjermbildet har 

eksempelvis forskjellig format, font og linjeavstand. Liknende 

variasjoner finnes i brødteksten.  

Nettstedets ressurssider er i hovedsak bygget over samme 

mal som kapittelsidene, men har gjennomgående større 

tekstmengde og færre farger enn disse. Noen få sider har 

illustrasjoner i form av kopier av skjermbilder. 
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Passage to the Internet har varierende mengde tekst på hver 

nettside. Teksten er satt opp langs venstre marg, med de ulike 

tekstelementene gruppert i 

bolker. Tekst som hører 

sammen har minste 

linjeavstand, mens det er mye 

luft mellom de ulike 

tekstbolkene. Fontene har et 

helhetlig preg, men varierer i 

størrelse. Kapitteloverskriftene har noe større font enn 

tekstoverskriftene, som igjen er noe større enn lenkene som i sin 

tur er større enn oppgaveteksten. Det er brukt halvfete typer i all 

skrift, bortsett fra i lenkebeskrivelsene, der det er brukt svært 

liten, vanlig font.  

Til de fleste tekstene i hvert kapittel er det lagt inn små 

bilder, både tegninger og fotos. Samtlige er fargebilder, og en del 

er animerte; f.eks. bildet av hjerter som ”banker” til teksten 

”Poems of Love” og gitaren som ”spiller” til teksten ”Father and 

Son”. Et ikon bestående av grønn pil på lilla bakgrunn leder 

”back to top”. 

Oppsett på nettsidene til Flying Colours Website varierer 

sterkt alt etter hva slags 

sider det dreier seg om. 

Ytterpunktene utgjøres på 
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den ene siden av menysidene som har luftig layout med lite tekst, 

mens tekstsidene ”Extra texts” har lite luft og mye tekst. Fonten 

som er brukt i tekstene er relativt liten (12), og sammen med 

minste linjeavstand gir dette et inntrykke stor tekst-tetthet på 

skjermen. Fontene har et helhetlig preg; tekstbokens minuskler er 

brukt i nettsidenes overskrifter, og kun tre fontstørrelser er 

benyttet til overskrifter, underoverskrifter og tekst. Gloser som 

det kan klikkes fram oversettelse på, er skilt ut med halvfete 

typer.  

Hver nettside har et bilde i samme runde form som 

startsidens. Bildet går delvis inn i teksten og bryter inntrykket av 

kompakt tekst noe. Om lag en tredjedel av billedmaterialet er i 

farger, resten er i svart/hvitt. Hver tekst har sitt bilde som er 

forskjellig fra de andre, men det samme bildet går igjen på den 

enkelte tekstens lenkeside. Noen oppgavesider har også bilder 

som del av oppgaver; f.eks. skal elevene plassere fotos av 

severdigheter på rett sted på et bykart over Washington D.C., 

eller de skal plassere et utvalg gloser på rett sted på et maleri av 

Elisabeth I. 
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Analyse av struktur 

Menyer 

Targets Online har to adskilte vertikale menyer på 

startsiden. I midtfeltet på skjermbildet står det en åpningsmeny 

med tre hovedpunkter som viser til nettsider med informasjon om 

verkets websider. Nettstedets hovedmeny står imidlertid i venstre 

sidefelt. Den er alltid synlig og gir en oversikt over de ulike 

delene av nettstedet. Hovedmenyen er delt i to ved hjelp av 

fargeraster. Øverste del følger lærebokas struktur og er delt inn i 

de samme fire kapitlene som læreboka. Det fargede nederste 

feltet er igjen delt i to ved hjelp av røde overskrifter og består av 

en ressursdel og en lenkesamling. 

Hvert element på hovedmenyen har sin egen undermeny 

som gir oversikt over innholdet på denne delen av nettstedet. 

Undermenyen kommer opp i høyre felt av skjermbildet  når man 

velger et element på hovedmenyen, og er synlig så lenge man 

holder på med dette elementet. Ved f.eks. å klikke på første punkt 

på hovedmenyen – som tilsvarer lærebokas første kapittel – 

kommer det opp en undermeny til høyre som viser hvilke av 

tekstene i dette kapitlet som har sin egen oppgaveside på nettet. 

Passage to the Internet har en vertikal hovedmeny i venstre 

felt på nettstedets startside. Den består av 17 navigasjonsfelter i 

ulike farger. Øverste del som består av om lag to tredjedeler av 

feltrekken, tilsvarer lærebokas ti kapitler og viser til disse 
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kapitlenes nettsider. De syv nederste feltene viser til ulike typer 

ressurser for elever og lærere. Sidefeltet med hovedmeny blir 

stående når man klikker seg videre til nettsidene. 

Startsiden inneholder ikke undermenyer. Klikker man på ett 

av feltene i hovedmenyen, kommer man direkte til nettsidene der 

undermenyen står øverst på siden i form av interne tekstlenker. 

Velger man f.eks. Chapter 1, kommer navn på tekstene i dette 

kapitlet opp øverst på nettsiden. 

Flying Colours Website har også en vertikal hovedmeny i 

venstre sidefelt på startsiden. Denne menyen består av seks 

navigasjonslenker. Ingen av hovedkategoriene er umiddelbart 

gjenkjennelige fra lærebokens kapitler. Klikker man på på en av 

lenkene, forsvinner den vertikale sidemenyen og går over til en 

horisontal, permanent toppmeny.  

Tre av kategoriene på hovedmenyen har undermenyer: 

”adapted texts”, ”extra texts with links” og ”grammar”. To av 

undermenyene kommer opp som egne sider og består av en liste 

over tekster som har egne nettsider. En kryssreferanse til 

lærebokens kapitler er satt i parentes. Disse undermenyene 

forsvinner når man klikker på en av tekstene. Undermenyen til 

grammar har imidlertid ikke egen nettside og står i permanent 

venstre sidefelt 

De tre kategoriene som har undermenyer, har igjen sine 

submenyer. Dette er egne sider med oversikter over oppgavetyper 
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som hører til de ulike tekstene eller grammatikkparagrafene. 

Oppgavetypene er kjente fra Flying Colours Workbook – som 

f.eks.”Check your understanding” og ”Work it out”. 

 

Nivåer og navigasjon 

Targets Online har på det meste tre nivåer i sin nettstruktur. 

Kapittelsidene har ett ekstra nivå i forhold til annet stoff på 

nettstedet. For å navigere ut på kapittelsidene fra startsidens nivå 

1, klikker brukeren på en av kapitteltitlene på hovedmenyen. Da 

kommer man til nivå 2 som er en startside for dette nivået, med 

en undermeny i høyre felt. For å navigere fram og tilbake mellom 

de ulike tekstene på nivå 2, bruker man undermenyen til høyre. 

For å komme tilbake til nivå 1 bruker man hovedmenyen.  

Fra nivå 2 navigerer man videre til nivå 3 via interne eller 

eksterne lenker. De orange lenkene skifter ikke farge når man har 

benyttet dem, og orienterer derfor ikke brukeren om hvor hun har 

vært. På både hoved- og undermenyen skifter navigasjonslenken 

farge fra sort til orange når man man er inne på det aktuelle 

området, slik at man til enhver tid vet hvor i hierarkiet man 

befinner seg. Forlater man området, skifter fargen imidlertid til 

sort igjen. Besøker man flere steder, viser menyene derfor ikke 

hvor man har vært. 

Passage to the Internet har også tre nivåer for alt stoffet på 

nettstedet, bortsett fra artiklene om læreverket Passage som 



 

 

91

mangler lenker. Vil man ut på kapittelsidene, klikker man seg fra 

startsiden til nivå 2 via en av kapittelfeltene i hovedmenyen. Idet 

man klikker på ett av navigasjonsfeltene blinker skriften i rødt, 

men går umiddelbart tilbake til hvitt igjen. Selv om hovedmenyen 

blir stående, indikerer den altså ikke hvor på nettstedet man 

befinner seg eller hvilke steder man har besøkt. 

Nivå 2 har som nevnt tidligere ingen egen startside, fordi 

undermenyen er plassert øverst på selve nettsiden. Stoffet til hver 

enkelt tekst er plassert fortløpende nedover nettsiden, slik at hvert 

kapittel utgjør en nettside. Undermenyen forsvinner derfor fra 

brukerens synsfelt når man beveger seg nedover siden. For å 

bevege seg mellom tekstene på nivå 2 må man bruke back-ikonet 

for å komme tilbake til undermenyen, eller eventuelt skrolle seg 

tilbake. Fra nivå 2 navigerer man til nivå 3 via eksterne lenker. 

Disse lenkene skifter i likhet med navigasjonslenkene på 

undermenyen farge fra blått til fiolett når man bruker dem. 

Lenkene holder seg fiolette og forteller derfor brukeren hvilke 

steder hun har besøkt – såfremt besøkeren da ikke velger å skrolle 

seg fra sted til sted på nettsiden. 

Flying Colours Website har varierende antall nivåer 

avhengig av stofftype. ”What’s up” har færrest antall, ”Extra 

texts with links” har flest med fem. På sistnevnte sider beveger 

man seg fra startsiden til nivå 2 via hovedmenyens 

navigasjonslenke. Nivå 2 har egen startside med undermeny som 
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viser til tekster på nivå 3. Fra tekstsidene kan man navigere 

videre til oppgavemeny (tasks) og/eller lenkesamling (links) på 

nivå 4. Nivå 5 utgjøres av henholdsvis interaktive oppgavesider 

og/eller eksterne lenker.  

Hovedmenyen i toppfeltet gjør det enkelt å navigere til og 

fra nivå 1, men skal man bevege seg horisontalt innen nivå 3, må 

man tilbake til undermenyen på nivå 2, siden denne ikke ligger 

konstant fremme på skjermen. Alle navigasjonslenkene skifter 

farge fra blått til fiolett ved bruk på samme måte som de eksterne 

lenkene. Brukeren blir derfor orientert om hvor hun har vært, men 

ikke om hvor på nettstedet hun til enhver tid befinner seg. 

 

Lenker 

Bortsett fra de rene navigasjonslenkene, har Targets Online 

et relativt stort antall lenker på de ulike nettsidene. Antall lenker 

innen hvert kapittels nettsider varierer, men gjennomsnittlig har 

hver teksts nettside om lag fire lenker. Samme lenke oppgis 

imidlertid ofte flere ganger på samme side. 

Lenkene består gjennomgående av tekstlenker, dvs. 

understrekede oransje enkeltord eller setningsemner. Lenkene 

inngår også som regel i en tekstsammenheng, oftest som subjekt 

eller objekt i en setning (embedded links). Enkelte assosiative 

lenker – eller korte lister med lenker som viser til andre nettsteder 

- finnes også. De fleste lenkene er eksterne og viser til nettsteder 
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utenfor Targets Online. Lenkene til åpningsmenyens infosider 

inneholder naturlig nok interne lenker som viser til andre sider på 

Targets Online. Disse infosidene inneholder i tillegg lenker som 

sender brukeren til andre steder på samme side (within-page 

links). 

De eksterne lenkene på kapittelsidene har spørsmål eller 

oppgaver som er plassert umiddelbart etter den enkelte lenken. 

Der flere lenker er oppgitt samtidig, går oppgavene gjerne på å 

sammenlikne opplysninger oppgitt på ulike nettsteder.  

Passage to the Internet har også et stort antall lenker på 

nettsidene - bortsett som nevnt fra sidene om selve læreverket. 

Antall lenker på kapittel- og ressurssidene er relativt likt, men 

varierer sterkt for den enkelte tekst. Noen tekster har opp til 15 

lenker, mens andre er nede i en til to. Gjennomsnittlig antall 

lenker til hver tekst er ca. fem. Samme lenke oppgis bare en gang. 

