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1. Problemstilling 
På hvilken måte fungerer termvaktwikien som en ressurs for studentene ved MatNat 

fakultetet? 

2. Innledning 

2.1 Om oppgaven 

I denne oppgaven i emnet INF3280 har vi undersøkt hvordan nettsidene til termvaktene som 

finnes ved Universitetet i Oslo fungerer som en ressurs ovenfor brukerne. Målgruppen for 

nettsiden består hovedsakelig av studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

ved UiO. Denne nettsiden har som formål å hjelpe studenter ved fakultetet med å finne svar 

på det brukeren skulle lure på innenfor tekniske IT-relaterte problemer i studiehverdagen. For 

å kunne se nærmere på hvordan nettsiden fungerer som en ressurs ovenfor studentene, har vi 

valgt å undersøke nærmere hvordan både termvaktene og brukerne opplever dagens 

funksjoner. Dette har vi gjort ved hjelp av både flere intervjuer, observasjoner og testing. Vi 

vil gjennom oppgaven fordype oss nærmere på hvordan opprettelsen av artikler og guider 

foregår, og hvem som har ansvaret for dette. Videre ønsker vi å belyse hvordan oppbygningen 

av artiklene er i forhold til pensum i emnet, for deretter å se på de positive og negative sidene 

av nettsidene. Ved å se på om sidene er en ressurs for studentene har vi også valgt å 

undersøke hva som kan gjøres bedre i forhold til oppbygging og fremstilling av artikkel, samt 

dens synligheten og kjennskap ovenfor studentene. Avslutningsvis ønsker vi å samle trådene 

og oppsummere i henhold til problemstillingen. 

 

Det skal også nevnes at to av studentene som er i vår gruppe, og som har deltatt under denne 

oppgaveprosessen jobber innenfor organisasjonen som termvakt. Dette har på ingen måte 

påvirket oppgavens resultater. Deres kunnskap har kun blitt tatt i bruk under idéprosessen. 

 

2.2 Bruk av teori og pensum  

Gjennom oppgaven har vi valgt å ta i bruk litteratur hentet fra Jens Kaasbølls bok (2012) som 

er produsert for dette kurset. I tillegg til dette har vi også basert oss på emnets forelesninger. 

Grunnet valg av tema har vi ved siden av dette hentet informasjon fra flere nettsider. Disse 

referansene er gjengitt i referanselisten. 
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2.3 Om organisasjonen 

Terminalvaktene består av en stab på 20-30 studenter som hovedsakelig fungerer som første 

linje support for studenter. Brukerne er hovedsakelig bachelorstudenter ved det Matematisk-

naturvitenskapelige fakultet. Det er fire terminalstuer i tre forskjellige bygg som daglig 

bemannes av en til to terminalvakter. Terminalstuene er plassert på Niels Henrik Abels hus, 

Fysikkbygningen og i Ole Johan Dahls hus. Terminalvaktene i Ole Johan Dahls hus har 

ansvar for drift av resepsjonen i første etasje, samt en egen “laptop-hjelp” i 3.etasje. 

Termvaktens hovedoppgave er å drifte terminalstuene, som hovedsakelig innebærer 

brukerstøtte og drift av terminalstuene. I første instans er terminalstuene en “helpdesk” for 

studenter, men de forskjellige stuene har også andre spesialiserte oppgaver. På stuene kan 

studenter henvende seg om de skulle har noen form for IT relaterte problemer relatert til 

studiehverdagen. Dette kan eksempelvis være alt fra det å sette opp en ny datamaskin for 

første gang, eller til det å få hjelp med hvorfor ikke programmer som diverse emner tar i bruk 

fungerer som det skal. Om et gitt problem skulle vise seg å være utenfor vaktens 

kunnskapsområde, vil termvakten ha mulighet til å videreformidle problemet til et annet ledd 

innenfor IT-drift. To termvakter innehar stillingen “stueansvarlig”, og har med dette 

overordnet ansvar for terminalstuene. 

