
 

 

 

 

          
 

 

Nettsteder og læreverk 
Analyse av nettsteder for tre engelskverk for videregående skole 

 

 

 

 

Bente M. Heian 

Reidar J. Pettersen 

 
 

 

 

 

 

 

 

Delrapport 1 i prosjektet  

Nettsider som integrert del av læreverk  – unødvendig vedheng eller nyttig tilleggskomponent? 

 1



 
 
 
Forord 
 
”Nettsteder og læreverk” er den første av fire rapporter fra prosjektet Nettsider som integrert del 

av læreverk – unødvendig vedheng eller nyttig tilleggskomponent? De tre andre rapportene 

handler om lærernes erfaringer med bruk av nettsteder (delrapport 2), elevenes erfaringer med 

bruk av nettet (delrapport 3) og sluttrapporten fra hele prosjektet (rapport 4). 

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

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

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

Høgskolen i Vestfold.  

Delrapport 1 ble sluttført i april 2002, men analysene rapporten bygger på er foretatt over et 

års tid. Internett er et flyktig medium, noe som betyr at nettsteder kan endres kontinuerlig. Dette 

har også skjedd med våre analyseobjekter; særlig to av de undersøkte nettstedene har forandret 

seg mht innhold og/eller form i løpet av den perioden vi har analysert dem.  

 

 

 

Oslo, april 2002 
Bente Heian 
Reidar J. Pettersen 
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KAP 1 GENERELT OM PROSJEKTET ”NETTSTEDER 

SOM INTEGRERT DEL AV LÆREVERK” 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

denne komponenten sett i forhold til læreverket som helhet?  

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

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

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

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

de ulike løsningene fungerer vis a vis brukerne.  

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

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

peker på at forskningsprosjektene innen den tradisjonelle lærebokforskningen faller inn under 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lærebøker.  

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

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

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

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

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

støttefunksjoner på innholdssiden. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vi søke å belyse følgende problemstillinger: 

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

læreverket som helhet? 

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

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

• Hvordan blir nettsidene brukt i undervisningen? 

• Hvordan vurderer lærerne nettsidene? 

• Hvordan vurderer elevene nettsidene?  

 

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

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

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

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

spesiell IKT-kompetanse. De tre konsulentene ble valgt ut fordi de på ulike måter har markert 

 6



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

pedagogisk vurdering av alle tre nettstedene.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

som analyseres.  

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

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

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

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

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

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

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

blir spesielt nyansert når det gjelder ens eget verk. 

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

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

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

ene hele tiden kan justeres og drøftes av den andre. 

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

digitale læremidler, får vi overlate til leserne og kritikerne å avgjøre. 
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KAP. 2  PROBLEM OG METODE I DELUNDERSØKELSE 1 

”NETTSTEDER OG LÆREVERK” 

Problem 

Internett har de siste årene vært i en voldsom ekspansjon, både når det gjelder hvor mange som 

bruker nettet og hva det brukes til. Innenfor utdanningssystemet ser vi også at nettet brukes til 

stadig nye oppgaver. Bl.a. ser vi at forfattere av lærebøker og læreverk utfordres av de 

muligheter nettet gir. I dag er det vanlig at forlagene utvikler egne nettsteder for læreverkene, 

og da uten at kunnskapen om hvordan disse nettstedene skal se ut er utviklet i særlig grad. Vårt 

hovedspørsmål er om nettstedene i praksis bare blir unødvendige vedheng eller om de blir 

nyttige tilleggskomponenter. Om de skal være nyttige tillegg må nettstedene være relatert til 

både grunnbøkene og til de andre komponentene i læreverket, og dette forholdet skal vi se 

nærmere på. 

Det har etter hvert utviklet seg både kunnskaper om og tradisjoner for hvordan de trykte 

lærebøkene skal se ut og bygges opp når det gjelder både form og innhold. Internett er et 

historisk sett helt nytt hjelpemiddel i det pedagogiske arbeidet. Nettet har også helt andre 

egenskaper som pedagogisk hjelpemiddel enn f.eks. den tradisjonelle læreboka. Hvilke 

utfordringer har vi når det gjelder å bruke nettet som pedagogisk hjelpemiddel? Kan vi bygge 

opp og utforme nettstedene på samme måte som vi har lært oss å gjøre når det gjelder 

lærebøker, eller må det gjøres helt andre grep? Hvordan ser nettstedene ut med hensyn til form 

og innhold på tre sentrale læreverk i engelsk som i dag har utviklet nettsteder? Dette blir vårt 

andre hovedproblem i denne delundersøkelsen.  

Problemstillingene for delundersøkelse 1 blir derfor følgende 

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

læreverket som helhet? 

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

Tekstanalyse 

Hovedmålet med delundersøkelse 1 er todelt: å sammenligne de tre nettstedene med hverandre 

og å beskrive hvert nettsted i forhold til de øvrige komponentene i læreverket, dvs grunnbøkene. 

I denne delen av prosjektet vil vi derfor gjennomføre en tekstanalyse av både grunnbøkene og 

nettstedene. 

Tekstanalyser kan gjennomføres på mange måter. Selve kjernen i en tekstanalyse vil 

imidlertid alltid være å prøve å tolke og forstå hva andre har skrevet eller sagt. For å forstå 

teksten må vi kunne plassere den i meningsfulle kategorier. Det er viktig at kategoriene er klart 

utformet, og at de er gjensidig ekskluderende og uttømmende. I vår tekstanalyse vil vi bruke 

allment kjente og aksepterte innholdskategorier. For å tolke og forstå innholdet i teksten, vil vi 

bruke hovedkategoriene ”lærestoff”, ”læringsaktiviteter” og ”støttefunksjoner”. For å forstå 

formen eller brukergrensesnittet vil vi bruke hovedkategoriene ”design” og ”struktur”. I 

analysen vil vi beskrive likheter og ulikheter når det gjelder de forskjellige løsningene som er 

valgt på nettstedene. Selv om vi analyserer form og innhold hver for seg, betyr det imidlertid 

ikke at vi anser dem som atskilte komponenter. Det finnes ingen form uten innhold og vice 

versa, men for å sikre en god belysning av alle komponenter velger vi å behandle dem separat.  

 

Nærmere om analysekategoriene 

Form – design og struktur 

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.  

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

henblikk på hvor godt den er egnet til å gi eleven oversikt og kontroll over læreprosessen. 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 høyt 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 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 nettstedet, dvs. hvilke nivåer det består av og hvordan elevene kan bevege 
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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.  

 

Innhold  -  lærestoff, læringsaktiviteter og støttefunksjoner 

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

de tre nettstedene. Det er sannsynlig at også nettstedene forholder seg til læreplanens mål og 

hovedmomenter, så læreplanens inndeling i kunnskaps- og ferdighetsmål er aktuelle kategorier i 

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

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

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

aktuelle for studieretningen. (Læreplan for videregående opplæring, Engelsk, kap.2, 1994).  

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

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

holdnings- og opplevelsesmål. Et interessant spørsmål når det gjelder kunnskapsstoffet vil være 

i hvilken grad nettstedene benytter seg av henholdsvis autentiske og/eller pedagogiske tekster. 

Med pedagogisk tekst mener vi en tekst skrevet og tilrettelagt spesielt for et bestemt pedagogisk 

formål og en bestemt målgruppe. I denne sammenheng vil dette si en tekst tilrettelagt for elever 

med engelsk som fremmedspråk. En autentisk tekst er en tekst som i utgangspunktet er rettet 

mot innfødte språkbrukere i sin alminnelighet og som er sakset fra ulike kilder til bruk på 

nettsidene. De er derfor ikke spesielt pedagogisk tilrettelagt for en bestemt gruppe.  

Spørsmål om ulike løsninger for oppdatering av kunnskapsstoffet hører også hjemme her. 

Ifølge læreplanen skal elevenes fremmedspråklige kompetanse utvikles gjennom arbeid med 

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

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

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

læringsprinsipper som motivasjon, differensiering og (inter)aktivitet. 

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

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

tilgjengelig informasjonsteknologi.” Siden nettstedet i seg selv er et informasjonsteknologisk 

hjelpemiddel, er det interessant å undersøke hvilke støttefunksjoner som ligger på selve 

nettstedet - så som brukerveiledninger, oppslagsdeler, opplæring i nettbruk, kildekritikk og 

lignende. Den siste hovedkategorien i vår innholdsanalyse vil derfor omfatte slike 

ekstraressurser eller støttefunksjoner. 
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Data i fremmedspråkundervisningen – et historisk perspektiv 

Bruk av data i fremmedspråksundervisningen er ikke av ny dato. CALL (computer-assisted 

language learning) har eksistert siden midten av 1950-tallet, og dataprogram utarbeidet i løpet 

av disse femti årene har reflektert skiftende trender i fremmedspråksundervisningen. Disse 

trendene baserer seg igjen på ulike teorier når det gjelder språklæring generelt. Det er særlig tre 

teoretiske perspektiver som har satt sitt preg på pedagogisk programvare i 

fremmedspråksundervisningen: det strukturelle, kognitive og sosiokognitive perspektivet. 

Selv om fokus i fremmedspråksundervisningen i løpet av de siste tretti årene har dreid fra 

innlæring av idiomatisk og grammatisk korrekt språkbruk til utvikling av kommunikativ 

kompetanse, er både strukturelle, kognitive og sosiokognitive teknikker stadig i bruk både i det 

tradisjonelle og i det virtuelle klasserommet. Det er derfor naturlig å forholde seg til disse 

kategoriene i analysen og drøftingen av de tre nettstedene vi har valgt som analysemateriale. 

Det strukturelle perspektivet er i hovedsak knyttet til lingvister som L. Bloomfield, C. Fries 

og R. Lado, som igjen var influert av behavioristiske psykologer som J. Watson og B.F. 

Skinner. Ifølge strukturalistisk tenkning er språklæring en form for stimulus-respons innlæring, 

der elevene øver inn korrekt språkbruk ved å gjenta idiomatiske strukturer. Dataprogram som 

bygger på strukturalistisk tenkning ble utarbeidet allerede på 50-tallet. Disse programmene 

legger vekt på drilløvinger på setningsplanet og rask tilbakemelding på elevsvar. 

Det kognitive perspektivet er det først og fremst N. Chomsky som har vært målbærer for. 

Ifølge Chomsky er språklæring et resultat av indre kognitive strukturer, ikke av vaneinnlæring. 

Tekster - ikke enkeltsetninger - settes i fokus som den input elevene trenger for å utvikle sin 

egen språklige kompetanse og evne til kreativ problemløsning. Dataprogram basert på denne 

tenkningen legger vekt på elevens kreative medvirkning og er gjerne multimediaprodukter der 

elevene forholder seg interaktivt til både video, lyd, grafikk og tekst. 

Det sosiokognitive perspektivet assosieres gjerne med D. Hymes og M. Halliday, to 

lingvister som påpekte at språk ikke først og fremst er et individuelt utviklet kognitivt system, 

men et fenomen som utvikles i sosialt samspill med andre. Hymes lanserte begrepet 

"kommunikativ kompetanse" som i løpet av 80-tallet fikk internasjonalt gjennomslag - også i 

våre hjemlige læreplaner av Reform 94. Ifølge dette synet skal språkopplæring ta sikte på å 

forberede elevene på den typen autentisk kommunikasjon de senere vil møte utenfor 

klasserommet. Datamaskinen blir ifølge denne tenkningen et redskap som gjør elevene i stand 

til å forholde seg til autentisk materiale på verdensveven, samtidig som den gjør det mulig å 

kommunisere med både morsmålsbrukere og andre elever via e-post. Denne formen for CALL 

blir ofte kalt network-based language teaching (NBLT).  
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 KAP. 3  KORT BESKRIVELSE AV LÆREVERKENE 

Generelt om verkene 

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

bare fra de store forlagene. Enkelte forlag har også flere tilbud for trinnet. Eksempelvis har 

Cappelen både Passage og Imagine, og Gyldendal har Flying Colours, First Class og On the 

Move. 

De nyere verkene fra de store forlagene har også utviklet nettsteder til læreverkene, mens de 

eldre ikke har det, med unntak av Imagine. I løpet av et siste året har vi også fått e-bøker. Ebok-

forlaget har utviklet et slikt engelskverk, men også dette verket har grunnbok i tekstutgave. Pr. i 

dag finnes det derfor ikke rene e-bøker i engelsk for det norske markedet. 

Det ville blitt en for omfattende oppgave for oss å analysere alle nettsteder som finnes for 

læreverk  i engelsk i dag. Vi valgte derfor å analysere de nyeste læreverkene fra de tre største 

forlagene, Targets fra Aschehoug, Passage fra Cappelen og Flying Colours fra Gyldendal. 

Læreverket Targets består av seks komponenter:  

• lærebok 

• arbeidsbok 

• elev-CD 

• lærer-CD 

• lærerens ressursperm 

• nettsted 

Verket er skrevet av et forfatterteam på fem: Jorunn Berntzen, Alf Bårtvedt, Jeanne Eirheim, 

John Meyrick og Josephine Stenersen. Berntzen og Bårdtvedt fremstår som hovedforfattere i 

lærebokens forord. Targets kom ut på H. Aschehoug & Co. i 1998 og blir i forlagets katalog 

2001 presentert som et populært og moderne læreverk: ”17 000 elever i den videregående 

skolen bruker dette læreverket i engelsk på grunnkurset. Targets er et moderne språkverk som 

nå har fått sitt eget nettsted.”   

Læreverket Passage består av fem komponenter:  

• lærebok  

• elev-CD 

• lærer CD’er,  
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• lærerens ressursperm 

• nettsted 

Verket er skrevet av et forfatterteam på tre, bestående av Trond Christian Anvik, Theresa 

Bowles Sørhus og Hege Cecilie Hansen. Passage kom ut på J.W. Cappelens Forlag AS våren 

2000 og blir i forlagets katalog presentert som et elevvennlig verk der IKT er integrert i selve 

verket: ”…det har vært viktig for forfatterne å vinkle stoffet på en elevvennlig måte. Dette 

gjelder også det visuelle aspektet, og boka er derfor gjennomillustrert i farger. I Passage er 

bruken av internett integrert i selve verket.”  

Læreverket Flying Colours består av fem komponenter: 

• tekstbok 

• arbeidsbok 

• CD’er 

• lærerens ressursperm 

• nettsted 

Verket er skrevet av Ellen Gorseth og Bente Heian og kom ut på Gyldendal Norsk Forlag 

ASA våren 2000. Forlaget markedsfører verket som et fremtidsrettet verk med ekstra ressurser 

ut over lærebøkene: ”Flying Colours er et nytt og moderne læreverk for et nytt årtusen. Verket 

har fyldig ressursperm til læreren og ressurser på internett til både lærere og elever.”  

 

 

Grunnbøker 

Targets grunnbok  

Grunnboka er på ca 285 sider i 18.5 x 25.5 format og 

paperback omslag. Forsiden preges av et kunstbilde (Hommage 

a Bleriot, No. 2, Fragment – NTB/R. Dezunay) der fargerike 

målblinker og en menneskelignende figur dominerer. Tittelen 

er plassert i grønne store minuskler i et bredt hvitt felt over 

bildet. Forfatternavn og kursbetegnelse står i rødt i henholdsvis 

versaler og minuskler i samme hvite felt. Forlagets navn er 

plassert med grønne versaler under bildet i et smalere hvitt felt.  
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Grunnboken er gjennomillustrert i fire farger. Hvert kapittel starter med en kapittelside med 

bakgrunnsfarge i enten blått, rødt, grønt og gult og avsluttes med en oppgaveside i svakt 

gråblått. Disse og andre farger er brukt som raster i faktafiler og enkelte oppgaver. Verket har i 

gjennomsnitt én illustrasjon pr. oppslag. De fleste av disse er fargefotos, men det finnes også 

kunstbilder og tegninger. Et helsides foto plassert midt i de tre siste kapitlene skiller mellom 

amerikansk og britisk stoff. 

Grunnboken er delt inn i fire kapitler på grunnlag av punkt 5a og 5b i læreplanen for engelsk 

grunnkurs. Det første kapitlet belyser forhold fra den engelsktalende verden samt engelsk som 

internasjonalt språk. Kapittel to, tre og fire er delt i to; første del av disse kapitlene belyser 

amerikanske forhold, andre del britiske. 