Lenkene er gjennomgående tekstlenker bestående av korte, 

innholdsbeskrivende titler. Hver lenke etterfølges av en ”blurb”, 

dvs. en kort vaskeseddel eller orientering om innholdet. Disse 

orienteringene er holdt i en personlig, ungdommelig tone. 

Lenkene er plassert i lister (assosiative) og viser til eksterne 

nettsteder. Spørsmål til lenkene er plassert etter lenkesamlingen 

og brukerne må selv finne fram til hvilke lenker som gir svar på 

hvilke spørsmål. 
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Bortsett fra navigasjonslenkene har Flying Colours Website 

to typer lenker. Alle tekstene har gloser markert med blått som 

”embedded links”. Disse kan det klikkes fram oversettelse på. 

Eksterne lenker finnes kun i to av kategoriene på hovedmenyen: 

”Extra texts with links” og ”What’s Up”. Lenkene er oppført 

adskilt fra teksten som assosiative tekstlenker med både tittel og 

URL-adresse. Hver lenke har som regel egne spørsmål plassert 

rett etter webadressen, bortsett fra tilfeller der brukeren skal 

trekke sammenlikninger på bakgrunn av flere kilder. Det totale 

antall lenker er forholdsvis lavt, med et relativt stabilt antall 

lenker pr. tekst; tre - fire i gjennomsnitt.  

Samme lenke er oppgitt bare en gang.  

 

Form-

elementer 

 
Targets Online 

 

Passage to the 
Internet 

 

Flying Colours 
Website 

Design  
Få felles 
formelementer med 
grunnboken 
Få farger 
Ingen bilder 
Middels tekst på 
siden 
Mange fonttyper, 
stiler og størrelser 

 

 
Samme formgiving som 
grunnboken 
Fargesterkt 
hovedinntrykk 
Mange små 
vignetter/animasjoner 
Lite tekst på siden 
Helhetlig bruk av fonter 
og stiler 

 

 
Noen felles form-
elementer med grunn-
boken 
Få farger 
Få, men større bilder 
Varierende tekstmengde 
på siden 
 

Struktur  
Følger grunnbokens 
kapittelinndeling 
Hoved- og 
undermenyer alltid 

 
Følger grunnbokens 
kapittelinndeling 
Hovedmeny alltid synlig 
Navigasjonslenker viser 

 
Strukturert etter type 
stoff 
Hovedmeny alltid synlig 
Navigasjonslenker viser 
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synlige 
Navigasjonslenker 
viser hvor du er 
Tre nivåer 
Stort antall eksterne 
og interne lenker 
Hypertekst 

 

hvor du har vært 
Tre nivåer 
Scroll bars 
Stort antall eksterne 
lenker 
Assosiative lenker 

 

hvor du har vært 
Fem nivåer 
Begrenset antall 
eksterne lenker 
Assosiative lenker 

 

 

Figur 1.  Sammenfattende oversikt over formelementer på 
de tre nettstedene. 
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Drøfting 

Helhetlig design 

Generelt sett mener vi at et nettsted bør ha det samme 

grunnpreget som de øvrige komponentene i læreverket. Særlig 

startsiden bør ha lett gjenkjennelige elementer fra bøkenes 

forside. Slik vi ser det, har Passage to the Internet en helhetlig 

formgivning som samsvarer godt med grunnbokens. Startsiden 

har samme grunnleggende design som grunnbokens forside – 

med noen tilleggskomponenter som markerer at dette er et annet 

medium. Muligens kunne det hvite skrivefeltet midt på startsiden 

vært bedre tilpasset helheten, men dette er en detalj. Når Flying 

Colours Website ikke synes å fungere like godt til tross for fin 

balanse mellom nye og gjenkjennelige elementer, ligger årsaken 

sannsynligvis i at nettstedet er preget av en nøktern og 

minimalistisk design som klart bryter med grunnbøkenes 

markerte og frodige ”flying colours”.  

 

Funksjonell grafikk 

Nye formelementer på websiden bør være funksjonelle og 

selvinstruerende, slik at brukeren raskt forstår hvorfor de er der 

og hvordan de skal brukes. Nye brukere vil sannsynligvis ikke ha 

problemer med å forstå formålet med de nye formelementene på 

Flying Colours Website, mens Passage to the Internet og Targets 
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Online har noen glipp i så måte. Særlig sistnevnte nettsted 

introduserer mange nye formelementer som ikke er satt inn i et 

helhetlig system og som derfor ikke bidrar til å klargjøre 

innholdet. 

 

Nederst på alle sidene (også startsiden) finnes 6 
ikoner som viser seg å ikke være lenker, selv om 
det dukker opp en tekstboks når en holder 
musepekeren over dem. Det er vanskelig å 
skjønne hvilken funksjon disse har. I 800x600-
oppløsning vises ikke disse ikonene uten at en 
ruller skjermen, og tittel-linjen øverst på 
skjermbildet blir brukket ned med et par 
bokstaver på neste linje – dette ser amatørmessig 
ut. (Mathisen, 2002).  
 

Om grafikken er spesielt motiverende for brukerne er mer 

usikkert. Valg av grafikk innebærer en avveining av forholdet 

mellom kort- og langsiktig bruksverdi. En grafikk som 

oppleves som morsom og motiverende for 

førstegangsbrukeren, kan bli det motsatte ved gjentatt bruk. 

Muligens har designerne bak disse tre nettstedene tatt vel mye 

hensyn til langtidseffekten.  

Samtlige nettsteder har svært enkel grafikk uten særlig bruk 

av animasjoner eller 3D-grafikk. Unntaket er de animerte 

vignettene eller .gif-bildene på Passage to the Internet. 

Konsulentpanelet er delt i synet på slike animasjoner. Mens en 

av konsulentene bemerker at de mange bildene som ”hopper 
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rundt” virker distraherende på henne (Hoel, 2002), stiller en 

annen seg positiv til en slik ”motiverende grafikk” - selv om 

han advarer mot overdrivelser: 

…for mange animerte knapper og grafiske 
elementer blir fort irriterende, og tar fokus vekk 
fra det som er hensikten med nettstedet, nemlig å 
gjøre det lettere og mer interessant å nå 
fagplanens mål for engelsk grunnkurs. (Wisth, 
2002). 

 

Helhetlig fargebruk  

Når det gjelder fargebruk, er det tre forhold som er av betydning 

for brukergrensesnittet. Først og fremst spiller mengde og type 

farger en rolle vis a vis brukeren. Estetisk fargebruk virker 

motiverende på brukeren, omvendt virker en grå skjerm kjedelig 

og demotiverende. Fargene bør imidlertid ikke være for glorete, 

for derigjennom å trekke oppmerksomheten bort fra innholdet. 

Passage to the Internet er nettstedet med mest utstrakt fargebruk, 

og trolig også det mest vellykkede fargevalget. Mettede 

pastellfarger gir et tiltalende inntrykk uten å være påtrengende - 

eller for blasse, slik bakgrunnsfargene i Targets Online kan virke. 

Flying Colours Website har den mest forsiktige bildebruken – 

trolig altfor forsiktig for målgruppen elever. Lærerne i 

konsulentpanelet setter også spørsmålstegn ved et såpass ”grått” 

og ”tamt” helhetsinntrykk. Bruken av svart-hvitt illustrasjoner 

virker dessuten nesten forbausende nøysom på en nettside: 
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Jeg liker ikke bruken av runde svart-hvitt bilder. 
De er grå og kjedelige, tar uforholdsvis mye 
plass på siden og har dessuten liten nytteverdi. 
(Wisth, op. cit.).  

 

Systematikk i fargebruken et annet virkemiddel av betydning 

for brukergrensesnittet. Riktig brukt kan farger gi brukeren bedre 

oversikt over strukur og innhold på nettstedet. Selv om Flying 

Colours Website har en forsiktig fargebruk, er den fargebruken 

som finnes, gjennomført. Fargekodingen på menyvalgene (de 

små ringene) går igjen på sidene de peker til. Dette virker 

profesjonelt og oversiktlig. Verken Passage to the Internet eller 

Targets Online har et gjennomført system når det gjelder farger, 

noe som kan virke forvirrende. En av konsulentene har følgende 

kommentar til Targets Online: 

 
Går en videre inn i nettstedet, ser en at bruken av 
farger er forskjellig mellom tema-delen og 
Resources/Links-delen. I den siste delen holdes 
feltfarger, bakgrunn og skriftfarger konstant gjennom 
alle skjermbildene. Felt og bakgrunn er i fire ulike 
sjatteringer av gult, og oppleves ikke som uestetisk, 
men de mange fargenyansene kan gi et forvirrende 
inntrykk. (Mathisen, op. cit.). 

 
 

Sist men ikke minst kan bevisst fargebruk fremheve og 

understreke viktige momenter på innholdssiden. Targets Online 

har benyttet dette virkemiddelet gjennomgående ved å fargesette 
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lenker, underoverskrifter og oppgaver. Om det er like vellykket å 

velge orange farge på lenkene, er imidlertid usikkert. Blå farge på 

ubrukte lenker er standard på de fleste nettsteder, og denne fargen 

gir derfor brukeren et tydelig signal om funksjon. Spool finner i 

sin undersøkelse en positiv korrelasjon mellom blå lenkefarge og 

høyt brukergrensesnitt: 

 

Of all the graphic design elements we looked at, the 
only one that is strongly tied to user success was use 
of browser-default link color. Netscape Navigtor 3.0, 
for example, uses underlined blue text for links that 
the user hasn’t followed, and underlined purple text 
for links that they have. Our theory is that use of 
default colors is helpful because users don’t have to 
relearn every time they go to a new site. (Spool, 
1999. s. 85). 

 

 

Lesbart oppsett 

God lesbarhet er det avgjørende vurderingskriteriet når det 

gjelder oppsett på websidene – og god lesbarhet på skjerm krever 

ofte en annen layout enn tilsvarende på en bokside. Riktig 

mengde tekst på siden er avgjørende. Mens for mye luft og 

”white space” på siden virker negativt inn på brukergrensesnittet, 

gir for mye fortløpende tekst på siden og lange linjer dårlig 

lesbarhet på skjermen. (Jf. Spool, op. cit. 74 – 76). Spalter eller 

gruppering av tekstbolkene øker lesbarheten, det samme gjelder 
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en relativt stor, gjerne halvfet font. Illustrasjoner, lydstoff og 

videoklipp skaper variasjon og øker motivasjonen hos brukeren – 

dersom den er relevant og ikke misbrukes. (Jf. Nielsen, op. cit. s. 

100 – 115).  

Alle de tre nettstedene er svært tekstorienterte, men setter 

teksten ulikt opp på websidene. Passage to the Internet er 

sannsynligvis det nettstedet som med hell har fjernet sitt oppsett 

mest fra de tradisjonelle boksidenes, og med sin tekstgruppering 

og halvfete font er det også nettstedet med best lesbarhet. Flying 

Colours Website har siden den grunnleggende analysen av 

oppsett endret fontstørrelsen, og sidene fremstår nå med betydelig 

bedre lesbarhet. Mens 

åpningssiden framstår med et altfor tomt og tamt 

skjermbilde, har tekstsidene preg av boksider med for mye 

løpende tekst for skjermbildet. Disse tekstene burde reduseres 

eller justeres.  

 

FC burde redusere tekstbredden til ca 400 piksler i 
bredden eller dele det brede skjermbildet i spalter. For lange 
linjer og ulik linjelengde reduserer lesbarheten vesentlig. 
(Wisth, op. cit.). 
 