 

2.4 Om termvakt.uio.no 

Nettsiden “termvakt.uio.no” (heretter termvaktwikien) er terminalvaktenes wiki som 

inneholder faglig og teknisk informasjon som er relevant for studenter ved “Det matematiske-

naturvitenskapelige fakultet” (MatNat) (figur 1). 
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Figur 1: Termvaktwikiens hovedside (”Hovedside”, 2012) 

 

En wiki er en nettside der brukere kan legge til, redigere og slette innhold via en nettleser 

gjennom et enkelt grensesnitt. Termvaktwikien er en lukket wiki der redigering gjøres kun av 

terminalvaktene eller andre med tilsvarende tilgang. Brukergrensesnittet er bygd på en 

standardisert mal med utgangspunkt i Wikipedia (Wikipedia, 2012). Brukere navigerer via 

menyene på sidene og via søk. For brukere som er kjent med Wikipedia vil navigering av 

termvakwikien være enkelt. Linker til de mest relevante, viktigste og populære artiklene er 

plassert på forsiden av termvaktwikien for enkel tilgang (“Hovedside”, 2012). 

Totalt berører wikien flere sentrale IT-relevante emner, alt fra vanlige innføringer i IT-

programmer, beskrivelser av tekniske uttrykk, guider, og artikler som beskriver løsning av 

spesifikke problemer.  

 

Artiklene er ofte lagt om som en “guide” med instruksjoner innenfor et emne. Dette gjør at en 

artikkel innenfor et tema kan inneholde flere “guider” og instruksjoner rundt problemløsning 

som er relevant rundt temaet. Totalt sett er alle artiklene med dens guider og veiledninger med 

på å gi brukerne økt kompetanse innenfor IT og sitt fagområde. 
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3. Metode 

Tidlig i prosessen bestemte vi oss for å intervjue tre personer på tre forskjellige nivå. Grunnen 

til dette var for å kartlegge intensjonen for systemet, hvordan sidene ble oppdatert og om dette 

ble formidlet på en god nok måte til bruker. 

De tre nivåene var stueansvarlig(SA), terminalvakt og bruker. Vi satte i plenum opp en 

intervjuguide til hver av disse. På denne måten fikk vi diskutert relevansen i hvert spørsmål 

inngående, noe som gjorde at vi fikk en mest mulig grundig intervjuguide. 

Dermed ble det tidlig bestemt at vi ville gjøre kvalitative intervju, siden vi følte dette ville 

være mest dekkende for informasjonen vi trengte til oppgaven. Først så vi for oss å gjøre et 

tradisjonelt ansikt til ansikt-intervju. Etter litt diskusjon endte vi opp med å gjøre et 

elektronisk intervju med en av  de stueansvarlige og et med en terminalvakt. Grunnen til dette 

var først og fremst at vi hadde begrenset tid på oppgaven, og at vi så på dette som mer 

effektivt. Ved å gjøre et elektronisk intervju sparte vi tid i forhold til prøveintervju i forkant, 

og transkribering i etterkant. Vi så det også som fordelaktig at intervjuobjektene kunne sitte i 

ro og svare på spørsmålene. 

 

Ved siden av disse to intervjuene valgte vi å gjennomføre noen observasjoner av brukere av 

wikien. Her gav vi de 4-5 eksempler på instruksjonsbaserte artikler som de skulle lese og 

gjennomføre, og hvor vi da observerte samtlige fremgangsmåter de brukte. Her noterte vi 

spesielt om de leste artikkelen, og om de fant frem basert på instruksjonene. Etter denne 

observasjonsrunden valgte vi deretter å plukke ut 1 av disse brukerne, hvorav vi stilte noen 

korte oppfølgingsspørsmål i forhold til de oppgavene de hadde fullført.  

 

Vi har også innad i prosjektgruppen satt oss ned og analysert forskjellige artikler, hvorav vi 

testet ut flere av dem. Dette valgte vi å gjøre for å få et nærmere inntrykk av hvordan brukerne 

opplever instruksjonene og hvordan de forskjellige artiklene er bygget opp. 