Av de 67 tekstene er noe under halvparten skjønnlitterære. Sakprosatekstene består i 

hovedsak av pedagogiske tekster forfatterne har skrevet spesielt for læreverket. Åtte tekster  er 

såkalt autentiske tekster sakset fra ulike kilder. Ingen av disse tekstene oppgis å være adapterte, 

men to av dem er tatt fra et EFL (English as a Foreign Language) magasin beregnet på ungdom. 

Hvert kapittel begynner med en oversikt over hvilke kunnskaps- og ferdighetsmål kapitlet 

dekker og avsluttes med en oppgaveside der elevene selv kan kontrollere i hvilken grad de har 

nådd disse målene. Til de enkelte tekstene finnes det kommunikative og kreative reading-, 

speaking- og writing-oppgaver, samt enkelte lytteoppgaver. Lyttetekstene er innlest på elev-

CD’en som er heftet bakerst i grunnboken. De skjønnlitterære tekstene og sangene i grunnboken 

finnes på lærer-CD’en. 

 

Passage grunnbok 

Denne er på ca 260 sider i 21 x 23 format og med hardcover 

omslag. Omslaget har en enkel, stilren design med få 

elementer. På forsiden er tittelen i rødt sterkt framtredende 

på en dyp fiolett bakgrunnsfarge. Det er brukt en avrundet, 

langstrakt fonttype til både versaler og minuskler. ”Engelsk 

grunnkurs” skiller seg ut med rette versaler og grønn farge. 

Omslagsfotoet av et menneskeansikt i profil (NPS 

billedbyrå) er plassert i en spiss trekant som følger personens 

synsfelt og leder inn i boken. Navn på forfattere og forlag 

framstår diskret i grått, sistnevnte er plassert loddrett under omslagsfotoet. 

Boken er gjennomillustrert i fire farger. En mellomgrønn farge er brukt som raster i 

innholdsfortegnelsen og som bakgrunn for egne sider med repetisjonsoppgaver. Brunrødt er 
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brukt for å skille ut førlesingsoppgaver, blålilla for å markere øvrige oppgaver. Hvert kapittel 

starter med et helsides utfallende fargefoto. Utover i boken er det i gjennomsnitt en illustrasjon 

pr. oppslag – vanligvis i fargefotos, men også kunstbilder og tegninger laget spesielt for 

læreverket.  

Boken er delt inn i ti kapitler på grunnlag av hovedmomentene i mål 5 og 6 i læreplanen. De 

fleste kapitlene behandler både amerikanske og britiske forhold under ett, mens to kapitler 

(Passage to the USA/United Kingdom) behandler emner fra henholdsvis USA og Storbritannia 

adskilt. I hovedsak knytter forfatterne kapitlene tett opp til formuleringene i læreplanens 

hovedmomenter, mens to av kapitlene har en noe løsere sammenheng med læreplanemnene 

(Teen Matters – Teens Matter og The Age of Communication). Tekstene er lest inn på lærer-

CD’ene. 

Av de 62 tekstene er noe over en tredjedel skjønnlitterære. Av de resterende 

sakprosatekstene er storparten pedagogiske tekster. Kun fem av disse er autentiske, og fire av 

disse oppgis å være adapterte, sannsynligvis både forkortet og forenklet. 

Hvert kapittel starter med en oversikt over hvilke læreplanmål de enkelte tekstene dekker, og 

avsluttes med ”Rapid Revisions”, en side med oppsummeringsoppgaver der elevene kan teste 

sitt eget utbytte av arbeidet med kapitlet. Hver av disse oppgavesidene inneholder en lytteøving 

som finnes på elevenes CD og en logg-øving der elevene blir bedt om å sammenfatte eller 

vurdere sitt eget arbeid med kapitlet. Bakerst i boka finnes en oppslagsdel kalt ”Toolbox”, som 

foruten deler av læreplanen inneholder informasjon om bl.a. prosjektarbeid og ulike genrer. 

 

Flying Colours grunnbok  

Flying Colours grunnbok er på ca. 260 sider i 21 x 23 format 

og i paperback omslag. Forsiden er fargerik med et sterkt 

framtredende bilde av unge, etnisk ulike ansikter på en 

bakgrunn av deler av det amerikanske og britiske flagget 

(Eyewire Images). Tittelen går over to linjer i fete, 

skyggelagte versaler – første linje i gult, andre i grønt, med 

bokstaven u i oransje som markering av forskjell mellom 

britisk og amerikansk ortografi. Til forfatternavn og kurstittel 

er det brukt henholdsvis gule og oransje versaler. Forlaget er 

representert ved sitt ikon i gult. 

Grunnboken er gjennomillustrert i fire farger. Hvert kapittel har sin hovedfarge som går igjen 

i topptekst, overskrifter og raster. Hvert kapittel starter med en utfallende helsides illustrasjon. 
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Utover i boken er det i gjennomsnitt en illustrasjon pr. oppslag – flest fargefotos, men også 

kunstbilder og illustrasjoner laget spesielt for læreverket. Det er utstrakt bruk av fargeraster som 

bakgrunn for ingresser, faktafiler og sitater. 

Tekstboken legger opp til modulbasert lesing der USA og amerikanske forhold blir 

presentert i første modul, UK og britiske forhold i andre modul og den øvrige engelsktalende 

verden i modul 3. De åtte kapitlene er strukturert etter læreplanens punkt 5a og 5b. Engelsk 

knyttet til studieretningen (mål 6), er integrert under hovedmomentene utdanning, arbeid og 

næringsliv. Hvert kapittel inneholder kun tekster, ikke oppgaver. Alle tekstene samt en 

lyttetekst til hvert kapittel er lest inn på CD. 

Av tekstbokens 70 tekster er noe under halvparten skjønnlitterære. Åtte av sakprosatekstene 

er autentiske, de resterende er pedagogiske tekster skrevet av lærebokforfatterne. Ingen av de 

autentiske tekstene oppgis å være adapterte, men noe over halvparten av disse er sakset fra ulike 

ESL-magasiner. 

 

Arbeidsbøker 

Targets Workbook  

Targets workbook er en separat arbeidsbok på ca. 180 sider i samme format som grunnboken. 

Boken er holdt i svart/hvitt med få illustrasjoner, og inneholder språkoppgaver – hovedsakelig 

grammatikk- og vokabularøvinger der eleven skal fylle ut rett ord/uttrykk. Hvert kapittel 

innledes med et likelydende skjema der elevene skal føre på nye ord. Verken tekst- eller 

arbeidsbok har internettoppgaver. 

 

Passage kombinert tekst- og oppgavebok 

Passsage grunnbok er en kombinert tekst- og oppgavebok. Oppgaver til hver enkelt tekst er 

plassert umiddelbart etter teksten. Dersom det dreier seg om forberedende øvinger (Points of 

departure), er de plassert rett foran teksten. Om lag to tredjedeler av oppgavestoffet består av 

kommunikative og kreative oppgaver; og språkoppgaver til utfylling er i mindretall. I Research-

oppgavene som legger opp til større eller mindre prosjekt- eller fordypningsarbeid, blir elevene 

henvist til Cappelens hjemmeside på nettet, uten nærmere spesifikasjon. Går elevene inn på 

læreverkets websider, vil de imidlertid finne en lenkesamling med stoff til det aktuelle 

prosjektet. 

 17



 

Flying Colours Workbook  

Flying Colours Workbook har samme format og omfang som tekstboken (260 sider) og er som 

denne gjennomillustrert i fire farger. Hvert kapittel begynner med en presisering av hvilke 

kunnskaps- og ferdighetsmål elevene skal arbeide med i det aktuelle kapitlet. Om lag to 

tredjedeler av oppgavestoffet er kommunikative og kreative oppgaver, mens en tredjedel består 

av språklige utfyllingsoppgaver. En rekke oppgaver er knyttet til illustrasjoner. I Find it out-

oppgavene oppfordres elevene til å bruke ulike hjelpemidler for å hente informasjon om et 

emne; enten på egen hånd eller ved at de går ut på nettet til oppgitte webadresser. Bakerst i 

arbeidsboken finnes en tilleggsdel med minigrammatikk, glossar og brevoppsett. 

 

Lærerveiledninger 

Targets Teacher’s Resource File er en A4 perm som inneholder bl.a. forslag til årsplan, 

kommentarstoff og fasit til oppgavene, oversikt over romaner som passer til målgruppen, samt 

”tapescripts” til elev-CD’en. Nytt stoff til ressurspermen sendes brukerne pr. post –  

eksempelvis en brukerveiledning til verkets nettsted. 

Teacher’s Passage er en A4 ressursperm på ca 230 sider der første del består av en samling 

artikler med generelle tips til læreren. Her finnes forlag til årsplan, oversikter over lyttetekster 

fra eksamenssekretariatet, filmer til hvert kapittel, samt artikler om videobruk og lesestrategier. 

Andre del er en gjennomgang av hovedboken kapittel for kapittel. Denne delen inneholder 

oversikter med kommentarer, tilleggsstoff, løsningsforslag, utskrift av lytteøvinger samt forslag 

til prøver. Ressurspermen inneholder ingen illustrasjoner og er holdt i svart/hvitt. 

Flying Colours Teacher’s Resource File er en A4 ressursperm på ca. 200 sider som beskriver 

mål og metoder i læreverket generelt og i de enkelte kapitlene. Den åpner med forslag til års- og 

periodeplaner, både modulbaserte og tematiske. Behandlingen av hvert kapittel starter med en 

skjematisk oversikt over tekstenes vanskegrad og hvilket tilleggsmateriell som finnes til de 

enkelte tekstene. Dernest blir hver enkelt tekst behandlet med henblikk på innhold og metode. 

På slutten av hvert kapittel finnes utskrift av lytteøvinger, kopieringsoriginaler (elevark), 

fargetransparenter samt forslag til totimers prøver. Enkelte elevark har sort/hvite tegninger eller 

fotos.  
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Nettsteder 

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.  

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. 

 

Sammenfatning 

Forlagene bak henholdsvis Targets, Passage og Flying Colours fremhever i sin markedsføring 

at deres læreverk er moderne og fremtidsrettet, med ekstra ressurser på internett. Cappelen 

påpeker også at bruken av internett er integrert i selve verket i Passage. 

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

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

Passage og Targets har også elev-CD. 

Hovedbøkene i de tre læreverkene er alle fargerike og gjennomillustrerte bøker i omtrent 

samme format. Samtlige er strukturert i overensstemmelse med læreplanens hovedmomenter, 

men der Targets og Passage behandler 5a og 5b under ett, tar Flying Colours for seg USA, 

Storbritannia og den øvrige engelsktalende verden i adskilte moduler. 
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Alle læreverkene bruker både skjønnlitteratur og sakprosa for å dekke læreplanens 

hovedmomenter. Sakprosatekstene består hovedsakelig av pedagogiske tekster skrevet av 

lærebokforfatterne selv. Det relativt beskjedne utvalget av autentiske tekster består stort sett 

enten av tekster adaptert av lærebokforfatterne, eller av tekster som i utgangspunktet er tilpasset 

ungdom med engelsk som andrespråk. 

Flying Colours Workbook er også gjennomillustrert i fire farger, til forskjell fra Targets’ 

svart-hvite konsept. Mens Targets har noe oppgavestoff også i tekstboken, har Flying Colours 

alt arbeidsstoff i Workbook. Targets har størst andel språklige utfyllingsoppgaver av de tre 

verkene, Passage har færrest av denne oppgavetypen. Passage og Flying Colours har derimot 

noe større andel kommunikative og kreative oppgaver. De to sistnevnte bøkene har også 

internettoppgaver, noe Targets ikke har. 

Samtlige tre verk har fyldige ressurspermer for læreren med metodiske tips og tilleggsstoff. 

Til forskjell fra de to andre ressurspermene har Flying Colours et sett fargetransparenter og en 

del illustrerte elevark. 

Av de tre nettstedene har Targets flest nettsider og Passage færrest. Targets og Flying 

Colours har også egne nettadresser, til Passage to the Internet må man gå via forlagets 

hjemmesider. Targets og Passage har begge lærebokas kapitler som innfallsport til nettstoffet, 

Flying Colours har forenklede opplegg og fordypningsopplegg som innfallsport, samt 

interaktive oppgaver. Samtlige nettsteder har en ressursdel; Targets med orienteringer om bruk 

av internett, Passage med ulike lenkesamlinger for lærere og elever, og Flying Colours med 

interaktiv grammatikk. 
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lytteoppgaver 

 

 
• 260 sider 
• 21,0 x 23,0 
• Ti  kapitler 
• Mål 5a/b under ett 
• Pedagogiske 

sakprosatekster 
• Kommunikative, 

kreative oppgaver 
• Språklig utfylling 
• Research 
• Internettoppgaver 
 
 

 
• 260 sider 
• 21,0 x 23,0 
• Modulinndelt 
• Åtte kapitler 
• Pedagogiske 

sakprosatekster 
 

 
 
 
 

Arbeidsbok 

 
• 180 sider 
• Svart/hvit 
• Språkoppgaver 

 
• Kombinert tekst- og 

oppgavebok 

 
• 260 sider 
• Fire farger 
• Kommunikative og 

kreative oppgaver 
• Språklig utfylling 
• Find-out-oppgaver 
• Minigrammatikk 
• Glossar 
• Brevoppsett 
• Internettoppgaver 
 

 
 
 

Lærerbok 

 
• A-4perm 
• Forslag årsplan 
• Fasit 
• Oversikt over romaner 
• Tapescripts 
 
 

 
• A-4perm 
• Forslag  årsplan 
• Fasit 
• Forslag til filmer 
• Tapescripts 
• Forslag til prøver 

 
• A-4perm 
• Forslag 

års/periodeplan 
• Tapescripts 
• Kopieringsoriginaler 
• Transparenter 
• Forslag til prøver 

 
 
 

Nettsted 

 
• 110 sider 
• Tre hoveddeler 

 
• 50 sider 
• Nettsider for hvert 

kapittel 

 
• 110 sider 
• Opplegg til tekster og 

emner i boka 
 

 

Figur 1. Kort oversikt over komponenter i læreverkene. 
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KAP. 4  ANALYSE AV NETTSTEDENE 

Form 

I dette kapittelet skal vi analysere nettstedene nærmere når det gjelder våre to hovedvariabler 

form og innhold. Analysen ble avsluttet i mars 2002. Vi begynner med design og struktur; de to 

hovedelementene av formbegrepet slik vi har brukt det. Se forøvrig kap 2 for en nærmere 

beskrivelse av analysekategoriene. 

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 – 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 
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grunnbokens forside, men i 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 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 
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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 

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. 

 

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 
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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. 

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 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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Sammenfatning 

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

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

som grunnboken. Flying Colours Website har en del lett gjenkjennelige formelementer i forhold 

til grunnboken, men har også en godt synlig webdesign der nye formelementer inngår.  

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

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

er brukt for å skille de ulike tekstelementene, men forøvrig er nettstedet til forskjell fra de 

øvrige uten bilder eller andre iøynefallende formelementer. 

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

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

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

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

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

enkelte sider. 

 

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. 
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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 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 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 
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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 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 tibake 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 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 gjennomsnittslig har 

hver teksts nettside om lag fire lenker. Samme lenke oppgis imidlertid ofte flere ganger på 

samme side. 
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Lenkene består gjennomgående av tekstlenker, dvs understrekede orange 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 

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. Gjennomsnittslig 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  er plassert i lister 

(assosiative) og viser til  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. 

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.  

 

Sammenfatning 

Når det gjelder nettstedenes oppbygning generelt, synes Targets Online og Passage to the 

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

strukturerende element allerede på startsidens hovedmeny. I Flying Colours Website  kommer 

relasjonen til læreboka først til syne i undermenyene, og selv da oppgis kapitlene bare i 
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parentes. Selv om det ikke er så umiddelbart synliggjort, kan lærebokas kapitler likevel sies å 

være et underliggende strukturerende element også i Flying Colours Website fordi det ligger ett 

forenklet og ett fordypningsopplegg til hvert kapittel. 