Mengden illustrasjoner på de tre nettstedene varierer. Ett av 

nettstedene bruker ikke illustrasjoner på sidene i det hele tatt, og 

ingen av sidene har lydstoff eller videoklipp. Dette viser at de 

analyserte nettsidene representerer et tidlig teknologisk stadium i 
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et utviklingsløp som sannsynligvis vil føre oss mye lenger i 

retning multimedia. Lærerne i konsulentpanelet uttrykker 

imidlertid ikke noe sterkt og enstemmig ønske om slike 

elementer. En av konsulentene kommenterer Targets Onlines 

mangel på illustrasjoner slik:  

 

Det er sparsamt med illustrasjonar utover 
opningssidebildet av mannen med bowlerhatt og 
rullebrett, noko som sikkert er meint å vise til både 
tradisjon og fornying. Manglande bilde plagar ikkje 
meg. Eg er meir interessert i aktivitetane, men 
målgruppa ungdom vil truleg sakne noko. (Hoel, op. 
cit.).  

 

Bare en av konsulentene i panelet etterlyser multimedia på 

nettstedene og peker på de pedagogiske mulighetene som ligger 

i slike elementer. Denne konsulenten er svært kritisk til Targets 

Online’s manglende utnyttelse av mediet: 

Bilder finnes ikke, lyd finnes ikke, 
animasjoner finnes ikke og interessen for å bruke 
nettstedet daler ganske fort. … Det virker som om 
forlaget har begynt på nettsatsing, men ombestemt 
seg ganske fort. (Wisth, op. cit.) 

 

Ryddig struktur 

Oversikt, klarhet og system er stikkord for en vellykket 

struktur på nettstedet. Brukeren behøver ikke nødvendigvis forstå 

hierarkiet i systemet, men bør raskt kunne orientere seg og ta i 
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bruk de funksjonene nettstedet inneholder. I de fleste klasserom 

er det fremdeles slik at elevene blir kjent med bøkene før de begir 

seg ut på nettet. Desto mer startsiden gjenspeiler grunnbokens 

struktur, desto raskere vil brukeren kunne orientere seg på 

nettstedet. Det er derfor sannsynlig at elevene raskere vil føle seg 

fortrolige med en startside som stemmer overens med 

grunnbokens modul- eller kapittelinndeling, slik Targets Online 

og Passage to the Internet gjør det. Flying Colours Website 

følger i og for seg også grunnbokens kapittelinndeling, men dette 

kommer ikke frem på startsiden, og samsvaret med med 

grunnbøkene blir derfor ikke like klart for førstegangsbrukeren. 

 

Oversiktlige menyer 

For førstegangsbrukeren er det også viktig at startsiden gir 

et klart bilde av hva som finnes på nettstedet og hvor man finner 

det. I prinsippet bør menyene gi klart svar på disse spørsmålene, 

men i praksis kan hensynet til en presis innholdsbeskrivelse 

komme i konflikt med kravet til oversiktlighet. Finnes det for 

mange menyer på startsiden, kan det virke mot sin hensikt. 

Targets Online har f.eks. en relativt detaljert menystruktur på sin 

startside som kan virke forvirrende før man blir kjent med den: 

Førsteinntrykket er positivt, med lyse farger 
og begrenset mengde informasjon på startsiden. 
Likevel er det en del ting som skurrer: Det er tre 
forskjellige menystrukturer på startsiden, og går en 
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videre fra startsiden, dukker det opp en ny 
menyvariant på høyresiden. (Mathisen, op. cit.). 

 

Type meny og plassering av denne har også betydning for 

brukerens tilpasning til nettstedet. En hovedmeny bør alltid være 

synlig for brukeren, og en fast vertikal ramme til venstre slik 

Passage to the Internet og Targets Online har virker ryddig og 

funksjonell. En slik hovedmeny er nok å foretrekke, (særlig 

dersom nettstedet også benytter seg av en fast undermeny), men 

den er ikke uten svakheter: 

Helhetsinntrykket av åpningssiden til Passage 
er at siden virker litt rotete på grunn av rullefeltene, 
fargevalgene og den lange tekstboksen som ruller 
langt nedenfor synsfeltet. (Mathisen, op.cit.). 

 

Dette problemet påpeker også Stoll i sin rapport. Han 

foretrekker en horisontal toppmeny slik Flying Colours Website 

har også av en annen grunn: 

 

We’re not sure why navigation bars at the top 
and bottom are better than navigation at the side, 
but we have some hypothesis. First, side navigation 
bars are subject to scrolling problems… Also, users 
seem to want to use navigation bars after they’ve 
determined that the page won’t give them what 
they need. That’s often after they’ve scrolled to the 
top or bottom of the page. It’s very convenient to 
have a navigation bar staring them in the face at 
that point. (Stoll, 1999, s. 27). 
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Målrettet navigasjon 

Navigasjonssystemet bør orientere brukeren om hvor hun til 

enhver tid befinner seg i systemet. Om hierarkiet er komplisert 

eller ikke (dvs. med mange undernivåer) ser ikke ut til å ha noen 

særlig betydning for brukeren, såfremt hun lett kan orientere seg 

innen systemet. 

 
Navigation interfaces need to help users 

answer the three fundamental questions of 
navigation. Where am I? Where have I been? and 
Where can I go? The most important question is 
probably Where am I? (Nielsen, 2000, s.188). 

 

Systemet med faste, synlige hoved- og undermenyer (Targets 

Online) synes å gi brukeren god oversikt over hvor hun er – når 

hun først har gjort seg kjent med systemet. Det samme gjelder 

fargeskifte som viser hvor på menyene du befinner deg. 

Fargeskifte som viser hvor du har vært, synes imidlertid å være 

av mindre betydning på pedagogiske nettsteder som disse. Ingen 

av lærerne i konsulentpanelet nevner dette, selv ikke fargeskifte 

av besøkte lenker tillegges betydning, selv om dette er et ”must” 

for andre typer nettsteder.  

Rent umiddelbart synes det å være mer praktisk å navigere fra 

sted til sted ved hjelp av klikkpunkter enn ved ”scroll bars”. Det 

er raskere å klikke enn å skrolle, og gir mer presise treff. 

Imidlertid kan det tenkes at skrollingen også kan gi særlig nye 
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brukere en oversikt, eventuelt påminnelse/repetisjon av hva som 

finnes på den enkelte websiden - selv om erfarne brukere nok kan 

irritere seg over lange websider, som på Passage to the Internet. 

 
Mange av sidene er skikkelig lange 

”doruller”, men i og med at det finnes lenker til de 
ulike undertitlene øverst på hver side, synes jeg 
ikke personlig dette er problematisk. Det kan fort 
bli verre hvis alt stykkes for mye opp. (Mathisen, 
op.cit.). 

 

 

Brukervennlige lenker 

Lenkene utgjør et viktig element på nettstedet og er av 

avgjørende betydning for hvordan nettstedet oppfattes. Det er 

viktig at nettstedet har et tilstrekkelig utvalg relevante, oppdaterte 

lenker. Det er imidlertid nødvendig å skille mellom eksterne og 

interne lenker i denne sammenhengen. Når vanlige brukere – 

også lærerne i panelet - benytter termen lenker, er det først og 

fremst eksterne lenker de har i tankene. Når konsulentene – og 

trolig også andre lærere med noe IKT-kompetanse -  fremhever 

det høye antallet lenker i Passage to the Internet som positivt, er 

det sannsynligvis fordi det er en spennende utfordring å trekke 

inn tilleggsstoff fra verdensveven. For uerfarne nettbrukere kan 

det imidlertid tenkes at store lenkesamlinger kan virke 
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overveldende og til og med avskrekkende. Stoll stiller seg også 

kritisk til store lenkesamlinger: 

 
Our analysis found a negative correlation 

between number of links and success. In general, 
the more links on a page that led to other pages, the 
harder it was for our users to answer our test 
questions. (Stoll, 1999, s. 43). 

 

Ingen av konsulentene i panelet uttaler seg om interne lenker. 

Targets Online har mange av denne typen tekstlenker, og tanken 

er nok at de skal lette navigeringen. Faren er at denne typen 

interne krysshenvisende lenker kan forvirre mer enn de klargjør. 

Sålenge nettstedet har så korte nettsider som Targets Online har, 

virker det ganske unødvendig med lenker som henviser til andre 

steder på siden. (Jf. Nielsen, op. cit. s. 115). 

Konsulentene har heller ikke kommentert lenkenes 

presentasjonsform, dvs om de forekommer i hypertekst eller som 

assosiative lenker i lister. Dette kan være et spørsmål om smak og 

behag, såfremt det kommer klart fram hva lenken inneholder. 

Tekstlenker med en tilhørende ”blurb” (Passage to the Internet) 

er sannsynligvis den mest informative presentasjonsformen vis a 

vis brukeren. Viktig for brukeren er det imidlertid at lenkene er 

aktive. For mye lenkeråte – dvs lenker til nettsteder som er 

nedlagte eller som er inaktive av andre grunner - er 
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demotiverende, selv om det i panelet vises forståelse for at det er 

vanskelig å holde en stor lenkesamling oppdatert til enhver tid: 

 

Når det gjeld lenkene som er lagt ut til dei 
ulike delane, så verkar dei fleste eg har prøvd. 
Dette er jo eit flyktig medium, og det vil vere 
bortimot umogeleg å halde alle lenkene oppdatert 
til ei kvar tid. Eg synest derfor at oppdateringa på 
denne nettstaden (Passage to the Internet) er svært 
god når ein vurderer den store lenkemassen det her 
er snakk om. (Hoel, op.cit.). 

 

 

Samlet vurdering 

Hvordan forholder så disse tre nettstedene seg til sine 

respektive læreverk? Hvordan fungerer formelementene på 

nettsidene i forhold til helheten i læreverkene? Hvilke 

løsninger ser ut til å fungere best vis a vis brukeren ut fra en 

sammenliknende analyse av alle de tre verkene og deres 

nettsider? 

Slik vi ser det, innebærer en vellykket formgivning et 

helhetlig grep om både grunnbøker og nettsted. Nettstedet 

bør være designet over samme lest som grunnbøkene, men 

bør samtidig tilpasses datamediet og ta i bruk virkemidler 

som er særegne for dette mediet. Etter vår vurdering har 

utviklerne av Passage to the Internet funnet fram til en 

estetisk tiltalende og funksjonell design for verket som 
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helhet. Grafikk og fargebruk fra grunnbøkene går igjen på 

nettet, mens websidene har fått oppsett og layout tilpasset 

kriteriene for god lesbarhet på skjerm. Samtidig har dette 

nettstedet beveget seg lengst i retning av multimedia, selv 

om animasjon av småvignetter må sies å være et svært 

forsiktig skritt i denne retningen. Lyd og videokutt er 

mangelvare på samtlige nettsteder. 

En god struktur på nettstedet vil også reflektere 

oppbygningen av verket som helhet. Siden brukeren 

beveger seg annerledes mellom de ulike nivåene på 

nettstedet enn mellom de ulike delene av boken, er det 

viktig at nettstrukturen er oversiktlig og 

navigasjonssystemet logisk. Passage to the Internet og 

Targets Online er de nettstedene som har tydeligst samsvar 

med grunnbøkene når det gjelder oppbygning. Targets 

Online har også et svært godt navigasjonssystem som til 

enhver tid orienterer brukeren om hvor i hierarkiet hun 

befinner seg. Passage to the Internet har imidlertid et bedre 

utbygd lenkesystem med varierte, relevante og stort sett 

oppdaterte eksterne lenker. 

Innholdsmessig bør nettstedet følge opp lærestoffet i 

grunnbøkene ved å bearbeide, utdype eller aktualisere dette. 