 

For å støtte oppunder de data vi fikk ved hjelp av intervjuer og observasjoner, har vi også 

hentet ut statistikk fra hjelpesidene. Dette er data vi har tatt i bruk som et støttende element 

gjennom oppgaven. 

 



6 
 

4. Empiri 

4.1 Referat fra intervjuobjekt 1 – Stueansvarlig og termvakt 

Vi har valgt å intervjue en stueansvarlig fordi vi antar at vedkommende sitter på mer 

informasjon enn en tilfeldig termvakt. Derfor retter vi spørsmål som i større grad fokuserer 

på driften av termvaktwikien og overordnede arbeidsoppgaver og problemstillinger. 

Under dette intervjuet ønsket vi å finne ut hvordan termvaktwikien driftes og hvem som har 

ansvaret for oppdatering og kvalitetssikring. Vi ønsket også å få svar på hvilke 

arbeidsoppgaver en  stueansvarlig har i forhold til termvaktwikien. Videre ville vi gå inn på 

hvordan wikien ble opprettet og hvilken målsetning som lå bak, samt om den stueansvarlige 

har noen formening om wikien i sinn nåværende form er vellykket og om den har nådd den 

originale målsetningen. 

 

Stueansvarlig(SA) har ansvaret for den daglige driften av en eller flere terminalstuer, samt å 

holde oversikt over jobben termvaktene gjør på stuene. Dette innebærer å delegere ansvar 

eller arbeidsoppgaver til termvaktene, og følge opp at de blir utført. 

SA jobber også som terminalvakt og utfører alle oppgaver forbundet med det, men har i 

tillegg også tett kontakt med IT driftsavdelingen. 

SA har ikke formelt ansvar i forhold til driften av termvaktwikien, men prøver å sørge for at 

innholdet er oppdatert og korrekt. Videre har SA og andre termvakter muligheten til å 

etterspørre ny funksjonalitet som driftsavdelingen kan vurdere å implementere. 

Wikien har vært i drift i sin nåværende form siden 2008, men SA vet ikke mer om historikken 

utover det. Hensikten med termvaktwikien er å samle termvaktenes kompetanse på et sted, 

slik at det blir lettere for brukerne og finne informasjonen, i tillegg sparer dette termvaktene 

for noe arbeid. Wikien er ment å være en kompakt samling av informasjon som er relevant for 

MatNat-studenter ved UiO relatert til bruk av universitetets it-tjenester, programpakker og 

terminalstuer. Oppdatering av termvaktwikien skjer ved behov, altså ved ny informasjon av 

eksisterende temaer, introduksjon av nye temaer eller sletting av utdatert informasjon. 

Termvaktene oppdaterer wikien, og får utdelt et antall sider som skal redigeres. Redigering 

kan innebære språkvask og innholdssjekk. Når artikler opprettes skal de lages slik at det er lett 

å finne frem til den viktigste informasjonen i artikkelen. I tillegg skal den være godt 

strukturert, ha et presist språk, relevante henvisninger og gjerne illustrasjoner. Det utføres 

ingen organisert kvalitetskontroll av artikler, men endringer av artikler vises i den interne 

IRC-chatten, som kan føre til at en eller flere sjekker oppdateringen. 
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Selv om den konkrete målsetningen er ukjent, anslår SA at termvaktwikien er vellykket. Det 

er fordelaktig å ha en slik dynamisk samling av informasjon, og det er lett å henvise brukere 

dit.[6] SA er ikke kjent med konkrete tall vedrørende brukermasse, men vi blir henvist til 

kilder som kan ha den informasjonen. 

Videre mener SA at den største utfordringen ved termvaktwikien er kvalitetssikring av 

artikler, samt å lage nye artikler ved behov. Reklamering for wikien foregår gjennom postere 

og lapper på terminalstuene, i tillegg er termvaktwikien satt opp som startside i 

standardnettlesere på de forskjellige operativsystemene. 