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

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

assosiasjonslenkene orienterer imidlertid brukeren om hvilke deler av nettstedet hun har vært 

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

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

orienterer derimot brukeren om hvilke steder hun har vært. 

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

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

antall nivåer, men fordi hvert kapittel har sin egen startside, kreves det flere klikk for å komme 

videre. Flying Colours har den mest kompliserte strukturen med flest nivåer og flere 

forgreininger på hvert nivå. 

 

 

 
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 formelementer 

med grunnboken 
• Få farger 
• Få, men større bilder 
• Varierende tekstmengde på 

siden 
 

 
 
 
 
Struktur 

 
• Følger grunnbokens 

kapittelinndeling 
• Hoved- og undermenyer 

alltid synlige 
• Navigasjonslenker viser 

hvor du er 
• Tre nivåer 
• Stort antall eksterne og 

interne lenker 
• Hypertekst 
 

 
• Følger grunnbokens 

kapittelinndeling 
• Hovedmeny alltid synlig 
• Navigasjonslenker viser 

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

 
• Strukturert etter type stoff 
• Hovedmeny alltid synlig 
• Navigasjonslenker viser 

hvor du har vært 
• Fem nivåer 
• Begrenset antall eksterne 

lenker 
• Assosiative lenker 
 

 

Figur 2.  Sammenfattende oversikt over formelementer på de tre nettstedene. 
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Sammenliknet med Flying Colours Website  har både Targets Online og Passage to the 

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

samt til de fleste av nettstedets ressurdeler. Flying Colours har lenker bare til en viss type 

tekster. Samtlige nettsteder har imidlertid om lag det samme antall lenker til hver tekst, selv om 

særlig Passage to the Internet også har tekster med svært mange lenker. 

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

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

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

Samtlige nettsteder har oppgaver til lenkene. 

 

Innhold 

Lærestoff 

Om lag 60 av de 110 websidene på Targets Online er knyttet direkte til læreboka. Dette 

lærestoffet ligger øverst på hovedmenyen, og er inndelt i fire kapitler etter mal av lærebokas 

kapitteloverskrifter. Hver tekst i de fire kapitlene har sin ”nettside”. På nettet begynner 

behandlingen av den enkelte teksten ofte med en kort introduksjon. Dette kan være en kort tekst 

(sjelden over fem linjer) som oppsummerer innholdet i lærebokteksten. Behandlingen av den 

første teksten, ”English Around the World”, begynner f.eks. slik: 

Britain once had colonies in large parts of the world. This made English a world 
language. Today English is used in countries as diverse as New Zealand in Oceania, 
Guyana in South America and Gambia in Africa. 

 

Den korte introteksten kan også komme med tilleggsopplysninger som fokuserer på andre 

aspekter ved et emne enn det lærebokteksten legger opp til. Dette gjelder f.eks. behandlingen av 

novellen ”The Toilet” i første kapittel. Mens novellen setter fokus på apartheid, er det Sør-

Afrika i dag som er hovedtema på websidene.  

The short story by Gcina Mhlope is set in the years immediately before the fall  
of apartheid. Much has happened in South Africa since then. There is majority rule for 
one thing, which means that the blacks have a chance to influence their own destiny. 
Still, the ”new” South Africa is facing many problems: Economic inequality, increase in 
violence and crime, bad housing and high rates of unemployment are still central facts of 
life among blacks. On the other hand, South Africa has become a popular destination for 
international tourism. 
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Den pedagogiske teksten på dette nettstedet fungerer altså som en hypertekst som binder 

lærebok, lenker og oppgaver sammen. Selv om den pedagogiske teksten oppsummerer eller gir 

tilleggsinformasjon i forhold til det som står i grunnboken, ligger hovedvekten av lærestoffet i 

lenkene. Lenkene henviser til eksterne nettsteder, ofte offentlige eller private institusjoner som 

gir faktiske opplysninger om emnene som er behandlet i tekstene i grunnboken. I kapittel 1 -

som tar for seg den engelsktalende verden - henvises det f.eks. til World Factbook, The 

Embassy of South Africa, The Canadian Resource Page og Lonely Planet. Her må elevene 

orientere seg i et bredt tilbud av autentiske faktatekster og velge ut stoff de mener kan gi dem 

verdifull bakgrunnsinformasjon om landet eller emnet de holder på med. Mange av disse 

tekstene har et høyt vanskelighetsnivå. 

Fra og med skoleåret 2001/02 introduserte forlaget en ny kategori lærestoff: ”What’s new?” 

Her presenteres ett nytt emne pr. måned; enten dagsaktuelle nyheter som ”Strike Against 

Terror” (September 2001) eller tids/sesongbaserte opplegg som Halloween eller Christmas. 

Også her binder hyperteksten sammen lenker og oppgaver. 

Om lag 40 av de 50 websidene på Passage to the Internet er basert på stoffet i læreboken. 

Denne delen av nettstedet ligger øverst på hovedmenyen og er delt inn i lærebokas ti kapitler. 

Innen hvert kapittel har hver av lærebokas tekster sin webside. Disse nettsidene har ingen tekst i 

tradisjonell forstand, men består av tekstlenker med ”blurbs” (tilhørende innholdsbeskrivelser), 

samt oppgaver. Disse innholdsbeskrivelsene er det nærmeste dette nettstedet kommer 

pedagogiske tekster i den betydningen vi legger i begrepet. 

På dette nettstedet ligger alt lærestoff i lenkene. Selv om vi også her finner henvisning til 

mer eller mindre offisielle websteder som overlater til elevene å velge blant et utvalg 

spesifiserte emner og faktastoff, finner vi også lenker til nettsteder som setter holdninger og 

opplevelser på dagsordenen. Til teksten ”Teens with Guns ”ligger det f.eks. både lenke til en 

historisk oversikt over fenomenet våpenkontroll i USA, samt en lenke til en artikkel i Time 

Magazine som drøfter etiske problemstillinger i denne sammenhengen. En tredje lenke 

presenterer ”views and opinions of the anti-handgun organization”. Disse tekstene har et meget 

høyt vanskelighetsnivå for grunnkurselever. 

Passage Online har imidlertid også henvisninger til et utvalg nettsteder med høy 

underholdningsfaktor. Selv om slike lenker er samlet i ressursdelen under ”Funnybones”, finnes 

det også enkeltstående lenker ”just for fun”, i det minste er det strengt faglige innholdet  ikke 

spesielt påtrengende her. Motivering er nok et nøkkelord når det gjelder lenker som Legends of 

the Dragon, The Modern Little Red Hen og Star Wars.  

Rundt regnet 65 av de 110 websidene på Flying Colours Website er lærestoff, dvs. knyttet 

opp mot lærebokens emner og tekster. På nettstedets hovedmeny er lærestoffet delt inn i 
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undergruppene ”Adapted texts”, ”Extra texts with links” samt ”What’s up” Alle disse 

tekstkategoriene består av pedagogiske tekster. ”Adapted texts” er forkortede og forenklede 

versjoner av de vanskeligste tekstene i hvert kapittel i tekstboken. Tekstboken har åtte kapitler, 

og det er følgelig åtte slike tekster, pluss en tekst som i mars 2001 betegnes som ”new”: 

Washington DC.  

”Extra texts with links” er fordypningsopplegg knyttet til tekstene i læreboka. Også her 

ligger det en ensides tekst til hvert kapittel, bortsett fra første og tredje kapittel. 

Fordypningsteksten er knyttet til en av tekstene i læreboka, og gir mer informasjon om det 

temaet eller emnet som blir tatt opp i lærebokteksten. Eksempelvis gir fordypningsteksten til 

annet kapittel, ”The story of Ellis Island”, bakgrunnsstoff om immigrasjon til USA i tilknytning 

til sangteksten ”May Clare Malloy” fra lærebokas kapittel 2 – en sang som handler om en ung 

irsk immigrant som kom til Ellis Island rundt århundreskiftet.  

”What’s up” består av en tredje teksttype som er mer indirekte knyttet til kapitler og tekster i 

læreboka. Disse oppleggene presenterer aktuelle hendelser fra den engelsktalende verden og 

legges ut på nettstedet to til tre ganger i semesteret. I forbindelse med sommerolympiaden i 

Sydney, ble f.eks. teksten ”Sydney 2000” lagt ut, og i tilknytning til presidentvalget i USA i år 

2000 kom”Electing a President”. Også julestoff blir lagt ut hver desember. 

De to siste tekstkategoriene har også pekere til autentiske lenketekster. Om lag halvparten av 

disse eksterne nettstedene er startsider der elevene må klikke videre frem for å komme til 

relevante tekster. De autentiske tekstene er ofte valgt ut av forfatterne, som gir direktiver for 

hvordan elevene skal finne fram til ”rett” tekst. Til ”Extra Text: Shakespeare’s Globe” ligger 

f.eks. lenken Visit the New globe Theatre, der forfatterne ber elevene ”Go to ”What to do at the 

Globe” and click on ”virtual pictures”, and you’ll experience 360-virtual pictures of the inside 

of the Globe. Write a short description and compare with other theatres you have visited!” 

De fleste lenkene har et kunnskapsorientert innhold, men her finnes også enkelte autentiske 

tekster med holdningsskapende innhold, særlig lenkene til ”Extra Text: The Big Apple”, som 

tar for seg kriminalitetsforebyggende arbeid i New York. Lenker med høy opplevelses- og 

underholdningsfaktor finnes til ”Extra Text: Ghost hunting”. 

 

Læringsaktiviteter 

I Targets Online starter websidene med lærestoff like ofte rett på en oppgaveformulering uten 

noen introduksjonstekst. Disse oppgavene er som samtlige andre oppgaver på websidene knyttet 

til lenker. Noen oppgaver har direkte lenker til nettsteder med relevant informasjon, andre 

oppgaver oppgir søkeord og ber elevene søke seg fram til informasjon selv.  
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Try Yahoo or other search engines for additional information about Woody Guthrie and 
the folk music revival that he was a central part of. Use for example ”Woody 
Guthrie+lyrics as search words. 

 

De ulike oppgavetypene er markert med ikoner. Oppgavekategoriene på nettstedet er 

forskjellige fra oppgavene i tekst- og arbeidsbok, men enkelte av weboppgavene knytter an til 

arbeidsstoffet i lærebøkene. ”Net work” er en oppgavetype med aktiviteter knyttet til temaer i 

det aktuelle kapitlet i læreboka, og ”Study aid” er oppgaver fra læreboken med lenker som kan 

gi hjelp til å løse oppgavene. ”Web evaluation” er en oppgavetype som skal hjelpe elevene til å 

vurdere ulike nettsteder kritisk. Den sistnevnte kategorien er i klart mindretall og har ofte lik 

oppgaveformulering: 

Compare the start pages of USA tourist and go-unitedstates. What differences do you 
see? Which one do you like best? Why? What are the commercial interests behind these 
websites? 

 

Flesteparten av oppgavene er Net work-oppgaver, men det finnes også et mindre utvalg 

interaktive oppgaver der maskinen gir brukeren svar med en gang på om hun har løst oppgaven 

riktig. ”Map activity” er interaktive kartoppgaver, og ”Quizzes” er flervalgsoppgaver knyttet til 

temaer i det aktuelle kapitlet i læreboka. Ifølge forlagets markedsføringsbrosjyre ”Targets 

Online”  har disse oppgavene en litt mer lekpreget tilnærming til stoffet som gjør at de egner 

seg til differensiering. Så godt som alle disse quizene finnes også i tekstboken. 

De fleste oppgavene legger opp til en individuell arbeidsform der brukeren arbeider alene 

ved skjermen. En del av disse oppgavene innebærer at brukerne rapporterer tilbake til klassen i 

enten muntlig eller skriftlig form. I noen tilfeller blir brukeren også oppfordret til å rapportere i 

form av e-post til en medelev eller en venn. Enkelte oppgaver oppfordrer også elevene til å sitte 

i par foran skjermen eller i grupper ved hver sine datamaskiner. De skal da fordele oppgavene 

mellom seg og samordne svarene seg imellom til slutt. 

Work in groups of five and each find out more about one of the events or periods listed 
below. Use the brittannia website to find relevant information. Inform the others in the 
group about your findings. 

 

På Passage to the Internet er oppgavene knyttet til lenker som leder direkte til ulike 

nettadresser, og er følgelig ikke basert på at brukeren skal finne fram til aktuelle adresser ved 

hjelp av søkeord og eksterne søkerverktøy.  

Enkelte av lenkesamlingene er knyttet opp mot Research-oppgavene i læreboka, men ofte 

ligger det tilleggsoppgaver på disse lenkene på nettet. Til Research-oppgaven om amerikansk 

historie i kapittel fem i læreboken står det en liste med sju lenker, samt denne oppgaveteksten: 
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The list of links above is primarily intended to help you do the Research assignments on 
page 161 in Passage. However, you might find some topics here that are of more 
interest to you than the ones mentioned in your textbook. Here are some additional 
activities ….  

 

Oppgavene på nettstedet er ikke kategorisert av forfatterne, men synes å falle i tre ulike 

typer. De fleste oppgavene går på å finne og velge ut relevant informasjon fra ett eller flere 

nettsteder.  

Use the links to create a presentation of haiku poetry. Consider, for example, what haiku 
is, the history of haiku and famous haiku poets. You should also include examples of 
haiku poetry in your presentation.  

 

Andre oppgaver krever at brukeren sorterer informasjonen hun finner, f.eks. ved å lage lister 

der de enkelte elementene har noe felles fra bestemte kriterier. En variant av denne typen 

oppgaver går på å sammenlikne informasjon fra flere nettsteder. En tredje oppgavetype går på å 

uttrykke egne meninger – som regel i forhold til stoffet brukeren har funnet fram til på ulike 

nettsteder, men også i forhold til måten dette stoffet blir presentert på nettstedene. Noen 

oppgaver er en kombinasjon av disse typene:  

Have a thorough look at the different websites created by TV networks. Find out what 
the different sites contain. Focus on similarities and differences between them. Then 
decide what you think is the most appealing website. Explain your opinion. 

 

Det finnes kun en rent kildekritisk oppgave. Oppgaven ligger på en av nettsidene til kapittel 

fem, men refererer til en lenke oppgitt i i første kapittel og i ressursdelen 

Find the website ”Kildekritikk, kildebruk og dokumentasjon” in Toolbox – Other Useful 
Sites. Find out whether the Irvine Welsh’ fan page can be trusted or not, according to 
what the ”Kildekritikk”-site has to say. 

 

Det finnes få interaktive oppgaver. De som finnes, er lenker som inneholder quizer om ulike 

emner. Disse quizene er imidlertid beregnet på et voksent, innfødt publikum og betegnes derfor 

av forfatterne av Passage som vanskelige. Under ”Time: Past and Future” får lenken ”History 

Quiz” denne merkelappen: ”Very, very difficult, this one – but have a go anyway!” 

Brukerne blir av og til oppfordret til å arbeide i par eller grupper med oppgavene, og de blir 

ofte bedt om å kommunisere svaret på oppgavene i muntlig eller skriftlig form til medelever. 

Denne rapporteringen kan ha form av en forklaring, en beskrivelse, et essay, e.l.. Det hører til 

unntakene at brukerne blir oppfordret til å kommunisere ut over klassesituasjonen. Ett av 

unntakene er en oppgavene til ”Shell Story” i kapittel 8: ”Write a review of the short story Shell 

Story and send it to Amazon.com. Check later to see if your review has been published.” 
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På Flying Colours Website har alle de tre teksttypene interaktivt glossar og interaktive 

oppgaver av typen ”Check your understanding”, dvs. aktiviteter som går på tekstforståelse og 

som ofte har form av flervalgsoppgaver. ”Adapted texts” har i tillegg et sett oppgaver som 

tilsvarer lærebokens, men som foreligger i interaktiv form. Det er stort sett lærebokens Work it 

out-oppgaver som er overført til nettet. Dette er oppgaver som går på ordforråd, ortografi, 

grammatikk og stilistikk. Mange oppgaver er også laget spesielt for interaktivt bruk, så som 

grafiske drag-and-drop-oppgaver, ”hangman”, osv. Mange av disse oppgavene har preg av lek, 

og oppleggene er derfor ifølge verkets lærerveiledning tilpasset noe faglig svakere elever. 