Både pedagogiske og autentiske tekster kan brukes til å gi et 

differensiert og godt oppdatert tilbud til elevene. Av de tre 
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nettstedene er det Flying Colours Website som har det mest 

omfattende differensieringstilbudet. I dette verket er 

nettstedet brukt for å tilrettelegge grunnbokens relativt 

vanskelige tekster for noe svakere elever, samt å gi flinkere 

elever muligheten til å gå videre med tekster og emner fra 

grunnboken. Dette nettstedet tilbyr også oppdatering av 

lærestoffet, om enn noe sporadisk. Om det er klokt å 

strukturere nettstedet ut fra et slikt differensieringsprinsipp, 

er imidlertid mer usikkert. 

Denne vurderingen er basert på en sammenliknende 

tekstanalyse av de tre nettstedene. Hvordan nettsidene 

faktisk blir brukt i fremmedspråksundervisningen og 

hvordan de blir vurdert av disse brukerne -  henholdsvis 

lærere og elever - vil delrapport 2 og sluttrapporten fra 

prosjektet vise. 
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DIALOGISKE ELEMENT I 

SKJERM-TEKSTER FOR BARN 
 

Dialog og dialogisitet 

I denne artikkelen vil jeg ta for meg dialogdimensjonen i 

skjermtekster for barn. Jeg vil først se på noen formelle, 

eksplisitte dialogtrekk - selve dialogdesignet - i noen utvalgte 

produksjoner. Dernest vil jeg se på det dialogiske i et mer 

kvalitativt perspektiv. Hvor dialogisk er egentlig 

kommunikasjonen mellom tekst og ”leser”1 i skjermtekster for 

barn? 

Man finner dialogbegrepet brukt i flere betydninger. Oftest 

brukes det om den muntlige samtalen mellom to parter. Mer 

                                     
1 Jeg bruker hovedsakelig begrepene tekst og leser her, men alternerer i noen 

tilfeller med henholdsvis cd-rom og bruker.  Selv om man ofte hører dataspill og spiller 
brukt, vil jeg unngå disse betegnelsene, da jeg mener skjermtekstene for de minste 
barna sjelden er dataspill i egentlig forstand. Da måtte heller termen aktivitetssenter 
(Grünbaum 1998) være et alternativ. 
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normativt brukes det også om samtaler som ”har visse kvaliteter 

som gjerne inkluderer symmetri mellom deltakerne, vilje til å 

lytte, være åpen for andre argument og vilje til å endre 

standpunkt” (Dysthe 2001:13). Det er altså et spørsmål om 

samtalen bare har ytre, formelle trekk som gir inntrykk av en 

dialog, eller om den også klarer å få til en tilnærmet symmetrisk 

interaksjon der begge parter bygger videre på den andres innspill. 

Ofte ser vi betegnelsen dialogisitet brukt om det mer abstrakte og 

ideale fenomenet. 

Noen dialogforskere (Bakhtin 1981, Linell 1998) utvider 

begrepet til også å gjelde mer enn den muntlige samtalen, 

nærmere bestemt alle typer tekster, også skriftlige. Ifølge Bakhtin 

er alle tekster dialogiske, men i ulik grad og på ulike måter. Med 

dette utgangspunktet kan man altså på den ene siden hevde at 

dialoger ikke nødvendigvis alltid er like dialogiske, da de godt 

kan domineres og styres av den ene part. På den andre siden kan 

man hevde at det dialogiske ikke alltid trenger framstå i 

dialogform. Et foredrag kan for eksempel være ganske dialogisk, 

hvis det signaliserer sterk mottakerbevissthet og inviterer 

tilhørerne til å reagere og reflektere. Vi kan med andre ord ha 

ganske monologiske dialoger og sterkt dialogiske monologer 

(Dysthe 1995).  

Dialogbegrepet står sentralt så vel i sosiokulturell 

læringsteori (Säljø 2000, Dysthe 2001) som i generell 



 

 

114

samtaleanalyse (Linell 1998) og har det siste tiåret i stadig 

økende grad vært brukt som analyseredskap i 

kommunikasjonsstudier. 

Dialoger i sakprosatekster  

Sakprosalitteratur, og særlig pedagogisk litteratur, har 

benyttet seg av samtalen som et virkemiddel til alle tider. Vi kan 

nevne eksempler som Kongespeilet fra middelalderen og Jostein 

Gaarders I et speil, i en gåte fra vår tid. I visse perioder har 

samtalen vært særlig populær som skriftlig læringssjanger, blant 

annet på 1700-tallet. Samtalekonseptet var da ganske vanlig i 

didaktiske dialoger, en teksttype som hadde stor plass i det 

religiøse tekstuniverset på den tida (Skjelbred 1999:92). 

Pontoppidans forklaring og Hallagers Forsøg til en Læse-Øvelse-

Bog er eksempler på dette. Det hevdes at sjangeren var blant de 

hyppigst brukte på den tida, og at den var vanlig i folkelige 

skrifter langt opp på 1800-tallet (Berge 1991:145). 

De didaktiske dialogene fantes også i flere av datidas ABC-

bøker, først og fremst i form av ”muntlig og dialogisk skrivemåte 

med direkte henvendelse til leseren, en synlig forfatter og en 

resonnerende framstillingsform” (Skjelbred 1999:348), men også 

som konstruerte samtaler med replikkvekslinger mellom to 

personer, gjerne en voksen og et barn. Ifølge ABC-forskeren 

Dagrun Skjelbred kom den didaktiske dialogen i miskreditt på 

1800-tallet, først og fremst fordi den ble assosiert med 
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utenatlæring og mekanisk gjengivelse av spørsmål og svar som 

barnet kanskje forstod lite av (Skjelbred 1999:93).  I dag er 

imidlertid dialogformen i en viss grad tilbake i tekster for barn, 

blant annet de pedagogiske tekstene. Særlig ser vi ulike varianter 

av dialogkonseptet brukt i de digitale tekstene, skjermtekstene 

(Schwebs og Otnes 2001), både de beregnet for skole og de for 

fritid.   

Skjermtekstene, og primært de beregnet for pedagogisk 

bruk, har også hele tiden hatt samtalen som modell. Muligheten 

til å kunne forholde seg direkte til en datamaskin og få 

umiddelbare tilbakemeldinger om eventuelle feil eller alternative 

løsninger, ble tidlig opplevd som å føre en dialog, - å være i 

interaksjon med maskinen (Haugsbakk 2000:42). Begrepet 

interaktivitet, som ofte brukes i forbindelse med digitale tekster, 

gir assosiasjoner til interaksjon og dialog. Det fins flere element i 

interaktivitetsbegrepet (Otnes 2001, Haugsbakk 2000)2, men for 

flere medieforskere er dialogelementet det mest sentrale, eller til 

og med det eneste. De setter med andre ord som krav at en eller 

annen form for ”samtale” må være til stede i en interaktiv tekst: 

"Interactivity is the capability of (…) communication systems to 

"talk back" to the user, almost like an individual participating in a 

                                     
2 Jeg har i en tidligere artikkel (2001) nærmet meg interaktivitetsbegrepet ved å 

dele det inn i variablene hypertekstualitet og dialogisitet. Definisjonen ble senere 
nyansert ved hjelp av variablene valg, dialog og innflytelse i boka ”tekst.no” (Schwebs 
og Otnes 2001). Denne artikkelen er ment som en videreføring av diskusjonen, og her 
fokuserer jeg på den dialogiske dimensjonen.   
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conversation" (Rogers, 1986: 4).  Noen har tatt denne sammen-

likningen bokstavelig, og mener at interaktive tekster skal 

etterstrebe å være så lik menneskeskapt samtale som mulig. 

Andre er mer skeptiske til denne koplingen mellom det å 

samhandle med andre mennesker og det å samhandle med en 

maskin. Skepsisen bunner i at samhandlingen i digitale tekster er 

simulerte og preprogrammerte. Derfor må det nødvendigvis bli 

snakk om hvor sterk opplevelsen er av å være i en reell 

samhandling med noen.  

 

 

Dialogdesign i skjermtekster for barn 

Situasjon og sjanger 

Vi finner flere ulike rammer for kommunikasjon i 

skjermtekster for barn, dialogen framstår ikke bare i samtaleform. 

Kommunikasjonen kan foregå både skriftlig og muntlig. Naturlig 

nok er det den muntlige som dominerer i tekster for de minste, 

mens det kan variere i tekster for eldre barn.  

Enkelte skjermtekster har en ramme der 

kommunikasjonspartnerne fiktivt er plassert fra hverandre 

geografisk, slik at det blir nødvendig med kommunikasjon via 

brev, telefon eller andre kommunikasjonskanaler. Kanaler og 
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sjangrer som også brukes, eller rettere sagt: etterliknes, er digitale 

sjangrer som e-post, ”chat” og tekstmelding.  

I flere skjermtekster for barn begir leseren seg ut på en 

reise, blant annet for å lære geografi, samfunnskunnskap og 

historie. To sentrale produksjoner her er BackPacker og 

Norgesjakten. Den svenskproduserte BackPacker-serien fins i 

flere versjoner og var lenge blant Nordens mest solgte spill. 

BackPacker er for ungdom/voksne og BackPacker Junior er for 

barn, og begge ligger i grenselandet eventyrspill og 

kunnskapsspill  (edutainment). Konseptet er en lengre Europa-

reise med alle de viderverdigheter og opplevelser en slik kan føre 

med seg. På grunn av konstant pengebehov må man stadig ta 

jobber, vurdere billige løsninger eller rett og slett be om penger. I 

BackPacker Junior kommer telefonen inn som et medium når den 

reisende trenger mer penger og må ringe hjem til far for å tigge 

om sponsing.  

Telefonsamtalen i BackPacker Junior, med sine 

preproduserte replikker, blir gjengitt 

både skriftlig og muntlig, og med 

humor. Når det er spørsmål om hvor 

mye penger som skal lånes, merker 

den reisende (leseren) av det ønskede 

beløpet, og får så en reaksjon på dette. 

Fars stemme, intonasjon og ikke minst reaksjoner på beløpene er 
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ganske komiske til tider og kaller på latteren.  (Se skjermbilde 1). 

Bortsett fra å ha innvirkning på beløpets størrelse, er alle 

replikkene preprogrammerte, og den reisende kan ikke selv 

bestemme hva som skal sies.  

I Norgesjakten reiser man rundt i Norge på jakt etter en 

skurk. Her er telefonsamtalene utgangspunkt for veivalg.  Man 

ringer til en turistinformasjon eller 

lignende og får som regel tre 

reisealternativ man kan velge 

mellom. Slik sett fungerer 

telefonsamtalen som utgangspunkt 

for en slags hypertekst der man må 

gjøre valg mellom flere reisemål og 

reiseruter. 

 (Se skjermbilde 2.) Man kan også føre ”vanlige” samtaler 

med folk man møter i håp om at de kan hjelpe en å komme videre 

i saken.  

Andre klasse er en del av serien ”Lek og lær”. I Andre 

klasse får man brev fra brevvenner over hele Europa som man 

skal svare på. Brevene er imidlertid ferdigskrevet. Barnet får ikke 

skrive tilbake, men utfører oppdrag/tjenester som brevvennen har 

bedt om. Det foregår en fiktiv dialog der barnet ikke har mulighet 

til å påvirke innholdet.  
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I cd-rom-versjonen av Jostein Gaarders Sofies verden blir 

leseren involvert i handlingen via e-brev eller ”chat”. Da den ble 

utgitt i 1997, markedsførte forlaget produktet som et interaktivt 

produkt: ”…den enkelte bruker kan kommunisere med 

karakterene via tastaturet”. Boas Krøgh Nielsen (1998) har 

gjennomgått 18 avisanmeldelser av Sofies verden. De aller fleste 

anmeldelsene vektla det 

dialogiske preget og 

brukte formuleringer 

som ”samtale”, ”snakke 

med”, ”kommunisere via 

tastaturet”. Leseren får 

for eksempel tilsendt e-

brev-liknende meldinger 

fra Sofie eller Kleggen. Brukeren kan dessuten kommunisere med 

karakterene i stykket via noen dialogbokser som minner om 

”chat” eller tekstmeldinger 

 (se skjermbilde 3.) Kanalene er imidlertid fiktive, - det er 

ikke reelle nettkommunikasjonsverktøy som brukes i dialogene 

mellom fiksjonsfigurene og brukeren.  