Vedrørende forbedringspotensialet for termvaktwikien er kvalitetssikring et viktig punkt, samt 

hyppigere oppdatering og sjekking av artikler. I tillegg mener SA at arbeidsoppgavene til 

termvaktene vedrørende wikien burde gjøres tydeligere, slik at en til en hver tid er oppdatert. 

 

4.2 Referat fra intervjuobjekt 2 - Termvakt 

Termvakten er en representant for hovedmassen av brukerne/administratorene av 

termvaktwikien. Vi ønsker under dette intervjuet å få en oppfatning av hvordan oppretting og 

redigering av artikler skjer i praksis, spesielt om det følges noen konkrete retningslinjer i når 

en artikkel opprettes. Noe vi er spesielt interessert i er hvordan pedagogikk inngår i 

opprettelse av en artikkel, altså om det bevisst følges teoretiske prinsipper for pedagogikk. I 

tillegg har vi stilt flere spørsmål som går på termvaktens personlige oppfatning av forskjellige 

problemstillinger, med dette håper vi å få et bedre innblikk i den generelle holdningen til 

wikien blant termvaktene. 

 

Termvakten har ingen konkrete arbeidsoppgaver i forhold til wikien, bortsett fra når dette 

utlyses spesifikt av stueansvarlig, dette skjer forøvrig en gang i semesteret. Videre forteller 

termvakten om brukeropplevelsen av å redigere en artikkel, som oppfattes som “kronglete” og 

“irriterende” å bruke. Det blir ikke gitt noen opplæring til termvaktene i å redigere artikler, 

bortsett fra å se på det som har blir gjort i andre artikler. Termvaktene velger selv pedagogisk 

fremgangsmåte når en ny artikkel opprettes. Samtidig mener termvakten at det er ønskelig å 

holde artikkelen så praktisk som mulig, og unngå for mye teori, da brukeren sannsynligvis 

leter etter raske løsninger, og er mindre interessert i forståelse av emnet. Avslutningsvis 

uttrykker termvakten at wikien er en god ressurs for studentene, og at det ikke reklameres nok 

for dette tilbudet. 
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4.3 Statistikk  

I tillegg til intervju og observasjoner, har vi vært heldige grunnet nettsidenes funksjoner,  og 

har med dette hatt muligheten gjennom en av de stueansvarlige til å hente ut konkret 

informasjon fra nettsidene. Målet ved å vise statistikken er å kartlegge i hvor stor grad 

termvaktwikien blir brukt som ressurs. 

 

Informasjonen består hovedsakelig av besøksstatistikk for wikien, samt hvilke artikler som er 

de mest populære. Da dette er store mengder informasjon, valgte vi å systematisere og 

konkretisere den, for deretter å kun ta i bruk oppsummerende statistikk for 2011. De viktigste 

punktene fra denne oppsummeringen er som følger: 

 

 

Antall besøkende av termvaktwikien 63647 stk. 

Antall artikkelbesøk                      112152 stk. 

Gjennomsnittlig besøkstid på wikien 1 min. 32 sek. 

Gjennomsnittlig besøkstid ved artikkellesing 2 min. 1 sek. 

Flere av de mest besøkte artiklene - "Fjerninnlogging"          - "Utskrift"                     

Figur 2: Antall besøkende totalt for termvaktwikien fordelt over år 2011 

 

 

 

Figur 3: Antall artikkel besøk fordelt over år 2011 
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 - "E-Academy"                  - "INF1100"                      

- "Romnavn"                     - "Trådløst" 

Tabell 1: Generell statistikk 

Universitetet i Oslo  67,6 % 

Andre utdanningsinstitusjoner utenfor UiO 1 % 

Resterende består av hovedsakelig av private nettleverandører.  