”Extra texts with links” og ”What’s up” har lenker med oppgaver i stedet for språkoppgaver. 

Hver tekst har tre til fire oppgitte lenker med spørsmål til hver lenke.  

De fleste spørsmålene går på å finne og velge ut relevant informasjon, men enkelte spørsmål 

krever også at brukerne sorterer informasjonen de finner. Ut fra lenken ”The official site of the 

Royal family” skal brukerne: ”Go to the Royal Family Tree and on a piece of paper make a 

sketch of Queen Elizabeth’s ancestors and descendants from Queen Victoria till today.” 

Det finnes få kildekritiske oppgaver. Det nærmeste man kommer av denne typen oppgaver er 

i forbindelse med What’s up-teksten for mai/juni 2001 ”New Labour – New Britain”: 

 Parliamentary Election 
Click political parties. How many political parties are there in Britain? How does the 
Labour party introduce itself on the web? Comment on slogans, layout and types of 
information.  

 

Arbeidet med lenkene er stort sett lagt opp som individuelle aktiviteter. I en del tilfeller blir 

brukeren bedt om å rapportere tilbake til klassen om sine funn på nettet. Ingen av oppgavene 

oppfordrer imidlertid brukerne til å kommunisere med andre brukere eller eksterne instanser av 

ulikt slag. 

 

Støttefunksjoner 

Om lag 45 sider av Targets Online er ressurssider med tilleggsstoff til orientering for lærere og 

elever. Denne ressursdelen er delt i henholdsvis ”Resources” og ”Links” på hovedmenyen. 

”Resources” består av artikler om bruk av Internett generelt og av Targets Online spesielt. 

Denne delen består igjen av seks undermenyer. ”Web guide” gir en grunnleggende opplæring i 

hva internett er og hvordan det brukes (søkerverktøy, e-mail, Java, osv.). ”Web aid” gir 

holdepunkter for en kritisk evaluering av den informasjonen elevene finner på ulike nettsteder, 

og ”Projects” viser hvordan elevene kan bruke internett i prosjektarbeid – både til 

informasjonshenting og til publisering av prosjektrapporter. ”Search” gir tilgang til noen av de 
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store søkemotorene som Altavista og Yahoo, og på Bug report-siden kan brukerne rapportere 

eventuelle feil og gi tilbakemelding på nettstedet. 

”Help” er en utvidet brukerveiledning som delvis overlapper åpningsmenyens orientering. 

Åpningsmenyen orienterer svært kort og generelt om forholdet mellom tekstbok og nettsted. 

Den gir også kortfattet informasjon om hvordan man kan navigere på nettstedet, og hvordan 

man kan søke etter og forholde seg kritisk til informasjon på nettet. Denne tresiders 

introduksjonen inneholder en rekke interne lenker til ressursdelen i hovedmenyen. Veiledningen 

under ”Help” orienterer om systemet med menyer og undermenyer, og gjør i korte setninger 

rede for hva som finnes på disse menyene. Også her har henvisningen form av hypertekst (ca. 

fire sider) med interne lenker som henviser til andre sider på nettstedet. 

Den andre hoveddelen av ressursdelen, ”Links”, består av to deler. ”News and media” 

inneholder lenker til aviser og medieselskaper fra den engelskspråklige verden, og ”Reference” 

har lenker til ulike oppslagsverk, ordbøker og kart. 

Passage to the Internet har om lag 12 ressurssider, delt inn i fem undermenyer. På 

hovedmenyen ligger det en lenke til veiledning om nettstedet under navigasjonsfeltet 

”Teacher’s Corner”. Denne veiledningen er identisk med orienteringen Veiledning til Passage 

to the Internet som finnes foran i lærerens ressursperm. Veiledningen inneholder en orientering 

om hvordan brukeren kan finne fram til nettstedet, kort om hva stedet inneholder, samt en skisse 

av hvordan man kan trekke det inn i undervisningen selv om tilgangen til internett er begrenset. 

Til slutt legges det fram en samling punkter som argumenterer for bruk av Passage to the 

Internet. Veiledningen har form av en tosiders artikkel (eventuelt forelesningsmanus) uten 

lenker eller bruk av grafikk. 

”Toolbox” inneholder en lenkesamling for elevene med henvisning til ordbøker, 

grammatikker, oppslagsverk samt ulike søkeverktøy. ”Funnybones” er også en lenkesamling 

beregnet på elevene. Den har underoverskriften ”Quite simply click and have fun!” og har 

ifølge verkets lærerveiledning et antal ”morsomme, engelskspråklige lenker” som kan gi 

positive opplevelser og økt motivasjon for faget. 

”Teacher’s Corner”inneholder dels materiale fra lærerens ressursperm (som f.eks. stoff om 

bruk av video i klasserommet) og dels lenker til nettsteder av faglig og metodisk interesse. Her 

finnes også mulighet for tilbakemelding via et e-postskjema, der læreren oppfordres til å tipse 

redaksjonen om lenker og aktiviteter til de ulike kapitlene. 

Ressursdelen til Flying Colours Website er på ca. 50 sider. Brukerveiledningen ligger under 

navigasjonslenken ”about the site” øverst på hovedmenyen. Veiledningen består av en ensides 

forklaring på hva som ligger bak de ulike titlene i hovedmenyen, så som ”adapted texts”, ”extra 

texts with links”, osv. Veiledningen stiller spørsmål til brukeren om dennes behov, og forklarer 
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deretter hvordan de ulike kategoriene stoff på menyen kan imøtekomme disse behovene: ”Do 

you need to brush up your grammar? GRAMMAR has short instructions with interactive 

activities linked to each paragraph.” 

Forøvrig består støttefunksjonene av en minigrammatikk (valgfri engelsk, bokmåls- eller 

nynorskversjon) med interaktive oppgaver til. Den engelske versjonen av grammatikken er 

identisk med minigrammatikken bakerst i Flying Colours Workbook. Oppgavene er produsert 

spesielt for nettet og består i stor grad av utfyllingsoppgaver. Mange av oppgavene har også 

preg av lek – på samme måte som språkoppgavene til ”Adapted texts”.  

På nettstedet ligger også en ”Mailbox” der brukerne oppfordres til å sende spørsmål eller 

kommentarer til forfattere eller forlag. 

Generell informasjon om bruk av internett og lenkesamlinger til ressursbruk finnes ikke på 

verkets nettsted, men på Skoleporten, som er Gyldendal Undervisnings ressurssider. Fra 

navigasjonslenken ”Skoleporten” som ligger i tverrgående toppfelt på Flying Colours’ startside 

kommer man til disse ressurssidene. På startsiden ligger undermenyen Kompetanse, som er lagt 

opp som et kurs i effektiv og kritisk bruk av nettet. Her ligger også grunnleggende informasjon 

om datamaskinen, Windows og tekstbehandling. Startsiden har også lenkesamling med 

henvisninger til aviser, ordbøker, oppslagsverk, skolenettverk, osv. En spesiell lenkesamling for 

engelsk finnes også, med vekt på kulturkunnskap. 

 

Sammenfatning 

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

strukturere dette stoffet i overensstemmelse med lærebokens kapittelinndeling, mens Flying 

Colours Website har valgt en inndeling ut fra et differensieringsprinsipp – ut fra hvor krevende 

oppleggene er. Dette nettstedet gjør også bruk av pedagogiske tekster som er produsert av 

forfatterne bak læreverket, mens Passage to the Internet kun gjør bruk av lenker til såkalt 

autentiske tekster. Targets Online gjør en mellomting, med en hypertekst som binder 

læreboktekster, lenker og oppgaver sammen.  

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

har færrest. Targets Online presenterer stort sett kunnskapsstoff i lenkene, mens Passage to the 

Internet og Flying Colours Website også har lenker med holdningsskapende og 

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

lenker som dermed er kontrollerbare for produsentene av nettstedene. Targets Online legger 

også opp til at brukeren skal finne fram til nettsteder ved hjelpav søkeord, og kan følgelig ikke 
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kvalitetssikre innholdet på nettsted brukeren måtte finne fram til på egen hånd. Dette nettstedet 

har derfor lagt vekt på opptrening av kritisk nettbruk, både i form av instrukjoner og oppgaver. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

til å rapportere sine funn muntlig eller skriftlig til en partner, en gruppe eller til klassen. Disse 

rapportene dreier seg imidlertid sjelden om såkalt autentisk kommunikasjon der brukerne 

kommuniserer med personer eller institusjoner utenfor eget klasserom. 

Targets Online og Flying Colours Website er nettstedene med mest omfattende ressursdeler. 

Innholdet i disse ressursdelene er imidlertid svært forskjellig. Mens førstnevnte har detaljerte 

orienteringer om bruk av nettet generelt og eget nettsted spesielt, har Flying Colours en 

interaktiv grammatikk. Begge de øvrige nettstedene har lenker med henvisninger til 

grammatikker, men disse er som regel beregnet på andre målgrupper enn grunnkurselever. 

Ressursdelen til Passage to the Internet består hovedsakelig av adskilte lenkesamlinger for 

elever og lærere, og lite egenprodusert stoff bortsett fra artikler som også ligger i lærerens 

ressursperm. Flying Colours Website har heller ikke egenprodusert stoff om generell bruk av 

internett på selve nettstedet, men har på startsiden en hovedlenke til denne typen stoff på 

forlagets ressurssider.  

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

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

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

det nettstedet som klarest synliggjør hvor på nettstedet brukerveiledningen befinner seg, men 

har samtidig minst informasjon å bidra med. Veiledningen til Passage to the Internet er lite 

synliggjort og vanskelig tilgjengelig for elever fordi den er gjemt bort som lenke i ”Teacher’s 

corner”. Veiledningen er enkel og lettfattelig, men inneholder også stoff som synes unødvendig 

i en brukerveiledning. 
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Innholds- 

komponent 

 

Targets Online Passage to the Internet Flying Colours Website 

 

 

Lærestoff 

 

 
• Supplement til 

grunnbokens tekster 
• Hovedvekt på lenker til 

autentiske tekster 
• Oppdatert stoff 
• Kunnskapsmål 
 

 
• Supplement til 

grunnbokens tekster og 
emner 

• Hovedvekt på lenker til 
autentiske tekster 

• Kunnskaps-, holdnings- og 
opplevelsesmål 

 

 
• Forenkling av 

/supplement til 
grunnbokens tekster 

• Hovedvekt på 
pedagogiske tekster 

• Enkelte lenker til 
autentiske tekster 

• Oppdatert stoff 
• Kunnskaps-, holdnings- 

og opplevelsesmål 
 

 

 

Lærings- 

aktiviteter 

 
• Oppgaver knyttet til 

lenkene 
• Formål: å finne, sortere og 

i noen grad å vurdere 
informasjon på nettet 

• Et mindre utvalg 
interaktive oppgaver 

• Hovedvekt på individuelt 
arbeid med 
skriftlig/muntlig 
rapporteringsplikt  

 
• Oppgaver knyttet til 

lenkene 
• Formål: å finne og sortere 

og i mindre grad å vurdere 
informasjon på nettet 

• Få interaktive oppgaver 
• Hovedvekt på individuelt 

arbeid og pararbeid med 
muntlig/skriftlig 
rapporteringsplikt 

 
 

 
• Oppgaver knyttet til 

lenkene 
• Formål: å finne og sortere, 

men i liten grad å vurdere 
informasjon på nettet 

• Mange interaktive 
oppgaver pluss interaktivt 
glossar 

• Hovedvekt på individuelt 
og pararbeid med muntlig 
og skriftlig 
rapporteringsplikt 

 
 

Støtte- 

funksjoner 

 
• Omfattende 

brukerveiledning 
• Opplæring i bruk av 

internett 
• Kildekritikk 
• Lenker til aviser og 

oppslagsverk 

 
• Enkel brukerveiledning 
• Lenkesamling med 

metodiske tips for lærere 
• Lenkesamling med 

motiverende stoff for 
elever 

• Lenker til aviser og 
oppslagsverk 

 

 
• Snau brukerveiledning 
• Interaktiv grammatikk 
• Lenke til forlagets 

lenkesamling av 
støttefunksjoner 

 

Figur 3. Sammenfattende oversikt over innholdskomponenter på de tre nettstedene. 
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KAP 5  DRØFTING 

 

Form 

I det store og hele ser vi det som positivt at et nettsted ligger nær opp til de øvrige 

komponentene i læreverket med hensyn til både form og innhold. På formsiden vil dette 

innebære at grunnleggende design- og formelementer går igjen i henholdsvis grunnbok, 

eventuelt arbeidsbok og nettsted. Dette vil medføre at nye brukere raskere kan orientere seg i 

verket og vil dermed heve brukergrensesnittet og øke den pedagogiske nytteeffekten. Samtidig 

bør nettstedet også ha tilleggseffekter som signaliserer at dette er et annet medium enn bøkene, 

og at websidene er noe annet enn boksider på skjerm. 

 

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 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. 
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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, 
Konsulentrapport 1, vedlegg 1). 

 
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 rundt” virker distraherende på henne (Hoel, 

konsulentrapport 3, vedlegg 3), 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, Konsulentrapport 2, vedlegg 2). 

 

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: 

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.).  
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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 

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 annet 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 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 
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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 tektbredden 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 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 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 
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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 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 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 overveldende og til og med avskrekkende. Stoll stiller seg også kritisk til store 

lenkesamlinger: 
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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 presentasjonsformen, 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 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.). 

 

 

 

Innhold 

 
For at læreren skal være motivert til å ta i bruk IKT i fremmedspråksundervisningen, må 

nettstedet tilby et relevant, allsidig og spennende innhold som gjør utbyttet verdt innsatsen. 

Nettsidene bør utdype og eventuelt videreføre det daglige arbeidet i klasserommet, og 

samtidig oppleves lystbetont for brukerne. Dette vil si at det i utgangspunktet er positivt at 

innholdet på nettsidene knytter an til stoffet i lærebøkene, for eksempel ved at tekstene i 

grunnboken følges opp på nettet. Det er imidlertid også viktig at nettstedet kan tilby noe i 

tillegg til lærebøkene: 

Når en velger å utvikle nettbaserte læringsressurser, må det ligge en hensikt 
bak. Det kan være slik at når noen lærebøker har det, så må alle de andre 
følge etter. Men mest sannsynlig er det slik at det finnes noen tilleggsverdier i 
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å bruke internett som læremiddel. Etter mitt syn er det særlig to forhold som 
gjør dette aktuelt. Det ene er muligheten til fortløpende oppdatering av 
lærestoffet (inkludert feilretting). Det andre er muligheten til å ta i bruk andre 
arbeidsmåter enn en ellers ville ha brukt, herunder særlig arbeidsmåter som 
fremmer individualisering/differensiering. (Mathisen, op. cit.). 

 
Oppdatering og differensiering er sentrale begreper her, vi vil også legge til begrepet 

autentisitet – dvs at elevene får presentert utvalgt autentisk stoff fra verdensveven på 

læreverkenes nettsteder og at de har mulighet til å kommunisere med andre om faglige emner 

via nettet. Disse ”added value” aspektene kan ligge både på lærestoff, arbeidsstoff og 

tilleggsfunksjoner.  

Et grunnleggende krav er også at innholdet på nettet er relevant i forhold til læreplanens mål 

og at det holder seg innenfor rammene planen setter. Muligens forventer enkelte i tillegg at 

nettstedet skal gi en bred dekning av alle læreplanens mål på linje med en komplett e-bok. To 

av konsulentene i lærerpanelet etterlyser således momenter de synes mangler på nettstedene, 

som for eksempel brevskrivning og mer stoff fra den øvrige engelsktalende verden 

(Wisth/Hoel). Ingen av de analyserte nettstedene markedsfører seg imidlertid som e-bøker, men 

som mer eller mindre omfattenede tilleggsressurser. Det er imidlertid ikke usannsynlig at kravet 

om heldekkende nettressurser vil gjøre seg mer og mer gjeldende i fremtiden. 