    I svært mange skjermtekster for barn legges det opp til 

at barnet og den digitale figuren liksom er på samme sted til 

samme tid og at det føres en samtale mellom disse. Leseren blir 

på sett og vis en del av miljøet og gis følelsen av å være til stede. 
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Samtalepartneren i skjermteksten snakker på en direkte og 

involverende måte Dette kan minne om barne-tv, der 

programlederen snakker med barna på en måte som virker 

inkluderende og får dem til å føle seg som en del av det som 

skjer.  ”Hei, jeg heter Josefine. Jeg er på ferie, jeg. Så koselig at 

du kom.” (Josefine på ferie) I Josefine og gjengen banker 

Josefine rett og slett på skjermen til leseren for å få kontakt. I 

Andreklasse ønsker postmannen leseren velkommen på denne 

måten:. 

 

”Å, hallo, jeg så ikke at du kom. Du så kjent 
ut, - eller kanskje ikke. Det er ikke så lett å si, - 
øynene er ikke hva de engang var….” 

 

En kommuniserende gjennomgangsfigur 

Kommunikasjonspartnerne kan skifte i løpet av 

teksten/programmet, eller det kan være den samme hele veien. 

Noen ganger er den digitale samtalepartneren synlig, andre 

ganger bare en stemme.  

I mange skjermtekster for barn møter vi en figur (eller flere) 

som følger oss gjennom hele teksten. Figuren fungerer som en 

slags guide og veileder, og denne kommunikasjonspartneren 

oppmuntrer barnet foran skjermen, utfordrer det med spørsmål og 

oppgaver, evaluerer det eller bare leker med det. En slik 
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gjennomgangsfigur er også vanlig innslag i mange ikke-digitale 

læreverk for småskoletrinnet, særlig ABC-bøker. I Samlagets 

ABC er det for eksempel en fugl, mens det i Cappelens ABC er 

to barn, Jonas og Maria. Slike figurer skaper identifikasjon, 

gjenkjenning og stabilitet (Skjelbred 1997). 

Gjennomgangsfigurene kom inn i ABC-bøkene på begynnelsen 

av 1900-tallet. En av de første ABC-bøkene som hadde dette 

med, var ABC for skole og hjem i 1915 av Graff-Wang og 

Østgaard. Gjennomgangsfigurene var vanlige fram til 1980-tallet, 

og er nå kommet tilbake (Skjelbred 1991:194). Foruten å være 

forfatterens talerør bidrar slike figurer til å konkretisere og 

levendegjøre forbindelsen mellom tekst og leser. De virker også 

sammenbindende i en bok eller skjermtekst der teksten i seg selv 

ikke danner en naturlig helhet3. 

Gjennomgangsfigurene i skjermtekstene kan ha ulike 

framtoninger og ulike roller. I Felix Fabula er 

gjennomgangsfiguren katten Felix, akkurat som i tilhørende 

ABC-bok. Han er med på de fleste oppslag (skjermbilder), men 

han sier så godt som ingenting. Vi ledes gjennom teksten ved 

hjelp av to stemmer, en voksen mann og kvinne (lærere?). De 

fungerer som fortellere, i opplesingsdelen, eller som utspørrere og 

                                     
3 I tilfeller der skjermtekster er overført fra skjønnlitterære barnebøker, er ofte 

fortellingen forsvunnet (Fængsrud 2002, Schwebs 2000a & b, Schwebs og Otnes 
2001:206). Hovedpersonene har gjerne overlevd transmedieringen og gjenoppstår som 
gjennomgangsfigurer i en fragmentert tekst og ny sjanger. Eksempler: Pippi, Lek 
gjemsel med Mummi-trollet, Gubben og katten i snekkerboden. 
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dommere i forbindelse med innlagte oppgaver. Stemmeleie og 

innhold gir et sterkt preg av en asymmetrisk og pedagogisk tekst i 

negativ forstand. På den andre siden står Josefine som en mer 

troverdig samtalepartner. Noen ganger, og mer i visse deler av 

Josefine-serien enn andre, kan også hun ha rollen som instruktør 

og spørsmålsstiller. I andre, blant annet Josefine på ferie, er hun 

vår samtalepartner, og en ganske overbevisende sådan. Dette 

skyldes kanskje at vi er alene med henne, noe som gjør at vi føler 

at vi er med på å utforme en historie og blir snakket til som en 

likeverdig deltaker. I Josefine og gjengen agerer hun sammen 

med andre figurer i situasjoner der vi til en viss grad blir 

tilskuere. I Gubben og katten i snekkerboden er det en 

kombinasjon av stemmer og figurer. Ofte er dette Gubben eller 

Findus eller en annen synlig hjelpefigur, andre ganger 

instruerende og responderende stemmer som er vanskeligere å 

bestemme opphavsmannen til. I innledningen til skjermteksten er 

det en tydelig fortellerstemme, en kvinnelig ”hallodame”, som 

ønsker velkommen og viser vei.  

Vi kan altså si at det fins ulike typer av 

gjennomgangsfigurer. Er figuren synlig eller bare en stemme, - 

eller begge deler? Har den funksjon som en forteller, instruktør 

eller medaktør? Er det én gjennomgangsfigur eller flere? I 
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skjemaet nedenfor har jeg foretatt en enkel kategorisering av 

gjennomgangsfigurene fra skjermtekstene som nevnes i denne 

artikkelen.  

Skjermtekst 

(Cd-rom) 

Gjennom-

gangsfigur 

Hvem fører 

dialogen m/ 

leseren? 

Hvilken 

rolle/funksjon 

har figuren(e)? 

Gubben og 

katten i 

snekkerboden 

Gubben og 

katten Findus 

Gubben og 

katten Findus 

(ikke alltid 

synlige) samt 

andre små 

hjelpefigurer 

Instruktør, 

lekeleder, 

veileder, 

motspiller 

Felix Fabula Katten Felix To voksne 

stemmer 

(lærere?) 

Felix: sammen-

binding 

Stemmene: 

Instruktører, 

dommere, 

opplesere 

Josefine på 

ferie 

Kaninen 

Josefine 

Josefine Instruktør, 

veileder, 

oppmuntrer, 

lekekamerat, 

samtalepartner 

Josefine og Kaninen Josefine og flere Instruktører, 
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gjengen 

 

Josefine av vennene 

hennes 

dommere, 

Andre klasse Frosken FF 

og 

flua(?)Edison 

FF og Edison, 

og delvis 

postmannen og 

brevvennene 

Reiseledere, 

instruktører, 

veiledere 

dommere, 

lekekamerater 

Krakkel 

Spetakkel 

 

Krakkel og 

vennene hans 

Krakkel og 

vennene hans 

Instruktører, 

fortellere, 

dommere 

Norges-

jakten 

 

 Mange 

forskjellige 

mennesker rundt 

omkring i Norge

 

BackPacker 

Junior 

 

 Far eller 

potensiell 

arbeidsgiver 

 

Sofies verden 

 

Alberto og 

Kleggen 

Alberto og 

Kleggen 

 

Alberto: 

filosofisk 

samtalepartner 

Kleggen: 

instruktør, 

veileder, 

dommer 
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I tillegg kan det nevnes at det varierer om 

gjennomgangsfigurene er til stede hele tida. Det fins flere 

skjermtekster der figuren kommer for å sette deg i sving med en 

oppgave og så forsvinner igjen. I Gubben og katten kommer for 

eksempel  Findus stormende og sier: ”Hei.  Her er jeg i Pettersens 

snekkerbu. Trykk i vei for å finne spill og leker.  Ha det bra så 

lenge….”     

 

Dialogtrekk 

Det er gjort flere forsøk på å konstruere en tenkende og 

responderende datamaskin, og denne evnen hos datamaskinen til 

å følge en serie regler og til å svare på brukerens initiativ går 

gjerne under betegnelsen kunstig intelligens. En av de første og 

mest kjente som ble laget av slike preprogrammerte samtaler, var 

Eliza4, en slags lek med psykoterapisjangeren, der man hadde 

automatisert en del formler for oppfølgingsspørsmål og 

tilbakemeldinger som så ble utformet på basis av brukerens 

utsagn (Schwebs og Otnes 2001:103). Dette programmet er/var 

for voksne og krevde derfor mer varierte, finurlige replikker, for 

at brukeren ville la seg lokke inn i, og til dels la seg overbevise 

av, den simulerte samtalen. Programmet er laget slik at den 

                                     
4 Amerikaneren Joseph Weizenbaum skapte Eliza i 1966 (www-

ai.ijs.si/eliza/eliza.html). 
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plukker opp visse nøkkelord i pasientens utsagn (familie, 

deprimert, ulykkelig) og formulerer spørsmål som inneholder 

ordene. Eliza er produsert for nettet og tilhører på mange vis en 

annen kategori enn de skjermtekstene som omtales her, men 

nevnes for å vise at det er mulig å lage mer avanserte og 

tilsynelatende symmetriske samtaler enn de vi finner i de cd-rom-

lagrede skjermtekstene for barn. 

En del dataspill for ungdom og voksne har også benyttet 

muligheten for simulert samhandling på en utstrakt måte, selv om 

disse også er basert på en serie enten-eller (Dahl 1994).  Det fins 

ulike grader av denne følelsen av å være til stede. Den sterkeste 

oppnår du via spesielle hjelpemidler, som hjelm og øretelefoner, 

slik at du får en tredimensjonal opplevelse der du selv er inni 

skjermen og dataverdenen. Man samhandler med andre, og 

omgivelsene reagerer på dine bevegelser. Det er dette som gjerne 

blir kalt en virtuell verden 5. Dette finner man i liten grad i 

skjermtekstene for de minste. 

Tar man et skritt tilbake og ser kommunikasjonen på et 

annet plan, enten det gjelder Eliza eller et komplisert dataspill, er 

det egentlig tale om samhandling mellom brukeren og 

programmereren. Og brukeren kan selvsagt ikke være med på 

annet enn de alternativene programmereren har tenkt ut på 

                                     
5 Denne typen samhandling kaller Roderick Sims (1997) for ”Immersive virtual 

Interactivity”, - det øverste av 7 interaktivitetsnivå han opererer med. 
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forhånd, og slik sett blir det programmereren som til syvende og 

sist har den dominerende rollen i kommunikasjonssituasjonen.   

Det er visse dialogtrekk som går igjen når programmereren 

skal prøve å illudere en samtale. Det mest typiske er såkalte 

nærhetspar, replikkpar bestående av initiativ og respons (og 

kanskje en reaksjon på responsen). Så vel muligheten for å 

komme med initiativ som å gi og motta respons er viktige 

element i en symmetrisk, dialogisk samtale. I vanlige, uformelle 

samtaler har alle parter i prinsippet mulighet til å komme med 

initiativ, ulike typer responser samt reaksjoner på responsen (I-

R-R)6. I skjermtekster er dette annerledes. Som regel er det 

skjermteksten (figurer eller stemmer i skjermteksten) som 

kommer med initiativene, barnet med responsene og 

skjermteksten med reaksjonen på responsene. Vi skal se litt 

nærmere på noen sider ved initiativer og responser samt noen 

andre dialogiske språkfunksjoner i skjermtekster for barn. 