 

Utfyllende lærestoff 

Selv om de færreste nok forventer seg et heldekkende nettsted, ser det ut til at lærere som 

bruker IKT relativt ofte, både forventer og ønsker seg et visst omfang når det gjelder lærestoff. 

De tre lærerne i konsulentpanelet bemerker alle tre at Passage to the Internet  har mye stoff, 

mens Flying Colours Website har et snaut stofftilfang. Det er interessant å merke seg at to av 

konsulentene vurderer Targets Online som et nettsted med mye stoff, mens en bemerker at 

nettstedet er ”lite interessant på grunn av mangel på innhold”. (Wisth). Den sistnevnte 

konsulenten begrunner dette med at nettstedet dels har for lite egenprodusert stoff, dels at det 

har for få gode eksterne lenker. Det kan også være verdt å merke seg at to av konsulentene 

fremhever det som positivt at nettsteder ikke bare forholder seg til kunnskapsmål, men at de 

også ivaretar underholdningsaspektet slik Passage to the Internet og til dels også Flying 

Colours Website gjør det. (Wisth/Mathisen). 

Mengden egenprodusert stoff varierer forøvrig sterkt på de tre nettstedene. Bare Flying 

Colours Website presenterer pedagogiske tekster i egentlig forstand, i dette tifellet dels 

adapterte læreboktekster, dels mer avanserte tekster til utfyllende lesning. 
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Differensieringsprinsippet er med andre ord grunnsteinen på dette nettstedet, noe som 

kommenteres slik av en av konsulentene:  

Jeg synes det er fornuftig at slike forenklede utgaver finnes på nettet. Det er 
mye bedre enn at læreren må kopiere fra en ressursperm og dele ut til elever 
som ønsker det: her er det lett for at følelsen av å bli stigmatisert gjør at 
elevene avstår fra å be om forenklede tekster. I tillegg er tekstene hele tide 
tilgjengelige – de blir ikke hele tiden borte, som løsark ofte blir hos elevene. 
Det er også lagt inn ordforklaringer til en del utvalgte ord, som spretter opp 
når en klikker på de uthevede ordene. (Mathisen, op .cit.). 

 
Om det er like fornuftig å benytte dette prinsippet som innfallsport til nettstedet – dvs på 

hovedmenyen, er vel mer usikkert. Merkelappen ”Adapted texts” kan føre til at middels 

flinke/flinke elever ikke benytter seg av disse oppleggene, selv om de i prinsippet kan egne 

seg for alle:  

Dei interaktive oppgåvene til dei tilpassa stykka er veldig fine og varierte og 
burde vere interessante for alle elevane i klassa. No ligg dei slik på nettstaden 
at dei lett får mindreverdsstempelet ”berre for svake elevar”. Det kan da 
umogleg ha vore tilsikta? (Hoel, op. cit.). 

 
Mens Flying Colours Website har mye stoff til differensiering for svakere elever, 

har alle tre nettsteder lærestoff sterkere elever kan strekke seg etter. Mens Flying 

Colours Website har både pedagogiske tekster og eksterne lenker til dette formålet, har 

de to øvrige kun lenker til autentiske tekster på verdensveven. Mens Targets Online 

har lenker til autentiske tekster med ulikt vanskelighetsnivå, har særlig Passage to the 

Internet lenker til tildels svært vanskelig stoff. Kanskje henger dette verkets satsing på 

mer krevende, autentisk stoff på nettet sammen med at Passage grunnbok har mange 

til dels enkle, korte pedagogiske tekster. Slik sett kan nettstedet sies å utfylle 

grunnboken. 

Da de tre nettstedene ble lagt ut, var det bare Flying Colours Website som hadde 

oppdatering av lærestoffet som fast komponent. Senere har Targets Online kommet på 

banen med ”What’s new?”, mens Passage to the Internet i skrivende stund fremdeles 

ikke har en slik komponent. Vi ser på denne komponenten som den kanskje viktigste 

funksjonen et nettsted har. Problemet er imidlertid at det det av ulike årsaker kan være 

vanskelig å følge opp et løfte om nytt stoff hver måned eventuelt to ganger i 

semesteret. Dette er imidlertid et område det kan være vel verdt å sette inn ressurser på 

fremover. 
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Alternative læringsaktiviteter 

Et variert utvalg motiverende oppgaver som gir mulighet for differensiering og ulike 

arbeidsmåter er viktige kriterier for et godt arbeidsstoff – det være seg i bok eller på 

nett. Arbeidsstoff på nett kan – og bør – imidlertid gi muligheter for andre 

oppgavetyper og innfallsvinkler enn hva papirbaserte oppgaver gjør. Interaktivitet, 

kildekritikk og problembasert samarbeidslæring er stikkord for slike tilleggsmuligheter 

ved nettbasert arbeidsstoff. Siden nettstedene ofte legger opp til elevstyrt læring, er 

imidlertid tydelige instruksjoner viktig. 

Det å arbeide med oppgaver på data framfor på papir er motiverende i seg selv for 

mange elever. Særlig mer drillpregede språkoppgaver kan trolig oppleves som mer 

lystbetonte dersom de kan gjøres interaktivt på nettet med umiddelbar tilbakemelding 

fra maskinen. Av de tre nettstedene er det bare Flying Colours Website som har lagt 

interaktive språk- og gramatikkøvinger ut på nettet. Konsulentpanelet stiller seg i det 

store og hele positivt til slike strukturalistiske øvinger, spesielt som et 

differensieringstiltak for svakere elever. 

Alle de tre nettstedene har imidlertid interaktive oppgaver til lærestoffet på nettet – 

om enn i ulikt omfang. Disse oppgavene har ofte form av quizer og  kan være av 

varierende vanskegrad. Flying Colours Website har flest interaktive quizer og har også 

grafiske oppgaver der elevene blir bedt om å flytte figurer, ord eller navn omkring på 

kart eller illustrasjoner. Denne typen oppgaver betegnes som ”spennende” og 

”engasjerende” av konsulentene. Wisth etterlyser en videreutvikling av denne 

oppgavetypen der man trekker inn mer kreativ bruk av multimedia-elementer som 

video, lyd og musikk – dvs elementer fra den kognitive tradisjonen innen dataprogram. 

Bruken av Shockwave-teknologien ser imidlertid ut til å være et tveegget sverd så 

lenge kvaliteten på maskinparken hos mottakerne varierer. Mens to av konsulenetene 

rapporterer at den fungerer godt, har den tredje store problemer med overhodet å 

installere den. 

Alle nettstedene har et rikholdig utvalg av oppgaver der elevene skal finne fram til 

og sortere relevante opplysninger til lærestoff på nettet. Dette er oppgaver på et relativt 

lavt abstraksjonsnivå som passer også for svakere elever. Oppgaver som går ut på å 

vurdere innholdet på nettsidene er mer krevende, men likefullt av stor betydning for å 

trene elevene i å forholde seg kritisk til seriøse og useriøse kilder på nettet. Bare 

Targets Online har en gjennomført kildekritisk tilnærming til stoffet elevene finner på 

nettet - noe som er særlig viktig for dette nettstedet siden det oppfordrer elevene til å 

finne fram til relevant stoff på egen hånd: 
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Eg er spesielt nøgd med at det heile tida blir spurt etter ei vurdering av 
informasjonen på sidene. Ei kjeldekritisk haldning ligg i botnen på alle 
oppgåvene. Derfor synest eg at informasjonen om kjeldekritikk godt 
kunne ha hatt eit avsnitt om domena gov., net., edu., org., mil., og com. 
sidan så mange av oppgåvene oppfordrar elevane til sjølv å finne fram 
til informasjonen gjennom ulike søkemotorar. (Hoel, op. cit.). 

 
For at nettoppgavene skal fungere hensiktsmessig, er det imidlertid viktig at de 

presiserer hva elevene skal gjøre med informasjonen de finner fram til. Her kommer 

ikke Targets Online like heldig ut: 

Det fokuseres mye på ulike nettsteder og deres måte å presentere stoff 
på. Oppgavene er noe mer diffuse enn de vi finner i Passage. Her er et 
eksempel:… ”go deeper into one aspect of this crisis that youy would 
like to know a bit more about. Give a short presentation of it.” Trolig 
egner slike oppgaver seg best for relativt ressurssterke elever. I og for 
seg inviterer dette til differensiering, men som (en tenkt) elev, opplever 
jeg oppgavene som mindre appellerende enn i Passage. (Mathisen, op. 
.cit.). 
     

Konsulentpanelet etterlyser også mer problembaserte gruppeoppgaver. Targets 

Online har en teoretisk gjennomgang av arbeidsgangen og forslag til tema og kilder, 

men gjennomfører ikke dette like godt i praksis. Passage to the Internet opererer med 

noe de kaller ”Reasearch assignments”, men er lite orientert mot gruppearbeid. Flying 

Colours Website har ikke noen støtte for prosjekter.  

   Interessant er det imidlertid å merke seg at konsulentene i liten grad kommenterer at 

autentisk kommunikasjon er mangelvare ved de tre nettstedene. Ingen av de tre 

nettstedene legger opp til at elevene skal kommunisere via nettet med enkeltindivider 

eller instanser slik ”network-based language teaching” (NBLT) legger opp til. Target 

Onlines system for publisering av prosjektarbeider som elevene har laget er et unntak i 

så måte. Bare en av konsulentene bemerker at dette i grunnen er en god ide og at det er 

synd at ingen har benyttet systemet så langt. Ut over dette ser ikke konsulentene ut til 

å savne NBLT eller se det som en mulighet i fremmedspråksundervisningen. 

 

Nødvendige støttefunksjoner 

Formålet med ekstraressurser på nettstedene må primært være å hjelpe lærere og 

elever til å utnytte det enkelte nettstedets pedagogiske muligheter. Sekundært kan slike 

ressurser bidra til at informasjonsteknologi generelt trekkes inn i 

fremmedspråksundervisningen som et fruktbart og sikkert hjelpemiddel. De tre 
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nettstedene i vår undersøkelse har valgt svært forskjellige løsninger for å nå disse 

målene. Dette gjelder både omfang, type og plassering av støttefunksjoner.  

For å gi brukerne den nødvendige støtte, er det nødvendig at denne ressursdelen har 

et visst omfang, samtidig som den bør gi kortfattet og lettfattelig veiledning. Targets 

Online er nettstedet med størst omfang av støttefunksjoner. Med sine detaljerte 

orienteringer om bruk av nettet generelt og eget nettsted spesielt gir den svar på det 

meste. Orientering om kritisk bruk av nettet er spesiet viktig for dette nettstedet siden 

det legger opp til at elevene skal finne fram til relevante adresser selv på bakgrunn av 

søkeord. Dermed har forlaget ingen kvalitetskontroll på lenkene og må trene elevene 

opp i kritisk kildebruk. Dette er i og for seg nyttig og positivt. Spørsmålet er imidlertid 

om ikke orienteringene skyter langt over målet for gjennomsnittseleven – og trolig 

også for læreren uten spesiell IKT-kompetanse og –interesse. Orienteringene blir altfor 

omfattende og omstendlige.  

Eg er ikkje sikker på at elevane har tolmod til å lese alt. Eg meiner 
faktisk at mykje av det som står der om korleis ein kan bruke nettet 
høyrer heime under øk/info faget. (Hoel, op. cit.). 

 
På den annen side blir ressursdelen til Flying Colours Website for snau. 

Brukerorienteringen om eget nettsted er grei nok, selv om den er svært kortfattet. 

Grammatikkdelen er positiv fordi den er spesielt tilpasset brukernes nivå, men den 

generelle orienteringen om bruk av nettet mangler, særlig et kurs i kildekritikk. Dette 

kan ha sammenheng med at dette nettstedet har relativt streng kontroll med hvilke 

lenker elevene benytter, og kan dermed kvalitetssikre disse. Forfatterne bak 

arbeidsstoffet har heller ikke lagt opp til at brukerne skal vurdere informasjonen de får 

på ulike eksterne nettsteder, noe som generelt kunne ha vært nødvendig og nyttig i vår 

medie-tid. 

Det er viktig at ressursdelen er plassert synlig og lett tilgjengelig på nettstedet. 

Flying Colours Webite synliggjør godt hvor på nettstedet brukerne finner 

veiledningen, men har samtidig minst veiledning å gi. Targets Online har mye 

informasjon, men plasserer dette på ulike undermenyer på en tildels forvirrende og 

uhensiktsmessig måte. Passage to the Internet har lite egenprodusert veiledning, og 

det som finnes, er bortgjemt som lenke i ”Teacher’s Corner”. Lenker til eksterne kilder 

om f.eks. kildekritikk holder ikke – spesielt ikke når det viser seg at lenken er død slik 

tilfellet er på Passage to the Internet. 

Artikkelen om kjeldekritikk frå Kongsberg vgs ein blir bede om å 
lese under aktivitetar på botnen av dokumentet til kapittel 1, finn ein 
ingen referanse til. Kanskje lenka er borte og og ein har gløymt å ta 
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bort oppgåva? Her burde ein kanskje ha supplert med noko sjølvlaga 
når referansen forsvann. (Hoel, op. cit.). 

 
 

Samlet vurdering 

Hvordan forholder så disse tre nettstedene seg til sine respektive læreverk? Hvordan 

fungerer form- og innholdselementene 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 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 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 
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sporadisk. Om det er klokt å strukturere nettstedet ut fra et slikt differensieringsprinsipp, 

er imidlertid mer usikkert. 

Differensiering er også et nøkkelord når det gjelder arbeidsstoff – enten det ligger i 

bok eller på skjerm. Oppgaver på nettet bør imidlertid tilpasses dette mediets muligheter 

- og faremomenter. Dette innebærer at elementer som interaktivitet, problembasert 

samarbeidslæring og en kildekritisk holdning ligger innbakt i arbeidsstoffet. Flying 

Colours Website er det eneste nettstedet som har gjort interaktivitet til et 

gjennomgående prinsipp, selv om øvingene ligger på et lavt abstraksjonsnivå. Ingen av 

nettstedene legger opp til autentisk kommunikasjon via nettet, og problembaserte 

samarbeidsoppgaver er i mindretall på alle nettsteder. Et positivt trekk ved Targets 

Online er imidlertid den gjennomførte kildekritiske holdningen. 

Selv om nettstedene i prinsippet bør være selvinstruerende, bør det finnes 

støttefunksjoner som sikrer en effektiv og sikker bruk av nettet. Denne ressursdelen bør 

gi kortfattet og lettfattelig veiledning om de fleste spørsmål brukeren kan tenkes å stille, 

og de bør ligge lett tilgjengelig på nettstedet. Vi er av den oppfatning at ingen av de tre 

nettstedene synes å ha en god balanse mellom mengde, form og plassering av 

støttefunksjoner. Eksempelvis har Targets Online mye stoff i en vanskelig tilgengelig 

form, mens Flying Colours Website har få støttefunksjoner – de få som finnes er 

imidlertid plassert lett tilgjengelig på nettet. 

Denne vurderingen er basert på en sammenliknende tekstanalyse av de tre 

nettstedene, med støtte i uttalelser fra et konsulentpanel bestående av tre lærere med 

særskilt IKT-kompetanse. Ingen av disse konsulentene har imidlertid brukt noen av 

nettstedene i klasserommet. Hvordan nettsidene faktisk blir brukt i 

fremmedspråksundervisningen og hvordan de blir vurdert av disse brukerne -  

henholdsvis lærere og elever - vil delrapportene 2 og 3 vise. 
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VEDLEGG 

Vedlegg 1: Per Mathisen, Konsulentrapport 1 

MIN VURDERING 
 
GENERELT: 
Førsteinntrykk 
Det første jeg gjorde etter at jeg hadde satt meg inn i veiledningen jeg fikk tilsendt fra dere, var å åpne alle de tre 
nettstedene i hvert sitt vindu, som jeg umiddelbart la ned på oppgavelinjen (altså skjult). Deretter prøvde jeg å åpne 
hvert av dem og lot dem virke på meg, mens jeg prøvde å ha et mest mulig åpent sinn (ikke-analyserende; jeg har 
ikke brukt noen av disse nettstedene tidligere). Dette gjorde jeg i to omganger, en med min vanlige 
skjermoppløsning, 1024 x 768, og en gang med 800 x 600, som jeg antar er den vanligste i skolen i dag. Alle tre 
virket som de var optimalisert for 800 x 600, og bare en av dem (Targets) bruker dynamisk tilpasning til 
skjermstørrelsen. 
 
Jeg har ikke vært helt konsekvent i forhold til hva jeg skriver under design og hva jeg skriver under struktur – dette 
griper nokså mye inn i hverandre. 
 
 
FORM: 
Design (Grafikk, Farger, Oppsett) 
 
Passage 
Her er det brukt rammer i sideoppsettet, og i 800 x 600-oppløsning er det vanskelig å unngå at det kommer ”scroll 
bars” både til høyre og i bunnen av meny-feltet (jeg måtte slå av både statuslinjen og adresselinjen for å unngå 
dette) – noe som er visuelt forstyrrende og helt unødvendig. Øverst i menystrukturen er det plassert et kileformet 
ikon som ikke har noen forklaring (uten at en hviler musepekeren over det) eller som umiddelbart tilsier at dette er 
et aktivt element (for navigasjon). Oppbyggingen av menyen er ikke intuitiv for meg, fordi presentasjonen av 
læreverket og forfatterne kommer henimot bunnen av menyen. Her kan en kanskje argumentere med at det er 
prioritert ut fra et elevperspektiv? Likeledes kommer menyvalget ”læreplan”, som er en ekstern lenke, midt inne i 
menyvalgene som dreier seg om læreverket. Fargekodingen av menypunktene gir heller ikke meg noen aha-
opplevelse. At kapitlene har samme farge er selvsagt, men så kommer tre menyvalg som er blå, deretter varieres 
det med fargene. Jeg ser ingen informasjonsverdi eller logisk struktur ved fargevalget. Dette er selvsagt småplukk, 
men det sier likevel noe om hvor godt en har tenkt gjennom oppbyggingen av nettstedet. Bakgrunnsfargene på de 
ulike sidene varierer, men det er stort sett valgt dempede pastellfarger uten noe mønster. Dette gir en viss variasjon 
og skiller de ulike delene av nettstedet fra hverandre, og er helt greit. 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 (greit ellers, men ikke på åpningssiden, mener jeg). 
 
Flying Colours 
Åpningssiden til dette nettstedet er svært enkelt oppbygd, og alt rommes fint innenfor ett skjermbilde, selv på 800 x 
600. Teksten er holdt i sort, og det er forsiktig bruk av farger. Fargekodingen på menyvalgene (de små ringene) går 
igjen på sidene de peker til. Dette virker profesjonelt og estetisk tiltalende. Kanskje kan det være at enkelheten ved 
dette nettstedet delvis kommer av at innholdet er noe avgrenset?  
 
 
 
Targets  
Førsteinntrykket er positivt, med lyse farger og begrenset mengde informasjon på startsiden. Likevel er det en del 
ting som skurrer: det er tre forskjellige meny-strukturer på startsiden, og går en videre fra startsiden, dukker en ny 
meny-variant opp på høyresiden. 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 800 x 600-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. Går 
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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 farge-nyansene kan gi et noe 
forvirrende inntrykk. Annerledes er det i tema-delen: her er toppfelt, bakgrunn og tekst i forskjellige farger i hver 
av de fire tema-seksjonene. Det kan være greit å bruke et design som gjør at en straks vet hvilken seksjon en er i til 
enhver tid, men det må være unødvendig å variere alle de tre elementene – det tar bare oppmerksomheten bort fra 
innholdet. 
 
 
Struktur (Menyene, Navigasjon, Lenker) 
 
Passage 
Mye er sagt under pkt. 1, men ser en bort fra disse detaljene, har nettstedet en grei struktur. Mange av sidene er 
skikkelig lange ”doruller”, men i og med at det finnes lenker til de ulike undertitlene øverst på hver side, synes ikke 
jeg personlig at dette er problematisk. Det kan fort bli verre hvis alt stykkes for mye opp. 
 
Flying Colours 
På hver av sidene med forenklede utgaver av læreboktekstene, finnes en lenke til ”Tasks”. Her fikk jeg en 
ubehagelig overraskelse: først måtte jeg installere Macromedia Shockwave for å kunne åpne den første siden. Dette 
tok nokså lang tid, selv på min raske PC med ADSL-tilkopling. Jeg satt og lurte på hva som kunne rettferdiggjøre 
denne installasjonen, og da jeg omsider fikk åpnet sidene, fant jeg noen svært gammeldagse og barneskolepregede 
drilløvinger. Altså ingen ting som tilsa at denne installasjonen måtte gjøres. Jeg fikk flere forespørsler fra 
brannmuren min under installasjonen, og jeg ser ikke bort fra at et oppsett på en skole (eller hjemme hos en mindre 
erfaren bruker) ville ha blitt stoppet av brannmuren deres. 
 
Targets 
Som nevnt ovenfor, er menystrukturen nokså kompleks, og krever litt tilvenning før en vet hva som ligger bak 
hvert sett med menyvalg. Nettstedet er innholdsrikt, og dette gjenspeiles i navigasjons-strukturen. Det er også svært 
mange lenker i selve innholdsdelen av nettstedet. Som i Passage er ikonet for ”hjem” umerket, slik at en må gjette 
seg til funksjonen (eller holde musepekeren over ikonet).  
 
 
INNHOLD (Lærestoff, arbeidsstoff, støttefunksjoner) 
 
Generelt 
Lærer – elev? 
Jeg lurte i utgangspunktet på i hvilken grad nettstedene ville henvende seg eksplisitt til elevene, eller om det ville 
være en blanding av stoff rettet mot elever og lærere. Her viste det seg at fokuset er klart rettet mot elevene på alle 
nettstedene, og når det ikke er det, sies det klart fra om det. Dette er positivt. 
 
”Added value” 
Når en velger å utvikle nettbaserte læringsressurser, må det ligge en hensikt bak. Det kan være slik at når noen 
lærebøker har det, så må alle de andre følge etter. Men mest sannsynlig er det slik at det finnes noen tilleggsverdier 
i å bruke Internett som læremiddel. Etter mitt syn er det særlig to forhold som gjør dette aktuelt. Det ene er 
muligheten til fortløpende oppdatering av lærestoffet (inklusive feilretting). Det andre er muligheten til å ta i bruk 
andre arbeidsmåter enn en ellers ville ha brukt, herunder særlig arbeidsmåter som fremmer 
individualisering/differensiering. Jeg vil prøve å ta opp disse perspektivene under behandlingen av hvert læreverk. 
 
 
Passage 
Det er tydelig at det er lagt ned mye arbeid i disse nettsidene. Her er mye stoff: det er laget tilleggsressurser til alle 
tekstene i læreboka. Jeg føler meg straks hjemme (kognitivt) i den måten oppgavene til de 10 kapitlene er laget på. 
Oppgavene virker gjennomtenkte og instruksjonene er stort sett klare. Jeg mener oppgavene vil ha appell til 
målgruppen. Jeg ser også klart at oppgavene krever andre arbeidsmåter enn de som tradisjonell språkundervisning 
gjerne innebærer. Potensialet for individualisering er absolutt til stede. Imidlertid ser jeg ikke noen spor etter mitt 
andre hovedkriterium, nemlig oppdatering av lærestoffet. Her er ingen egen avdeling for nyheter, og strukturen ser 
ikke ut til å kunne ta opp i seg nye ting sånn uten videre. Det er for eksempel ingen referanser til 11. september 
2001 under stoffet knyttet til USA (så vidt jeg kan se). Dette må sies å være en vesentlig svakhet. 
 
Her er også det meste en kan ønske seg av støttefunksjoner. Grammatikk og grammatikkøvinger blir presentert 
som lenker til slike ressurser på nettet. Det er helt greit, slik jeg ser det. Innslaget ”Funnybones” er positivt – det er 
viktig å ha noe til adspredelse også.  
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Flying Colours 
Innholdet i dette nettstedet er det mest begrensede av de tre. Åtte av tekstene i læreboka er gjengitt i forenklet 
utgave og har fått noen Shockwave-baserte oppgaver knyttet til seg. I tillegg er det tatt inn en ny tekst sammen med 
de som er ”adapted”. Jeg synes det er fornuftig at slike forenklede utgaver finnes på nettet. Det er mye bedre enn at 
læreren må kopiere fra en ressursperm og dele ut til elever som ønsker det: her er det lett for at følelsen av å bli 
stigmatisert gjør at elevene avstår fra å be om forenklede tekster. I tillegg er tekstene hele tiden tilgjengelig – de 
blir ikke borte, som løsark ofte blir hos elevene. Det er også lagt inn ordforklaringer til en del utvalgte ord, som 
spretter opp når en klikker på de uthevede ordene. Spørsmålet her er om tilstrekkelig mange tekster er blitt 
forenklet. De ”Tasks” som er knyttet til tekstene, er tydelig myntet på svake elever. Dette gir i og for seg mening, 
ettersom det er disse som vil benytte seg av de forenklede tekstene. Jeg er likevel sterkt i tvil om det er riktig bruk 
av tiden i videregående opplæring å spille ”hangman”. Noen av de andre oppgavene kan kanskje forsvares, men 
hovedinntrykket mitt er at en her har brukt mye tid og ressurser på noe som kanskje ikke fortjener det. 
 
Den andre hovedbolken i nettstedet er en samling av seks tilleggstekster som utdyper lærestoffet i boka. Samtlige 
er knyttet til kulturkunnskapsemner, ingen til litteratur. Her har en også laget ”Tasks”, som i hovedsak fungerer på 
samme måte som nevnt ovenfor. I tillegg finnes det ”Links” til disse tekstene, og her er det mye mer enn bare 
lenker. Det er knyttet arbeidsoppgaver til lenkene, og tanken her er god. Bare så synd at mange av oppgavene etter 
mitt skjønn er bare halvferdige. Et eksempel kan være (fra Australia):  

 
Here you will find information about the Aboriginal people.  
a Find important events in the history of the Aboriginals. 
b Find information about an Aboriginal who is well-known in Australia.     

 
Det sies ingen ting om hva en skal gjøre med den informasjonen en finner fram til. Dette er etter min mening mer 
nødvendig her enn i læreboka, siden dette stoffet skal brukes til individualisering og gjerne uten lærerstyring. Her 
er en annen oppgave som i større grad fungerer slik jeg ønsker det: 

 
Read about the strange experiences of ghosthunters!  
Write a summary of a ghosthunter report and present it to your class. 

 
Generelt synes jeg utvalget av stoff i denne bolken og forslagene til arbeidsmåter virker spennende og 
engasjerende, men altså noe uferdig, og omfanget er beskjedent. 
 
Den tredje innholdskomponenten på nettstedet er en grammatikk med oppgaver. Dette finnes det mye av på nettet 
fra før, og jeg mener det hadde vært like greit med en lenke til en av disse, i stedet for å bruke ressurser på å lage 
enda en variant. Jeg har en mistanke om at bruksfrekvensen på denne bolken er svært lav. 
 
Den fjerde og siste bolken som har et pedagogisk innhold, er ”What’s up”. Her finner jeg min andre såkalte ”added 
value”-komponent. 11. september er naturligvis et sikkerstikk, og oppgaven som er laget til stoffet er spennende og 
utfordrende. Men igjen synes jeg det mangler en pedagogisk helhetsløsning: jeg blir sittende og fundere på hvordan 
jeg skal få dette opplegget til å virke. Det krever så vidt jeg kan skjønne grupper på 7, og normalt er dette i meste 
laget. Det sies heller ikke noe om arbeidsgangen (gruppene må nødvendigvis etableres først, og ansvarsområdene 
fordeles, før de starter informasjonsinnhentingen). Inntrykket mitt er at dette er uferdig – selvstendig arbeid krever 
faktisk grundig organisering, ellers blir det bare rot og bortkastet tid. Selvsagt vil en dyktig lærer finne ut av dette, 
men hensikten var vel at elevene skulle kunne arbeide på egen hånd med disse ressursene? En annen innvending er 
naturligvis at 11. september er det eneste emnet i denne bolken. Dermed har forlaget likevel ikke fått til den 
dynamiske oppdateringen av læreboka som jeg mener må være nettstedets hovedberettigelse. 
 
Det finnes lite av ”støttefunksjoner” på dette nettstedet – det er faktisk bare den grammatikken (med oppgaver) 
som er nevnt ovenfor. 
 
 
Targets 
Her er det imponerende mye stoff, med oppgaver og aktiviteter til alle tekstene i tekstboka. Det fokuseres mye på 
ulike nettsteder og deres måte å presentere stoff på. Oppgavene er noe mer diffuse enn de vi finner i Passage. Her 
er et eksempel: “… go deeper into one aspect of this crisis that you would like to know a bit more about. Give a 
short presentation of it”. Trolig egner slike oppgaver seg best for relativt ressurssterke elever. I og for seg inviterer 
dette til differensiering, men som (en tenkt) elev, opplever jeg oppgavene som mindre appellerende enn i Passage. 
Et positivt trekk er menypunktet ”What’s new”, hvor redaktørene tar mål av seg til å oppdatere nettsidene hver 
måned med nye hendelser i den engelskspråklige verden. Dermed har de fått med seg 11. september, men noen 
måneder har ikke fått noe innhold.  
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Targets har et meget rikholdig utvalg av støttefunksjoner. Mye av dette går på Internett som medium, og særlig på 
bruk i forbindelse med prosjektarbeid. Her tas opp slike ting som opphavsrett og nettikette – dette er meget 
positivt. I tillegg har forlaget lagt inn et eget system for publisering av prosjektarbeider som elever har laget. Dette 
er i grunnen en god ide, men litt trist å se at ingen har benyttet det så langt… Lenker til aviser og andre 
nyhetsmedia, oppslagsverk og søkemotorer er også et positivt trekk ved dette nettstedet. Noen av lenkene (til 
Nettikette) var døde. En skulle kanskje forvente at forlaget har rutiner for å identifisere og rette opp døde lenker. 
 
 
OPPSUMMERING OG SAMMENLIGNENDE VURDERING 
Omfang: 
Nettstedene til Targets og Passage er meget omfattende, og det er lagt ned mye arbeid i struktur og innhold. Flying 
Colours er langt mer avgrenset. 
 
Design/struktur: 
Targets er mest kompleks både på struktur og design, og kan kreve noe tilvenning før en helt får oversikt over 
innholdet. Passage og Flying Colours har enklere struktur og brukeren vil trolig raskt kunne få oversikt over 
innholdet. 
 
Innhold: 
Forenklede tekster: bare Flying Colours har disse på nett, og det er etter min mening en meget god løsning, men 
det er få tekster. 
Oppdateringer: Bare Targets har et fungerende system for oppdateringer, med månedlige tillegg til læreboka. 
Flying Colours lover ett nytt emne per halvår, mens Passage ikke synes å ha tenkt på oppdateringer i det hele tatt. 
Det er skuffende. 
Differensiering: Alle nettstedene har arbeidsoppgaver/aktiviteter og tilleggsstoff av ulik vanskegrad, og skulle 
kunne dekke elevenes behov på ulike nivåer (med unntak av forenklede tekster). 
Andre arbeidsmåter: Alle nettstedene inviterer til alternative arbeidsmåter, men oppgavene/aktivitetene er ikke 
alltid formulert på en slik måte at en kan drive elevstyrt undervisning – det må ofte tilrettelegging til fra læreren. I 
den grad det er systematiske forskjeller her, er det etter min mening Targets som har de minst presise oppgavene. 
Prosjektarbeid: Bare Targets nevner eksplisitt prosjektarbeid, og har god dekning av hele arbeidsgangen og forslag 
til tema og kilder – dette er meget bra. Passage opererer med noe de kaller ”Research assignments”, som lett kan 
utvides til prosjektemner, mens Flying Colours ikke har noen støtte for prosjekter. 
Støttefunksjoner: Passage og Targets har verdifulle støttefunksjoner av ulike slag, mens Flying Colours bare har 
grammatikk med oppgaver. 
 
 
 
PS: 
Jeg håper dere vil la noen elever også gjøre en vurdering av disse nettstedene – det er jo for dem de er laget. 
 