 

Initiativer (I) 

Når det gjelder leserens mulighet til å ta initiativ, så er 

denne som sagt begrenset. Rett nok kan barnet ta noen ikke-

                                     
6 En del asymmetriske samtaler mellom voksne og barn, blant annet 

klasseromssamtaler, har man også betegnet som I-R-E-samtaler, fordi reaksjonen ofte 
framstår som den voksnes evaluering av barnet/eleven. Jeg kommer tilbake til dette 
seinere i artikkelen. 
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verbale initiativ i form av en aktivitet eller et veivalg. Det kan 

også i en del skjermtekster ta initiativ til å avbryte en dialog eller 

aktivitet. Mange aktiviteter og dialoger kan avbrytes gjennom 

intuitive avbruddsikoner (Fængsrud 2002), ikoner som ikke 

trenger forklaring (for eks. en pil, en dør, et vindu).  Barna 

skjønner umiddelbart at dette er rømningsveier der man kan 

stikke av fra det hele. Dette er en rent teknisk detalj som kan være 

med på å fremme følelsen av symmetri og innflytelse. 

Det er altså skjermteksten - eller figuren(e) vi møter i 

skjermteksten - som kommer med de aller fleste initiativene, i 

alle fall de verbale. Initiativene er stort sett rene, det vil si uten 

tilknytning bakover. Nye initiativ kommer med andre ord 

uavhengig av hva leseren har gjort og sagt tidligere. Initiativene 

fra skjermteksten er av ulik art og kan uttrykke ulike 

språkhandlinger. Enkelte ganger kan de være konstativer 

(påstander, utsagn) (”Jeg heter Josefine.”) eller ekspressiver (”Så 

koselig at du kom.” ”Jippi. Pettersen sover middag.”). Men som 

oftest er de en eller annen variant av direktiver, det vil si 

spørsmål, instruksjoner, ordre eller lignende.  

Direktivene kan være eksplisitte eller implisitte. De 

realiseres oftest som direkte spørsmål eller imperativer, men de 

samme språkhandlingene kan også kamufleres og pakkes inn i 

andre formuleringstyper og henvendelsesformer, såkalte indirekte 

språkhandlinger. Spørsmålene er ofte lukkede og krever 
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avgrensede fasitsvar eller ja-/nei-svar. Det er sjelden mulighet for 

åpne, undrende spørsmål. Hvis det er åpne spørsmål i 

skjermtekstene, så er de nærmest retoriske og krever ingen svar. 

Barnet kan svare, men ingen hører det, og svaret er ikke 

avgjørende for videre dialog og handling. Selv i den filosofiske 

Sofies verden er det mest lukkede spørsmål. Vi kan forsøksvis 

sette opp direktivene vi finner i skjermtekster for barn i følgende 

kategorier7:  
 

Direkte direktiver 

Direkte spørsmål (lukkede): 

* ”Klarer du finne noe som rimer på måke?” 

(Felix Fabula) 

Direkte spørsmål (åpne)(ofte retoriske): 

* ”Jeg tør ikke stå her lenger.  Tør du?” (Josefine 

på ferie) 

* ”Er det ikke koselig her inne?” (Josefine på 

ferie) 

 

                                     
7 Kategoriseringen er en fri kombinasjon og forenkling av initiativ- og 

responsteori (Linell 1987 0g 1994)  og språkhandlingsteori (Austin 1962/89). 
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Direkte instrukser (imperativer): 

* ”Klikk på en av tingene på hylla, så kommer du til et spill 

eller en annen del av snekkerbua.”  (Gubben og katten) 

* ”Kontroller signalementet på kroppen en gang til!” 

(Gubben og katten) 

 

 

”Kamuflerte”, indirekte direktiver  

 

Indirekte spørsmål   

* Nå skal vi se hvor flink du er til å huske ting.(= 

Klarer du huske  disse tingene?) (Josefine på ferie) 

* Tyven hadde lange bukser. (=Kan du se en tyv med 

lange bukser?) (Gubben og katten..) 

* Det var noe rødt der. (=Kan du se en tyv med noe 

rødt på seg?) (Gubben og katten…) 

Indirekte instrukser  

* ”Jeg lurer på hvilken vei jeg skal gå.” (= Vis meg 

veien!) (Josefine på ferie) 

* ”Vi må kanskje pusle litt før vi kommer videre her” 

(= Lag dette puslespillet først!) (Josefine på ferie) 

 

Ved bruk av indirekte direktiver, og til dels også retoriske 

spørsmål, oppnås gjerne en mer kameratslig mindre ”skolsk” 
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tone. Kravene blir noe dempet og formuleringene mer høflige. 

Dialogene virker dermed ikke så asymmetriske, men  inviterer til 

mer samhandling og likeverd.  

 

Responser (R) 

Siden det er skjermteksten som har de fleste initiativer, har 

følgelig leseren de fleste responser. Responsene er minimale, det 

vil si replikker som ikke fører inn noe nytt utover det som det ble 

bedt om i forrige replikk (Svennevig m.fl. 1995:679).  

Responsene i digitale barneproduksjoner kan være verbale eller 

ikke-verbale. Hvis de er verbale, må de nødvendigvis være 

skriftlige (taleteknologien8 er ennå ikke benyttet i skjermtekster 

for barn).  

De ikke-verbale responsene er likevel de vanligste. – altså at 

leserens respons blir gjort i form av en bevegelse eller aktivitet. 

Det kan være små, enkle handlinger som å klikke og velge eller 

større aktiviteter som spill, konstruksjoner osv. 

Enkelthandlingene går gjerne ut på å klikke på ”ja” eller ”nei”, - i 

Gubben og katten manifestert i ja-dyret og nei-dyret, henholdsvis 

hoppende opp og ned og ristende energisk på hodet. I slike ”velg- 

                                     
8 Taleteknologien muliggjør i dag at muntlig tale kan gjøres om til skrift. 

Hvis/Når den tas i bruk i barneproduksjoner, vil den ganske sikkert kunne bidra til at 
den fiktive dialogen virker mer autentisk og toveis. 
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og klikk-dialoger” skal man også gjerne klikke på rett svar (ord, 

gjenstand, person), som for eksempel gjenstanden broren har 

gjemt seg bak i Gubben og katten eller ei kråke (som rimer på 

måke) i Felix Fabula. En litt annen variant finner man i 

Norgesjakten, der man kan velge hvilken replikk man vil si, en 

slags flervalgssamtale. Disse trenger ikke være knyttet til rett-

galt-dimensjonen. 

 

 Den reisendes svaralternativ 

Bussjåfør: ”Hei hei, 

hvor går ferden i dag?” 

 

 

 
 

 

 

Bussjåfør: ”Bussen til 

Hamar koster 50 kr.” 

 

 

 

”Halden, takk.” 

”Til Hamar, hadde jeg  

         tenkt.” 

”Jeg tenkte å dra til  

         Kongsberg.” 

”Til Fagernes, hvis det      

går buss dit i dag.” 

 

”Bra. Her er 50 kr. ” 

”Det får vente.” 

 
     ”Flervalgssamtale” i  Norgesjakten 
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I de mer omfattende ikke-verbale responsene bidrar leseren 

ved å gjøre noe, lage noe, konstruere noe. I Gubben og katten fins 

det for eksempel noen avanserte konstruksjonsoppgaver som 

krever teknisk innsikt, finmotoriske ferdigheter og intellektuelt 

resonnement (Engan og Otnes 2002:257). Problemløsning går 

altså inn som del av dialogen.9 Medopplevelsen blir gjerne større 

dersom oppgavene virkelig kjennes problematiske og ikke bare er 

enkeltstående ja/nei-valg. Da blir leserens bidrag en troverdig del 

av dialogen og en viktig brikke i framdriften av teksten.  

Barnets bidrag kan også ha såkalt progressfunksjon 

(Schwebs og Otnes 2001:84). I en del cd-rom-produksjoner 

kommer man rett og slett ikke videre til neste utfordring før man 

har gitt det rette svar. Slike aktiviteter med progressfunksjon er 

mer vanlig i skjermtekster for større barn. I BackPacker Junior 

må man blant annet skaffe penger på ulike vis for å komme seg 

videre på reisen. Det fins også spredte eksempler i tekstene for de 

små. I Andre klasse må man for eksempel løse oppgaver for å 

samle poeng til frimerkekjøp, for så å kunne svare på brev man 

har fått og dermed komme videre i handlingen.  

Iblant er det ikke ment at barnet skal respondere i det hele 

tatt. Skjermteksten kommer med utrop og retoriske spørsmål, der 

respons fra leseren verken er forventet eller mulig.  I Sofies 

                                     
9 Sims (1997) kaller en slik form for samhandling med maskinen for 

Constructive Interactivity. 
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verden har for eksempel brukeren ikke mulighet til å svare på de 

e-brev-liknende meldingene fra Sofie og Kleggen. 

Tekstmeldinger fra Kleggen dukker opp hvis brukeren ikke klarer 

en oppgave, men det er ikke mulig å gi Kleggen tilbakemelding 

(Nielsen 1998). En annen variant som kan nevnes, er den der 

skjermtekstfiguren er så skravlete at den i grunnen svarer på 

vegne av barnet. I kortspillet med Josefine (Josefine på ferie), 

skravler hun hele tiden, spør og kommenterer, og sier i grunnen 

både spørsmålene og svarene. ”Å, der fikk du et stikk.” ”Min 

tur.”  ”Din tur.” Er figuren sjarmerende, som Josefine absolutt er, 

og det er gjort på en overbevisende måte, kan kanskje barnet 

finne det både akseptabelt og praktisk at partneren fører ordet og 

er såpass dominerende. 

 

Reaksjoner på responser (R) 

Til slutt skal vi se litt på de små responsene, eller snarere en 

slags reaksjoner, som skjermfiguren gir brukeren. Kvaliteten og 

relevansen i slike tilbakemeldinger er relevant. Klarer den å gi 

inntrykk av å ha lyttet til brukerens utspill og bygge videre på 

disse?  Slike opptak (Dysthe 1995) eller andre former for 

lyttemarkører (Otnes 1999a & b) er viktige for å gi brukeren en 

følelse av dialog. Når responsen gir inntrykk av jatting, 

papegøyesnakk eller i verste fall ”God dag mann økseskaft.”, gir 

samtalen lite preg av autensitet og symmetri. I analoge, reelle 



 

 

135

samtaler er ulike lyttemarkører viktig både i responser og 

reaksjoner på responser. Særlig er dette viktig i dialoger mellom 

voksne og barn. Likevel er det ofte slik at reaksjoner voksne 

kommer med på barns responser (blant annet i pedagogiske 

kontekster) ofte er av evaluerende art. Derfor har man kalt 

klasseromssamtaler for I-R-E-samtaler, noe som også kan være 

dekkende for mange skjermtekster for barn.  

I cd-rom-produksjoner er det naturlig nok en umulighet av 

tekniske grunner å legge inn opptak og lyttemarkører i 

tilbakemeldingene, og reaksjonene blir automatiserte, minimale 

og lite varierte. Marit Skarbø (2001) har i sin artikkel om første 

lese- og skriveopplæringsmateriell pekt på at responsene 

brukeren får fra maskinen er varianter av ja og nei eller rett og 

galt (riktig, nemlig og flott og prøv igjen og niks). Hun antar at en 

slik bruk av ulike synonymer skyldes at man vil gi inntrykk av en 

reell samtale og ikke så tydelig avsløres som stimulus-respons-

styrt (Skarbø 2001). I de omtalte tekstene i denne artikkelen fins 

også ulike varianter av rett-/galt-tilbakemeldinger: 

 

• Den tradisjonelle og lærerpregede varianten: ”Det var 

rett.” (Felix Fabula) 

• Den litt mer uformelle og kameratslige varianten: 

"Dette var jammen ikke dårlig!" (Gubben og katten). 
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”Kontroller signalementet på kroppen en gang til!” 