 
 

Vedlegg 2: Svein Wisth, Konsulentrapport 2 

Passage 
SW 
 
Her har forlaget fått til et spennende og allsidig nettsted som er lett å ta i bruk og lett å finne frem i, som har mange 
og varierte  oppgaver. Her finner en  praktiske og nyttige sider,  både for lærer og elev. Forlaget har skjønt at det er 
viktig å huske på læreren. Det er tross alt han/hun som avgjør hvilke bøker skolen skal anskaffe og hvilke bøker 
elevene skal bruke, og hvilke nettsteder som man har mest utbytte av å benytte i undervisningstiden, på skolens 
datamaskiner. Man har fått til en vellykket kombinasjon av form og innhold.  
 
Formen er enkel, noe som er uhyre viktig for at elever og lærere med liten IKT-kompetanse skal torde ta den nye 
teknologien i bruk. Dersom brukerne raskt får en mestringsfølelse, vil nettstedet bli mye brukt, og brukt med glede. 
Det vil også være avgjørende om man skal få til en differensiering  hos elevene. Nettstedet har en enkel struktur, et 
enkelt og oversiktlig brukergrensesnitt,  som er lett å navigere, og som følger kapittelinndelingen i læreboka. 
Passage får derfor et stort pluss for brukervennlighet og funksjonalitet. 
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Det visuelle inntrykket  man blir møtt med er ikke spesielt spennende, designen er ikke verken avansert eller 
trendy. De grafiske elementene er temmelig grå og kjedelige, men jeg synes ikke det gjør noe. Tvert imot, for 
glorete farger og 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.  
 
Nettstedet har fokus på innhold, pedagogikk og funksjonalitet, noe som gjør forlagets nettsatsing svært vellykket. 
Nytteverdien er således stor for både lærer og elev. 
 
Innholdet er også variert, både emnemessig og mht. vanskelighetsgrad, og gjør differensiert bruk mulig. 
Hovedsiden til Passage er på norsk, med en grei oversikt over innholdet, hvilket gjør det lett å komme i gang, og 
lærekurven lav og behagelig. At forlaget tar konsekvensen av R94 og tar hensyn til de svake, til det faktum at hele 
årskullet nå går i videregående skole, gjør både læreboka og nettstedet tilgjengelig for alle, ikke bare de 
skoleflinke. 
 
Innholdet  er fyldig. Alle tekstene i boka er tatt med, og ulike sjangre og typer tekster dekker fagplanens krav godt. 
Utvalget er variert, og interessant også i forhold til elevene. Utdrag fra Tolkiens Lord of the Rings viser at 
forfatterteamet er oppegående og i pakt med tiden.  
 
Arbeidsstoffet  er godt og  læringsaktivitetene er varierte, med god interaktivitet.  
Quiz-sidene er artige og lette å bruke og gir elevene god øving og kontroll på om de har fått med seg innholdet i de 
forskjellige kapitlene i boka. 
 
Det er likevel mangler, særlig når det gjelder tilgang på bokas tekster, og med hensyn til brevskriving/mønsterbrev. 
 
Moderne problembaserte gruppearbeidsoppgaver, prosjektoppgaver, samarbeidslærings-baserte oppgaver mangler. 
 
Multimedia, særlig lydstoff, mangler. 
 
Lenkesamlingen er meget god. Her har utviklerne gjort et godt arbeid, med å finne morsomme og lærerike 
nettsteder som kan supplere og understøtte forfatternes eget stoff. 
 
Lærerens brukerveiledning er god, og tar høyde for de ulike kvalifikasjonene til brukerne og den ulike 
utstyrsituasjonen  som de forskjellige skolene har landet over..  
 
Passage er designmessig tettere knyttet til lærebokas tekster, og gir bedre oppfølging av bokas innhold enn Targets. 
Flying Colours har gode intensjoner men trenger mer substans. 
 
Min subjektive vurdering er at Passage for tiden er den mest spennende og oppdaterte grunnkursboka i engelsk og 
at  nettstedet reflekterer dette.  
 
 
 
Targets, Aschehoug 
 
 
Nettstedet er stort sett en linksamling ispedd en hel del temmelig kjedelige arbeidsoppgaver. Stedet har lite 
substans og lite interaktivitet. Targets har en brukbar side om prosjektarbeid. Bilder finnes ikke, lyd finnes ikke, 
animasjoner finnes ikke og  interessen for å bruke nettstedet daler ganske fort. Her er for lite egenprodusert  stoff, 
både for lærer og elev.  
IKT og multimedia er fremmedord for de som har laget dette nettstedet.  
 
Netstedet kan selvsagt bli brukbart, men da må forlaget fylle opp med stoff både fra læreboka (tekster og oppgaver) 
arbeidsboka, lærerveiledningen og ressurspermen, elev-CD og lærer-CD. Det virker som forlaget har begynt på 
nettsatsing, men så ombestemt seg ganske raskt.  
 
 
 
 
Flying Colours 
 
Form. 

 60



Nettstedet har et ryddig design som virker rolig, kanskje for rolig. Skjermbildet blir noe tomt og tamt. Dette henger 
sammen med at man har valgt å legge navigasjonsfeltet vertikalt øverst på siden og bruke skjermen i sin fulle 
bredde til innhold, uten å fylle skjermen med innhold. Bruk av tabeller, spalter og bilder kunne gjort sidene mer 
lesbare og økt informasjonsverdien. 
 
Innhold. 
Prioritet nr 1 for ethvert nettsted er innhold. Flying Colours har for lite substans. Innholdet er for tynt, dvs. altfor få 
av tekstene i boka blir fulgt opp på nettet.  
Jeg savner også en kort innføring i brevskriving, med eksempler på ulike typer brev. Det gjør ingenting om man 
bruker noen av de beste oppgavene fra arbeidsboka.  
Supplerende tekster, aktuelle forfattere (Tolkien,  Adams,  Pratchett osv., forfatterportretter kan bedre nytteverdien 
betraktelig. 
 
Stoff for læreren burde også vært gjort tilgjengelig. 
 
Bildebruken er for dårlig. Her er et stort forbedringspotensiale. Backgroundstoffet kan gjøres mer tilgjengelig med 
gode bilder. Bilder og kart kan også gjøres interaktive ved å klikke på hele eller deler av bildet. Animert og 
interaktiv 3D-grafikk er spennende og lærerikt.  
Jeg liker ikke bruken av runde svart-hvitt bilder. De er grå og kjedelige, tar uforholdsmessig mye plass på siden og 
har dessuten liten nytteverdi. 
 
Lyd mangler. Lytteprøver og lydbokbiter, lydkutt fra elev- og lærerCD kunne godt vært innbakt på nettsidene.  
 
Oppgaver finnes det en del av, og mange er gode, men det blir litt tradisjonelt det hele. Jeg ønsker meg gode 
prosjektoppgaver, gruppeoppgaver, og samarbeidslæringsoppgaver/prosjekter. 
 
Grammatikkdelen er fin og matnyttig.  
 
Macromedia og shockwaveteknologien åpner for mange spennende løsninger, og bør utvikles videre.  
 
Spørrekonkurranser/quiz a la ”vil du bli millionær”, ”eksamen” virker svært motiverende, og fungerer svært godt 
over nettet.  
 
Flying Colours er en god start, men det er viktig å utvikle nettstedet, faglig, pedagogisk og teknologisk. 
 
 
Komparativ analyse av nettsidene til 3 læreverk for engelsk grunnkurs: Cappelens Passage (P ) Aschehougs 

Targets (T ) og  Gyldendals Flying Colours (FC ). 

 
Poengskala:  Dårlig: 1-2,  God: 3-4, Meget god: 5-6  
 
Undersøkelsesobjekt Passage Targets Flying 

Colours 
Utfyllende kommentarer 

Problemstilling Poeng Poeng Poeng  
     
Form     
Helhetlig design 5 4 3 Passage (P) har en enkel, helhetlig og 

god  design, både visuelt og 
funksjonelt. P har valgt å bruke 
frames, dvs at man har en fast 
navigasjons-ramme på venstresiden 
med knapper og tekst som gjør det 
lett å navigere, uansett hvor man 
befinner seg på nettstedet. 
Fargekodingen følger  delvis boka. 
 
Targets (T) har helhetlig design, som 
også delvis følger fargekodingen til 
læreboka. Oppbyggingen følger 
lærebokas inndeling i 4 
hovedmoduler, med modullinkene på 
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venstre side og tekstlinkene på høyre 
side. Noe forvirrende til å begynne 
med, men det er jo læreplanen som 
bøkene bygger på også. 
 
Flying Colours (FC): har en helhetlig 
design som følger fargekodingen til 
boka. Navigasjonsknappene er i 
tekstform og lagt horisontalt øverst i 
skjermbildet. Personlig foretrekker 
jeg en fast knapperad på venstre side. 
Den valgte sideutformingen gir stor 
bredde, men denne er dårlig utnyttet. 
Mye av skjermbildet er tomt og ikke 
særlig inspirerende. 

Motiverende grafikk 5 2 3 Passage har god og motiverende 
grafikk gjennom det hele, noe også 
bruken av animerte .gif-bilder bidrar 
til.  
T: Bruker ikke bilder på sine sider. 
Blir derfor temmelig kjedelig og lite 
informative. 
FC: De er ikke mye ”colours” i  
Flying Colours. Det er for mye grått 
og for lite informativt billedmateriale.

Hvordan de ulike formelementene 
er satt sammen 

5 4 4 P bruker få, enkle, men gjennomførte 
og praktiske formelementer for 
navigasjon, tekst og oppgaver. Gjør 
det lett for brukeren å arbeide raskt og 
effektivt. 
 
T: Overskriftfelt og navigasjonsfelt er 
ryddige, men kjedelige. Bruker tekst 
istedenfor knapper til å navigere. 
Gjennomført bruk av symboler, men 
lite praktisk nytte av dem.  
 
FC: Overskriftfelt og navigasjonsfelt 
er ryddige, men kjedelige. Menyene 
er klare. Runde bilder er lite 
hensiktsmessig sammen med tekst, og 
lite funksjonelt? Helhetlig? Ja. 

Farger     
Hvordan er fargebruken? 5 4 3 P: følger stort sett bokas fargekoder. 

Mørkeblå bakgrunn gir god kontrast 
til de lysere bakgrunnene til 
innholdsfeltet. 
T: Fargebruken er god og følger 
delvis læreboka. Navigasjonsfeltene 
har forskjellig farge fra 
innholdsdelen. 
FC bruker farger svært beskjedent 
både når det gjelder bilder og tekst. 
Og bakgrunner. 

Fremhever viktige ting? 5 4 3 P: Gjennomført 
T: særlig i innholdsfeltet.  
FC: i liten grad 

Gjør innholdet klarere? 4 4 3 P: i stor grad 
T: i noen grad 
FC i for liten grad. 

Oppsett     
Passe mengde tekst på siden? 5 4 4 P har mye på siden (ett kapittel pr 
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side) men man kommer raskt frem 
med direkte linker og menyer 
(bookmarks). 
T: har lite tekst, mest linker. 
FC har passe mengde tekst på siden, 
men den går for mye i bredden. 
Trenger å dele opp siden i spalter. 

Lesbarhet 5 4 3 P har  utmerket lesbarhet pga passe 
stor tekstbredde og fontstørrelse og 
fargevalg. 
T er brukbar. 
F C burde redusere tekstbredden til ca 
400 piksler i bredden, eller dele det 
brede skjermbildet opp i spalter. For 
lange linjer og ulik linjelengde 
reduserer lesbarheten vesentlig. 

Font 5 4 4 P bruker font med god lesbarhet 
T er alminnelig god. 
FC bruker en god og tydelig font. 

Størrelse 5 4 4 P: , vareierer størrelsen etter behov, 
god lesbarhet 
T: standard 
FC: standard 

Forhold mellom tekst og bilde 5 3 3 P: God sammenheng 
T: bruker lite bilder.  
FC har en del intetsigende bilder i 
sort/hvitt. Runde bilder irriterer og gir 
lite informasjon i forhold til arealet på 
skjermen 
Sammenhengen er brukbar. 

Struktur     
Menyene 5 4 3 P: Menyene er plassert øverst på 

siden, er oversiktlige, tydelige og 
raske. 
T: Menyene er tekstbasert og lite 
intuitive. Jeg foretrekker aktive 
knapper med tekst eller 
nedtrekksmenyer.  
FC ok , men kunne vært mer 
fremtredende og  aktive i effektene 
(f.eks Java). De er 
oversiktlige/klargjørende  

Navigasjon 5 3 4 P: bruker fast ramme på venstresiden, 
noe som gjør navigeringen til en lek. 
T: Oppbyggingen følger 
bokstrukturen med 4 hovedmoduler. 
Disse er plassert til venstre i 
skjermbildet, tekstene til høyre. Dette 
er litt forvirrende. men bare til å 
begynne med. Virker litt rotete. 
FC ok , men jeg foretrekke 
navigasjonsknapper på venstre side 
av skjermbildet.Virker noe tungrodd. 
Navigasjonen tilbake til Startsiden 
(Home) for lite synlig. 

Lenker 5 3 3 P har mange spennende og gode 
lenker.  
T er middels.  
FC har mange gode 

er lenkene relevante 5 4 4 P har meget aktuelle og relevante 
lenker 
både T og FC kunne vært bedre 
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passe antall 5 3 3 P har passe mange. 
T har for få,  
FC har for få 

oppdaterte 5 3 3 P er svært godt oppdatert noe som er 
svært viktig for å kvalitetssikre 
nettstedet. Lenkeråte er svært 
irriterende. 
T er middels 
FC ikke tilstrekkelig 

Innhold     
a. Lærestoff     
Type stoff 4 2 3 P; har gode oppgaver,  aktiviteter og 

linker, men også her er det for lite 
substans, lite tekster og kommentarer 
til de enkelte tekstene i boka. Svak 
mht. brevskrivning, mønsterbrev etc. 
Synd, for boka er god på dette. 
Mangler lydstoff. 
 
T: mest oppgaver. Ekstremt lite 
innhold. mest linker.  
 
FC noe tradisjonell, men har mer 
substans enn T.  
Tekstene er gode og nyttige, men for 
få og for tradisjonelle.  
Mønsterbrev mangler. 

Relevans i forh. til læreplanen 4 3 4 Alle nettstedene har mangler i forhold 
til læreplanen, for eksempel mht. 
brevskriving 

Interessant for elevene? 4 2 3 P scorer på sine humoristiske 
sider,”Funnybones”. 
T er lite interessant pga mangel på 
innhold. 
FC er for tradisjonell og for 
akademisk. 

b. Arbeidsstoff / 
læringsaktiviteter 

    

Motiverende oppgaver 4 2 3 P er ganske kreativ,  
T er lite motiverende.  
FC noe tradisjonell, men brukbar. 
Flash-teknologien skulle kunne gi 
gode muligheter. 

Nyttige oppgaver 5 3 4 P er god, bl.a  på litteratur og posei, 
og har gode lenker med stor bredde. 
Litt lite gruppe- og prosjektorientert. 
T varierer sterkt. Temmelig svak. 
FC mange gode oppgaver, spesielt på 
grammatikk, trenger å utvikle seg 
mht. prosjekt- og 
gruppearbeidsoppgaver. 

Muligheter for differensiering? 5 3 4 P gir gode muligheter. 
FC: Adapted texts ok, men litt for 
tradisjonell tilnærming og for få. 
Savner flere tekster fra læreboka. 

Interaktivitet? 4 3 3 P er ganske gode, spesielt i Quiz-
delen, men kan bli mye bedre.  
T har så å si ingen ting.  
FC har for lite og er for kjedelig. 
Macromedia Shockwave-teknologien 
er imidlertid god og har store 
utviklings-muligheter mht multimedia
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c. Støttefunksjoner: 5 4 0 P meget god, ikke minst i forhold til 
læreren. 
T er brukbar 
FC mangler 

Brukerveiledninger 5 3 0 P meget god 
T middels 
FC mangler 

oppslagsdeler 5 3 0 P meget god, lett å finne 
T er brukbar 
FC mangler 

for mye? lite? nyttige? 5 3 3  
Samlet poengsum 134 92 84  
Samlet gjennomsnittspoeng 4,8 3,3 3,0 De ulike kategoriene og 

undersøkelsesområdene er ikke 
vektet. Noen områder er selvsagt 
viktigere enn andre. 
Personlig mener jeg Passage kommer 
på førsteplass, Flying Colours på 
andreplass, og Targets på tredjeplass 
,når man legger vekt på den 
pedagogiske nytteverdien.  
 

 
 
 

Vedlegg 3: Helga Hoel, Konsulentrapport 3 

 
Nettsider som integrert del av læreverk? Unødvendig vedheng eller nyttig tilleggskomponent? 

Eg har sett på nettsidene til Passage, Cappelen 2000, Targets, Aschehoug 1998  og Flying Colours, Gyldendal 
2000 og har vurdert dei med omsyn til kor brukarvennlege dei synes å vere når det gjeld form og innhald. 
 
For å ta Passage først:  
Opningssida er svært oversikteleg. Fargebruken i venstremargmenyen viser at sidene har ulikt innhald, og ulike 
målgrupper. Først og fremst elevretta, men det er også sider til læraren. Kanskje burde ”Quizzes” stått rett under 
lista med kapittel i boka før ”Toolbox” og ”Funnybones”, men det er småting det knapt er verdt å nemne 
På opningssida ser ein også ei kort beskriving av kvart ledd i venstremenyen. Det er lett å navigere mellom sidene 
og nivåa på sidene. 
 
For meg er det lett å lese det som står på sidene, både blått og svart på beige og blått på kvitt. Skiftet i farge 
mellom lista over lenker til ulike stykke i kapitla og oppgåvene/aktivitetane til kvar lenke gjer sida oversikteleg å 
lett å finne fram på. For meg ser det ut til å vere riktig font, men det kan ein jo forandre sjølv, om ein vil. Når eg les 
sida på elevmaskinene på skolen, er dei installert slik at skrifta der er større enn på maskina mi heime. 
 
Eg ser jo at forfattarane har målgruppa ungdom for auge når eg ser på bildebruken. Det er mange bilde som hoppar 
rundt og verkar distraherande på meg , men truleg motiverande på elevane. Som regel er bilda relevante, men eg er 
ikkje sikker på om alle er like heldig valt. Revolverpatrona som innleiingsbilde til kapittel 2, synes eg godt kunne 
ha vore bytta ut. Det held lenge med den rykande revolveren lenger nede på sida som vignett til ”Teens with guns”. 
Ikkje alle tenåringar er valdelege. 
 
Bildebruken i kapittel 8, ”Passage to the United Kingdom” er bra, bortsett frå at eg saknar det valisiske flagget, 
sidan Andreaskorset i det skotske flagget er med. Det ville også ha følgt opp flaggbruken som er brukt i kapittel 10 
om den engelskspråklege verda. Boka har riktignok bilde av det valisiske flagget i kap. 8, men det var dette med å 
vere konsekvent. Når det gjeld storleiken på bildene i forhold til teksten, synes eg det er bra nok for nettbruk. 
Hovudtyngda på bildene bør trass alt ligge i læreboka, ikkje på nettet. 
 
Når det gjeld lenkene som eg lagt ut til dei ulike delane, så verkar dei aller fleste eg har prøvd. Dette er jo eit 
flyktig medium, og det vil vere bortimot umogleg å halde alle lenkene oppdatert til ei kvar tid. Eg synes derfor at 
oppdateringa på denne nettstaden er svært god når ein vurderer den store lenkemassen det her er snakk om. 
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Når det gjeld innhaldet på nettsidene så er eg godt fornøgd med at det i hovudsak er autentisk stoff det er lagt 
lenker til. Det er vel berre kapittel 4 og 5 som har tekstar lærebokforfattarane har laga tilpassa målgruppa. Slik 
boka er lagt opp med korte, enkle tekstar, ser eg at det er eit større behov for å kunne sette tennene i noko 
vanskelegare enn i noko lettare. Arbeidsoppgåvene ser eg i hovudsak på som relevante og motiverande. Det er 
såpass mange lenker til kvart kapittel at det gir stort rom for variasjon og differensiering. Somme er også meint å 
kunne legge grunnlaget for større prosjektoppgåver og viser til ”research” oppgåvene i læreboka. 
Dei fleste kapitla har eigne repetisjonsquizzes etter seg, men det er også lenker til ulike interaktive testar under 
fleire av kapitla. ”American Geography Test” har eg bruka i klasser og den slår an. Det same vil eg seie om dei 
interaktive oppgåvene parlamentet i England har lagt ut under ”Explore Parliament”. Desse oppgåvene er utruleg 
lærerike. Eg har med hell bruka timar  på desse aktivitetane i 3. klasser og har også tenkt å sende 2. klassa mi ut på 
nettet for å gjere dei seinare i år. Men somme testar er for vanskelege for dette trinnet, slik som den om kanadisk 
historie under historiekapitlet. Sjølv scora eg berre 4 poeng av 10 moglege, og det var (nesten berre) på rein 
gjetting. 
 
Toolbox inneheld mykje bra , men eg saknar ei engelsk-norsk, norsk-engelsk ordbok. Elles er det lite av 
støttefunksjonar. Artikkelen om kjeldekritikk frå Kongsberg vgs. ein blir bede om å lese under aktivitetar på botnen 
av dokumentet til kapittel 1, finn ein ingen referanse til. Kanskje lenka er borte og ein har glømt å ta bort oppgåva? 
Her burde ein kanskje ha supplert med noko sjølvlaga når referansen forsvann. 
 
I det store og heile er det ein god balanse mellom kunnskapsmåla i læreplanen. No legg vel læreplanen opp til 40 % 
læreplandekning om kvart av landa Storbritannia og USA, og 20 % av lærestoffet om resten av den 
engelskspråklege verda. Med eitt av 10 kapittel held det ikkje prosentmessig. Det kan sjølvsagt kvar lærar justere 
med å bruke meir tid på dette emnet, men vi veit dessverre så altfor godt at altfor mange lærarar er slavar av 
læreboka og berre les læreplanen nokså overflatisk. 
 
Så over til Targets.  
Opningssida her også er oversikteleg. Venstremargmenyen viser til dei fire hovudkapitla og til ulike 
støttefunksjonar elevane kan bruke. Opningssida viser elles til tre hovudavsnitt som innleiing til bruken: ”On 
target” om måla for bruken av sida. Greitt, men truleg opplevd som sjølvsagt og kjedeleg for elevar. ”Find your 
way” seier sjølvsagte ting om å navigere på nettet med oppskrifter som datalæraren like godt kunne ta seg av i  det 
obligatoriske øk/info  kurset for 1. klasse. Det siste oppslaget: ”What’s new” fann eg svært interessant, sidan der er 
det lagt ut oppgåver til toppaktuelle emne læreboka ikkje har ein sjanse til å kunne behandle, slik som angrepet på 
New York 11.september, olympiaden i Salt Lake City i februar og valet i Zimbabwe no i mars. Dette fungerer som 
eit flott supplement til læreboka. 
 
Alle oppslaga i venstremargmenyen viser til ei ny meny ein kan navigere seg fram gjennom i  
høgremargen.  Det gjer det lett å navigere frå nivå til nivå i tekstmassen.. Skrifta er kanskje i minste laget, men da 
kan ein jo justere oppsettet på maskina si om ein er svaksynt og vil ha det større. Kontrasten i farger for 
tekst/bakgrunn gjer det også lett å lese.  Kvart hovudkapittel har  ulik bakgrunnsfarge. Sidene varierer med svart 
skrift for oppgåver og raud skrift for referansar, men på somme sider er oppgåvene skrive med raudt og. Det burde 
vel ha vore dei same fargekodane på alle sidene? 
 
Det er sparsamt med illustrasjonar utover opningssidebildet av mannen med bowlarhatt 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. 
 
Eg har ikkje klikka meg fram til alle lenkene , men dei eg har prøvd på har stort sett verka. Unntaket er lenkene 
under kapitlet om Australia. Der trengs det ei oppdatering no midt i mars. 
Når det gjeld talet på lenker, så opplever eg det som nok å velje i. Eg er spesielt fornøgd med at det heile tida blir 
spurt etter ei vurdering av informasjonen på sidene. Ei kjeldekritisk haldning ligg i botnen på alle oppgåvene. 
Derfor synes eg at informasjonen om kjeldekritikk godt kunne ha  hatt eit avsnitt om  domena gov., net., edu., org., 
mil., og com. sidan så mange av oppgåvene oppfordrar elevane til sjølv å finne fram til informasjon gjennom ulike 
søkemotorar.  
 
Når det gjeld innhaldet på sidene til dei ulike kapitla, er dei relevant i høve til kunnskapsmåla i læreplanen og det 
er så mykje å velje i at det burde vere interessant for dei fleste elevane. Dei fleste oppgåvene kan løysas på ulke 
nivå og tar vare på differensieringskravet. Læraren kan også organisere elevane i grupper slik at svakare elevar får 
hjelp til vurderingsoppgåver dei vanlegvis har problem med. Lenkene er til autentiske tekstar, men somme av dei 
er tilpassa yngre lesarar slik som sida ”Britkids” eller tekstane er sterkt forkorta/ forenkla slik som den historiske 
informasjonen om India og Pakistan som tilleggsinformasjon til novella ”Good Advice is Rarer than Rubies”. Det 
er med andre ord ulike nivå på dei autentiske tekstane. 
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Targets sine sider har mykje meir stoff om støttefunksjonane enn Passage. Eg er ikkje sikker på  at elevane har 
tolmod til å lese alt. Eg meiner faktisk at mykje av det som står der om korleis ein kan bruke nettet hører heime 
under øk/info faget. (sjølv om lærarane der seier dei har det for travelt med å lære elevane sine alt det finurlege ved 
word-program til å få tid til å surfe noko særleg, enn seie lære elevane kritisk vurdering av nettsider.)  
 
No vart riktignok denne nettstaden laga minst eitt år før dei to andre, på eit tidspunkt da det ikkje var så mange 
språklærarar som tok med seg klassene sine i datarommet. Det kan derfor vere sannsynleg at desse sidene like 
mykje er tenkt å vere lærarretta som elevretta? 
Referanseseksjonen har lenker til ordbøker, men ikkje til ei norsk-engelsk, engelsk-norsk ordbok. Eg kan ikkje sjå 
at det fins lenker til grammatikkoppgåver på nettstaden, og veit eigentleg ikkje om eg synes det er så ille, så lenge 
det fins nok av alternative nettstader ein kan sende elevar som treng meir øving ut på., t.d. The Online English 
Grammar  som Passage har lenke til i  referanseseksjonen sin. 
 
Den siste nettstaden i denne vurderinga er knytta til boka Flying Colours, som kom ut samtidig som Passage i 
2000. 
 
Opningssida gir kort og grei  informasjon om dei ulike komponentane på nettstaden. Informasjonen er svart på 
kvitt og er derfor lett å lese. Menyen ligg på rett linje øvst på sida og gjer det enkelt å navigere frå komponent til 
komponent, litt vanskelegare å navigere direkte frå undernivå til undernivå mellom dei ulike komponentane, noko 
det neppe er særleg behov for i ein vanleg time. Skrifta er passe stor for meg. 
 
Når det gjeld bildebruken, så synes eg at dei stort sett er gode og at forholdet bilde/tekst er passe stort.  Bildet til 
”Adapted texts with tasks” tok det meg ei god stund å tolke, og eg ser ikkje riktig samanhengen mellom ivrig, 
norsk, lommelyktlesande ungdom på telttur (for det er vel ein norsk fjord i bakgrunnen?) og behovet for å lese 
forenkla tekstar, viss det da ikkje skulle vere for å spare lommelyktbatteri med å få ein forkorta og enklare tekst, 
men er ikkje ein slik iver for god til å vere sann? 
 
Elles ville eg tru at ungdom ville føretrekke fargebilde framfor bilde i svart/kvitt. Det er vel berre Capitolbygninga 
i Washington D.C. og den fargerike Elizabeth I som har fått foto i farger under komponenten tilpassa tekstar og 
berre Sydney under ekstratekstane. 
 
Når det gjeld lenkebruken, så er den svært sparsam på denne nettstaden. Det er berre lagt lenker til 6 ekstratekstar 
og desse lenkene ser ut til å fungere bortsett frå lenkene til Australiateksten. Der trengs det ei oppdatering no midt i 
mars 2002. 
 
Så over til innhaldet. Det ser ut som om forfattarane  til denne nettstaden har hatt eit anna konsept enn forfattarane 
til dei andre bøkene. Medan dei to andre nettstadene  i hovudsak vil lære elevane å navigere på nettet og å lære dei 
å finne fram til juvelane i søppelhaugen og å lære dei å skilje mellom skitt og kanel, så er nettstaden til Flying 
Colours mykje meir sjølvopptatt om eiga bok. Eg forstår ikkje vitsen med å legge ut ”adapted texts” på nettet.. 
Det måtte da vere mykje enklare å legge den komponenten til lærarens ressursbok så svake elevar kunne få med 
seg teksten med glossar heim på papir og arbeide med ein lettare tekst samtidig som flinke elevar les heile teksten 
heime  i læreboka? Ein kan enno ikkje rekne med at alle elevar har datatilgang heime, og eg meiner det er 
fundamentalt gale å lage læremiddel som krev at  elevane ikkje kan gjere leksene sine utan datatilgang. Det legg eit 
utilbørleg press på familiar med dårleg økonomi, noko som i alle fall eg ikkje vil vere med på å forsterke. 
 
Dei interaktive oppgåvene til dei tilpassa stykka er veldig fine og varierte og burde vere interessante for alle 
elevane i klassa. No ligg dei slik på nettstaden at dei lett får mindreverdighetsstempelet ”berre for svake elevar”. 
Det kan da umogleg ha vore tilsikta? 
 
Når det gjeld dei 6 ekstratekstane, så er vel dei  meint å skulle lesas i datarommet? Da er det fint at ein kan få 
utheva ord omsette ved å klikke på dei. Her er også dei interaktive oppgåvene knytta til sjølve teksten varierte og 
interessante. Elevane likar erfaringsvis å få direkte tilbakemelding om korleis dei har gjort det. Dei nettbaserte 
oppgåvene er også konkrete og fine med høve til å løyse dei på ulike nivå, slik at dei tar vare på 
differensiertingsbehovet i klassene. 
 
Når det gjeld grammatikkoppgåvene, så synes eg igjen at dei er gode og  tar opp problem norske elevar 
erfaringsmessig har. Men eg ser ikkje behovet for å legge heile grammatikken ut på nettet når teksten er identisk 
med den elevane har i arbeidsboka si. Det måtte da vere for at lærarar som brukar andre læreverk enn Flying 
Colours kunne la enkeltelevar med ulike behov for å betre språket sitt, besøke denne komponenten på nettstaden? 
 
Komponenten ”What’s up” har ein  innsiktsfull artikkel om angrepet på WTC i september 01, men sida har ikkje 
blitt følgt opp på same måte som komponenten ”What’s new” på nettstaden til Targets. Det er synd, for her ligg det 
eit potensiale til å oppdatere læreboka. 
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Nettstaden til Flying Colours manglar heilt komponentar som tar for seg støttefunksjonar. Det er ikkje ei einaste 
lenke til ordbøker eller anna referansestoff på nettet, eller til artiklar om kjeldekritikk eller fare for plagiat berre for 
å nemne noko. 
   
Konklusjon 
Dei tre  nettstadene eg har sett på, er ut frå det eg har skrive, nokså ulike både i form og innhald. Nettstaden til 
Passages ser for meg ut til å vere mest tiltalande i form. Targets har sin klare styrke i ei gjennomsyra kjeldekritisk 
haldning og oppdaterte oppgåver til dagsaktuelle emne, medan Flying Colours  i langt høgre grad er konsentrert 
om interaktive oppgåver rundt eige stoff enn i å bruke engelsk som kritisk reiskap til å integrere det beste frå 
verdsveven i undervisninga. Denne konklusjonen er utelukkande basert på nettstadene og ikkje sett i samanheng 
med andre oppgåver/komponentar  knytta til det enkelte læreverket. 
 
 