(Gubben og katten) 

• Den gjentakende og aktivt lyttende10 varianten: ”Ja, 

det var tyven! Han låser vi inn.” (Gubben og katten) 

  
Et annet avgjørende aspekt er om man får de samme 

tilbakemeldingene fra skjermteksten hele tida, både ved de ulike 

oppgavene og hver gang man arbeider seg gjennom cd-rom-

platen. Hvis responsen en får fra de ulike stemmene er ulik nesten 

hver gang, så virker det naturlig nok mer som en autentisk 

samtale. Hvis den er lite variert, for eksempel i leken hvor man 

skal finne brødrene (Gubben og katten), blir det lite motiverende. 

En liten mann forteller at han har fire brødre som har gjemt seg i 

snekkerbua. Vi får tre forsøk på å finne hver bror: 

”Den første broren har gjemt seg bak en grønn ting.” 

(Barnet klikker feil første gang.)  

”Nei, bak en grønn ting.” 

(Barnet klikker feil andre gang).  

”Nei, bak en grønn ting.” 

(Barnet klikker feil tredje gang).  

”Han hadde jammen funnet et vanskelig sted.” 

”Den andre broren har gjemt seg bak en spiss ting” 

                                     
10 Begrepet aktiv lytting har flere definisjoner. En av dem går ut på at man gjentar deler av det 

samtalepartneren har sagt for å understreke at man virkelig har fått dette med seg (Gordon 1979). Det har 

også blitt kalt speiling (Hjertaker 1990) og reflektering (Hoel 1995).  
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(Barnet klikker feil første gang.)  

”Nei, bak en spiss ting.” 

(Barnet klikker feil andre gang).  

”Nei, bak en spiss ting.” 

(Barnet klikker feil tredje gang).  

”Han hadde jammen funnet et vanskelig sted.” 

 

 

I BackPacker Junior er det få innslag av dialog og heller 

ingen gjennomgangsfigur. Telefonsamtalene med far utpeker seg 

imidlertid som et morsomt innslag. Som nevnt er alle replikkene 

preprogrammerte, det er bare lånesummen leseren (den reisende) 

har innflytelse på. Reaksjonene fra far varierer fra gang til gang, 

og avhenger også av størrelsen på summen. Nedenfor skal vi se 

far Nilsen i noen av samtalene han har (kan ha) med sin datter 

Hilde: 

Samtale 1:  

 Nilsen! 

 Hei, det er meg, Hilde. 

 Det var godt å høre fra deg, Hilde.  Hvor er du? 

 Jeg er i Tallin, 

 Står alt bra til? 

 Ja. Det vil si, jeg kunne trenge flere penger 

 Allerede?  Hvor mye? 
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 Jeg tror at det burde holde med…(lav sum) 

 Det burde vi vel kunne ordne. 

 Takk.  Dere hører fra meg senere. 

 Den som lever, får se. 

Samtale 2: 

 Nilsen! 

 Hei, det er meg, Hilde 

 Det var godt å høre fra deg, Hilde. 

 Hvor er du? 

 Jeg er i Tallin. Jeg kunne trenge noen penger. 

 Hvor mye? 

 Jeg tror at det burde holde med….  (høy sum) 

 Tror du jeg er lagd av penger?  Du får klare deg med 

…… 

 OK…… 

Samtale 3: 

 Nilsen! 

 Heisan, det er meg, Hilde. 

 OK, Hilde, hvor mye trenger du å låne? 

 Ikke så mye egentlig. 

 Ut med det! 

 Kanskje ……. kroner. Så har jeg så jeg kommer hjem. 

 Ha.ha.ha. Ja, du er meg en fin en. 

 Betyr det jeg ikke får låne penger? 
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 Du får få ….., men det er siste gang. 

 Selvfølgelig! 

Samtale 4: 

 Nilsen! 

 Hei, det er meg. 

 Ja vel, hva er det nå da? 

 Gjett 3 ganger. 

 Hvor mye? 

 Jeg trenger ……… 

 Glem det, Hilde! Nå får du jammen klare deg selv1 

 Ja vel. 

Samtale 5: 

 Nilsen! 

 Hei, det er meg igjen. 

 Hvor mye? 

 Jeg trenger ….. 

 Nei, nå vet jeg ikke lenger. 

 Jeg har forresten kjøpt presang til dere. 

 Ja, så får du vel få pengene da. 

 Åhh, takkk 

 Hva er det du har kjøpt til oss? 

 Huff, nå har jeg ikke flere vekslepenger igjen. Jeg må 

visst legge på. 
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Helt til slutt er det interessant å se hvordan maskinen 

reagerer på manglende respons fra leseren. Hva skjer hvis barnet 

glemmer seg bort eller er litt treg med å respondere? Her er det 

flere alternativ: 1) Det skjer ingenting. Skjermteksten/figuren 

forholder seg ikke til det (for eks. letingen etter brødrene i 

snekkerboden). 2) Maskinen utfører det barnet skulle ha gjort (for 

eksempel i kortspill med Josefine, - kortet forsvinner fra barnets 

plass over til Josefine, selv om barnet ikke har klikket med 

musa). 3) Skjermtekstfiguren lurer på hvor du har blitt av og 

purrer på respons. Den siste varianten finner vi flere eksempler på 

i huleferden med Josefine (Josefine på ferie), der hun ofte ber om 

hjelp fra leseren.  Etter en stunds passivitet kommer hun med en 

av følgende replikker:  

 

”Hei på deg, jeg tør ikke stå her alene lenger.” 

”Har du ikke tenkt å hjelpe meg videre?  Jeg kan da ikke stå 

her hele dagen.” 

”Halloooo!” (med ekko) 

 
De aller fleste replikker i skjermtekster for barn er lokale, 

det vil si knyttet an til foregående replikk. I digitale produksjoner 

er det fullt mulig å lage databaser som registrerer alle leserens 

bidrag og muliggjør oppfølging, - såkalt ikke-lokal respons. 

Mindre omfattende skjermtekster klarer sjelden å ta opp i seg 
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brukerens utspill fra flere faser bakover. I Sofies verden stiller 

filosofen Alberto spørsmål til brukeren, men disse bygger ikke på 

brukerens tidligere handlinger. Et lite unntak er i den scenen hvor 

brukeren får tilgang på sitt eget kartotekkort i arkivet. Her er en 

del av opplysningene grunnet på svar brukeren har gitt tidligere 

(Nielsen 1998). 

 

Andre dialogiske språkfunksjoner 

I skjermtekster for barn kan vi også finne andre dialogtrekk 

enn I-R-R (I-R-E). Vi skal se nærmere på noen dialogiske 

språkfunksjoner som kan bidra til å gjøre skjermtekstene mer 

troverdige og tilsynelatende symmetriske 

Det mest tydelige virkemiddelet som brukes, er direkte 

henvendelser til leseren. Dette gjøres først og fremst ved en 

hyppig bruk av pronomenet du/dere (evt. vi) for å skape en 

personlig og nær tone og en følelse av å være sammen på samme 

sted og i den samme aktiviteten.  

 

• Den valgte skattevokteren: "Jeg skal vokte skatten for 

deg!" (Gubben og katten) 

• Gubben: ”Nå skal vi se om vi ikke kan lære oss noen 

gangetabeller.” (Gubben og katten)  

• Josefine: ”Det er bra med litt kunst på veggene, vet 

du.” (Josefine på ferie) 
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Direkte henvendelser gjøres dessuten ved såkalt 

adressering11. Dette skjer ved at leserens navn blir nevnt. 

Adressering er et trekk som brukes i vanlige samtaler, enten for å 

vise intimitet og emapati eller for å tydeliggjøre hvem man 

henvender seg til i en større forsamling. I skjermtekster fungerer 

det som en troverdiggjøring av dialogen. Hvis brukeren blir bedt 

om å registrere seg før han begynner ferden gjennom teksten, har 

skjermteksten mulighet til å bruke navnet med jevne mellomrom. 

Dette skjer riktignok skriftlig og fins derfor først og fremst i 

skjermtekster for litt større barn. I mitt tekstutvalg blir leseren 

bedt om å logge seg inn med navnet sitt i BakcPacker Junior, 

Norgesjakten, Andreklasse, Krakkel Spetakkel og Sofies verden. 

Det varierer imidlertid i hvilken grad navnet dukker opp i løpet 

av teksten og hvilken funksjon det har. I Andreklasse står 

brukerens navn som mottaker og avsender på brevene. I 

BackpackerJunior dukker navnet opp både på brevhilsenene hjem 

og på et diplom den reisende får etter å ha løst oppgaver som 

ansatt i ulike jobber. 

 Et annet virkemiddel som brukes i skjermdialogene, er 

å legge inn en tenkt reaksjon fra brukeren i replikken. 

Skjermtekstfiguren innlemmer altså responser i sine nye initiativ 

som er simulerte og fiktive, men som det er stor sjanse for at 

                                     
11 Adressering er et begrep som brukes blant annet i samtaleforskning.  Et 

tilsvarende begrep brukt innen dataverdenen er personalisering (Schwebs 2000b) 
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brukeren kan ha sagt eller tenkt. Et eksempel kan hentes fra 

bondesjakksekvensen med Findus, der ordren både inneholder 

direkte henvendelser til og tenkte innspill fra brukeren: 

Findus: "Velg den brikken du vil være. Okay, da. Du kan 

begynne! Trekk den bort til den ruten du vil begynne i." (Gubben 

og katten i snekkerboden) 

Ytterligere et dialogisk virkemiddel i skjermtekstene er 

personlige innslag som for eksempel en bakgrunnshistorie for 

oppgavene eller andre moment som gjør at man blir bedre kjent 

med dialogpartneren, får lyst til å hjelpe og kanskje føler seg 

betydningsfull. Dette fører også til at  dialogen blir del av en 

slags fortelling. 

 

• Gubben:  ”Åjåj, alt verktøyet ligger i et eneste rot. Du 

får hjelpe meg å lete. Se i skap og esker og bokser 

etter verktøy som passer sammen!” ( Gubben og 

katten) 

• Josefine: ”Nå får du bestemme hvor vi skal.  Jeg orker 

snart ikke mer.” (Josefine på ferie) 

 

Til sist skal vi nevne et språklig trekk som bidrar til å 

kamuflere og dempe det asymmetriske. Ved å legge inn modale 

adverb eller liknende formuleringsmåter i skjermfigurens 

replikker, får man fram det usikre, uplanlagte hos taleren og gir 
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brukeren mulighet til også å ha en mening eller ta noe av 

styringa. 

 

• Josefine: ”Vi må kanskje pusle litt før vi kan komme 

videre?” (Josefine på ferie) 

 

 

Dialog, lek og fiksjon 

 

Den israelske medieforskeren Sheizaf Rafaeli (1988) har 

begrepet responsiveness (lydhørhet eller oppmerksomhet) som 

mål for et mediums evne til å være mottakelig og reagere i 

forhold til en bruker. Han opererer med tre nivå: 

toveiskommunikasjon, meddelelser går begge veier, reaktiv 

kommunikasjon, et utspill er en reaksjon på det umiddelbart 

foregående og interaktiv kommunikasjon, et utspill reagerer på 

hele rekken av tidligere meddelelser.   

En annen interaktivitetsforsker foreslår kvasi-interaktivitet 

(Rhodes 1985) om interaktivitetsformer og samhandlingsformer 

som ikke er fullverdige eller tilnærmet symmetriske. 

Veldig mange skjermtekster for barn må stort sett 

klassifiseres som kvasiinteraktive eller det som ville gå inn under 

Rafaelis reaktive kommunikasjon. Selv om det legges opp til flere 

ulike former for kommunikasjon i en del cd-rom-tekster, er det få 
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som gir brukeren stor innflytelse og muligheter for medvirkning. 

Skjermtekster for barn, på cd-rom, har det felles at de har 

tekniske begrensninger når det gjelder å framstå som interaktive 

og dialogiske. Likevel har de ikkje helt like dialogkonsept, og 

noen har utnyttet det dialogiske potensialet bedre enn andre. 

Skjermtekstutvalget i denne artikkelen er ganske tilfeldig, 

og det blir derfor ikke riktig å foreta en fellesvurdering ut fra 

disse. Artikkelen bygger dessuten bare delvis på observasjoner av 

skjermtekster i bruk. Slike bruksstudier blir derfor nødvendig å 

gå videre med. Jeg vil foreløpig komme med noen 

oppsummerende beskrivelser av tydelige dialogtrekk i 

skjermtekster for barn samt noen forsiktige påstander om hvordan 

de ulike virkemidlene kan virke på barna. 

Ut fra det materialet jeg har studert, og også ut fra det man 

vet om tekniske muligheter på enkle cd-rom-produksjoner for 

barn, kan man hevde følgende: 

 

• Nærhetsparene består stort sett av spørsmål-svar (og 

evt. reaksjon på svaret) og utgjør en såkalt I-R-E-

struktur 

• En typisk I-R-E-struktur i skjermtekster for barn er 

slik: Verbalt initiativ fra skjermteksten- ikke-verbal 

respons fra barnet  - verbal tilbakemelding/evaluering 

fra skjermteksten 
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• Det er bare skjermteksten (kommunikasjonsfiguren) 

som kan komme med rene initiativ  

• Adressering og retoriske spørsmål kan, hvis det ikke 

er overdrevet, bidra til en følelse av symmetrisk 

dialog. 

• Indirekte språkhandlinger (”kamuflerte” kommandoer, 

spørsmål, evalueringer) kan, hvis det ikke er 

overdrevet, bidra til en følelse av symmetrisk dialog. 

• Det er av betydning at gjennomgangsfiguren (eller 

annen figur) er til stede hele tida, slik at barnet 

(leseren) ikke blir stående alene med oppgavene.  

Skjermtekster der leseren må være alene med 

utfordringene, er mindre autentiske og dialogiske 

• Sekvenser der leseren er alene sammen med én figur 

(og ikke med flere) virker mer realistiske og 

dialogiske enn andre, for da kan det umulig være 

andre enn leseren figuren henvender seg til. 

 
All nyere forskning rundt kommunikasjon med barn 

poengterer det dialogiske og sosiokulturelle som et viktig 

fundament for engasjement, involvering, utvikling og læring. Når 

det gjelder den dialogiske dimensjonen i skjermtekster, er det 

særlig to aspekt som kan synes sentrale. Det ene er formen og 

kvaliteten på tilbakemeldingene fra skjermteksten (eller 

kommunikasjonspartneren der) til brukeren, og det andre er 
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brukerens mulighet for kontroll og innflytelse på framdriften av 

teksten.   

Flere av de tekstene som er omtalt i denne artikkelen, er 

primært beregnet for underholdning og fritidsbruk, noen for 

pedagogisk bruk, andre kanskje begge deler. Grensegangen 

mellom såkalte  pedagogiske tekster og andre tekster er ikkje så 

klar i norsk skole, og kanskje aller minst på småskoletrinnet. Det 

må likevel sies at det er et interessant funn at de skjermtekstene 

som peker seg ut som de mest monologiske, Felix Fabula og 

Krakkel Spetakkel, er de som er beregnet på skolen.  

 Det er videre en kjensgjerning at man kan vurdere 

kvaliteten på en skjermtekst for barn ut fra hvor mange ganger 

den kan gjennomkjøres før dialogen blir kjedelig og forutsigbar. 

Når dialogen blir for ensformig og monologisk, og når barnet har 

lært replikkene utenat, overhører ofte barnet dialogpartneren på 

skjermen uten å bry seg om instrukser og evaluering (Fængsrud 

2002). Da blir kvaliteten på oppgavene og aktivitetene det 

avgjørende, og samarbeidssamtalene mellom barna foran 

skjermen blir vel så viktige som samtalen med skjermteksten 

(Engan og Otnes 2002)?  

Et underliggende spørsmål i arbeidet med denne artikkelen 

har helt klart vært: Hvor dialogiske er egentlig skjermtekstene for 

barn? Et annet spørsmål som imidlertid også har presset seg fram, 

er: Hvor avgjørende er det at cd-rom-produksjoner for barn 
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framstår som dialogiske og symmetriske tekster?  Etter mitt syn 

er det i alle fall viktig å erkjenne at andre dimensjoner enn den 

dialogiske som kan være like vesentlige. Barn forlanger kanskje 

ikke en så nyansert og krevende tekst eller dialog som voksne, og 

de gjennomskuer ikke fullt så lett det preproduserte og simulerte 

(jfr. Barne-TV). Kanskje er humoren og rammefortellingen like 

viktig?  Kanskje er samtalen bare en lek? For de minste kan 

gjentakelse og drillpreget lek ofte være en glede! Barn leker med 

sjangeren, og vet godt at det er fiktivt, men synes likevel det er 

artig å høre hvordan far reagerer på beløpene vi ber om i 

BackPacker eller hvilke rare svaralternativ de får velge mellom i 

Norgesjakten. De er med på det dialogiske skuspillet!  

 

Litteratur. 

- Bakhtin, Mikhail. 1981. The dialogic imagination: Four 
essays by M.M. Bakhtin. Red.: M. Holquist. Oversatt av 
C.Emerson og M.Holquist.  Austin: University of Texas 
Press. 

- Berge, Kjell Lars. 1991. Samtalen mellom Einar og Reidar: 
Et symptom på tekstnormendringar i 1700-tallets 
skriftkultur? – en sosiotekstologisk undersøkelse av en 
tekstytring. I: Arkiv for nordisk filologi, s. 137-163. 

- Dahl, Tor Edvin. 1994. Spill, interaktivitet og "adventure 
games". I: Schwebs, Ture (red): Skjermtekster. 
Skriftkulturen og den elektroniske informasjonsteknologien. 
Oslo: Universitetsforlaget.  

- Dysthe, Olga. 1995. Det flerstemmige klasserommet. 
Skriving og samtale for å lære. Gyldendal ad Notam. 



 

 

149

- Dysthe, Olga. 2001. Om samanhengen mellom dialog, 
samspel og læring. I Olga Dysthe (red.): Dialog, samspel og 
læring. Abstrakt forlag. 

- Engan, Bengt og Hildegunn Otnes.2002. Seksåringer,  
- skjermtekster og problemløsning. I: Hoel, Torlaug 

Løkensgard  
- og Sten Ludvigsen (red.): Et utdanningssystem i endring.  
- Gyldendal  
- Fængsrud, Anne. 2002. Cd-rom for barn - fins den i 

morgen? Under publisering. 
- Gordon, Thomas. 1979. Snakk med oss, lærer! Oslo: 

Dreyer. 
- Grünbaum, Pia. 1998. Barn og data. En veiledning for 

voksne. Oslo: Tano Aschehoug. 
- Haugsbakk, Geir. 2000. Interaktivitet, teknologi og læring, - 

en forstudie.  Rapport 6 i ITUs skriftserie. Universitetet i 
Oslo. 

- Hjertaker, Egil. 1990. Læring gjennom samarbeid. En 
arbeidsmetode for faglig og sosial læring. Oslo: Tano. 

- Hoel, Torlaug Løkensgard. 1995. Elevrespons og 
responsstrategier. I Norsklæreren, nr. 5. 

- Linell, Per & Lennart Gustavsson. 1987. Initiativ och 
respons. Om dialogens dynamik, dominans och koherens. 
Universitetet i Linköping. Studies in communication 15. 

- Linell, Per. 1994. Approaching Dialogue. Talk, interaction 
and contexts in dialogical persepectives. 
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing 
Company. 

- Nielsen, Boas Krøgh. 1998. Sofies interaktive verden. 
Internett i endring. Rapport fra Universitetet i Oslo. 
www.media.uio.no/internettiendring/publikasjoner/tekst/nie
lsen2/innhold.html 

- Otnes, Hildegunn. 1999a. Oppmerksomhet og respons. 
Relasjonell lytting i  klasseromssamtaler.  Lingvistisk 
tidsskrift 1/99 



 

 

150

- Otnes, Hildegunn. 1999b. Lytting – en av de ”fire stor” i 
norskfaget. I Hertzberg, Frøydis og Astrid Roe (red.): 
Muntlig norsk. Tano Aschehoug. 

- Otnes, Hildegunn. 2001.  Hvor interaktive er de interaktive 
tekstene? I: Selander og Skjelbred (red.): Fokus på 
pedagogisk tekster. Artikler fra  prosjektet ”valg og 
vurdering av lærebøker og andre læremidler”. Høgskolen i 
Vestfold, notat 5/2001  

- Rafaeli, Sheizaf. 1988. Interactivity: From New Media to 
Communication. Hawkins, R.P., J.M. Wieman, & S.Pingree 
(red.): The Sage Annual Reviewof Communication 
Research. Vol 16. Beverly Hills: Sage Publications.  

- Rogers, Everett M.1986. Communication Technology: The 
new media in  Society. New York; Free Press.  

- Schwebs, Ture. 2000a. Gubben goes digital. Norsklæreren 
nr.1, 2000.  

- Schwebs, Ture. 2000b. Gammel ulv i spraglete fårepels? 
Pedagogikk og multimedialitet i «lek og lær»-programmer. 
Foredrag holdt på konferansen Tekst, tone og bilde på 
internett, Høgskolen i Hedmark 2000. 
(http://webster.hibo.no/rr/pres_stoff/gammel_ulv/gammel_u
lv.htm) 

- Schwebs, Ture og Hildegunn  Otnes. 2001. tekst.no. 
sjangrer og strukturer i digitale medier. Cappelen/LNU 

- Sims, Roderick 1997. Interactivity: A Forgotten Art? 
http://intro.base.org/docs/interact/ 

- Skarbø, Marit. 2001. ”Lek ” og ”lær” i ”lek og lær”.  I: 
Selander og Skjelbred (red.): Fokus på pedagogisk tekster 
2: artikler om læremidler i førsteklasse. Høgskolen i 
Vestfold, notat 7/2001.  

- Skjelbred, Dagrun. 1991. Tekstane skal vere meiningsfylte 
(M87). ABC-bokas plass i den første leseopplæringa. I 
Austad, Ingolv (red.): Mening i tekst. Teorier og metoder i 
grunnleggende lese- og skriveopplæring. (1.opplag.) 
Cappelen/LNU 

- Skjelbred, Dagrun.  1997. ABC. Lærerens bok. Cappelen. 



 

 

151

- Skjelbred, Dagrun. 1999. ”…de umisteligste Bøger”. En 
studie av den tidlige  norske abc-tradisjonen.  Avhandling 
for den filosofiske doktorgraden. Faculty of Arts. Uiversity 
of Oslo. No 63. 

- Svennevig, Jan. 1995. Samtaleanalyse. I Svennevig, Jan, 
Margareth Sandvik og Wenche Vagle: Tilnærmingar til 
tekst. Modeller for språklig tekstanalyse. LNU/Cappelen.  
 

Omtalte skjermtekster: 
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Felix Fabula 
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