Tabell 2 – Hvor de besøkende IP-adressene kommer i fra 
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4.3.1 Kommentar til statistikk 

Besøksstatistikken som vist i tabell 1 kan ved første øyekast virke ganske god. Men denne 

trenger en kommentar. Dette er tall som er vanskelig å analysere med tanke på den 

datamaskin strukturen fakultetet har. En student kan benytte seg av flere forskjellige maskiner 

ved Universitetet daglig, og motsatt, flere studenter kan benytte samme maskin i løpet av en 

dag. Dette kan være påvirkende på at registreringen kan bli noe unøyaktig. Den tekniske 

begrunnelsen for dette er at et nytt besøk på wikien registreres enten etter 30 minutters 

inaktivitet, eller om nettleseren har blitt lukket og åpnet igjen for å deretter besøke 

termvaktwikien. Så om brukeren har benyttet samme datamaskin over lenger tid og det var 30 

minutter siden sist besøk av wikien, og brukeren da åpner siden på nytt, blir dette registrert 

som et nytt besøk. Dette betyr altså at antall besøk av termvaktwikien ikke kan sammenlignes 

med antall brukere som har benyttet seg av den. Tallene sier heller noe om hvor ofte de blir 

brukt i løpet av 1 år. Når vi vet at det pr. dags dato er omtrent 4477 studenter ved MatNat 

fakultetet (“Fakta om MN-fakultetet”, 2010), så får vi følgende regnestykke: 

63647 besøk / 4477 studenter = I gjennomsnitt 14,2 besøk per student i løpet av 1 år. 

 

Denne besøksstatistikken fordelt på antall studenter blir ikke så god som man ved første 

øyekast skulle tro, spesielt ikke når flere av besøkene kan komme fra samme bruker. En del 

av besøkstallene kommer også indirekte gjennom termvakten. Dette på bakgrunn av at en 

student ofte henvender seg til termvakten for brukerstøtte, og vakten vil da i flere tilfeller 

benytte seg av wikien som oppslagsverk finne ut svaret på det studenten lurer på. 

 

En interessant observasjon av figur 2 er at en stor andel av wikiens besøk kommer i løpet av 

høstsemesteret (august - november). Dette kommer sannsynligvis på bakgrunn av at de fleste 

hovedstudiene har oppstart i denne perioden. Derav også de fleste innføringsfagene foregår 

over høstsemesteret, noe som kan føre til at wikien blir hyppigere benyttet av nye studenter 

enn de mer “erfarne”. 

 

Besøkstiden på både hele wikien og ved artikkellesing er mellom 1 og 2 minutter. Det er ikke 

så veldig lang tid, og indikerer på at brukerne ønsker å finne ut av det de lurer på fortest 

mulig. Dette vil bli belyst mer under analysen senere i oppgaven. 
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5. Analyse 

5.1 En artikkel blir til 

Som en del av stillingens arbeidsoppgaver, har termvakten ansvar for å produsere og redigere 

artikler på termvaktwikien. Dette foregår hovedsakelig kun ved behov, men av og til blir 

samtlige artikler på nettsiden reprodusert og kvalitetssikret. En slik prosess skjedde senest 

høsten 2011, hvorav alle termvaktene måtte redigere og kvalitetssikre et antall artikler per 

måned (Intervjuobjekt 1 - stueansvarlig/termvakt, 2012). Prosessen ble gjennomført grunnet 

at nettsidene hadde et behov for oppdatering av viktige emner, samt for at gamle og utdaterte 

emner skulle fjernes. 

 

Slik arbeidet med nettsidene i dag er lagt opp blir artikler produsert og redigert etter behov 

som en del av termvaktens arbeidsrutine. Nettsidene fungerer ikke kun som en ressurs for 

brukerne, men også som et oppslagsverk for termvaktene. Dette gjør at termvakten ofte har et 

godt overblikk over de mest populære sidene, og kan fra tid til annen oppdatere disse ved 

behov. 

 

Ut i fra intervjuet med en av termvaktene viser det seg at det ikke gis noen formell opplæring. 

Til tross for dette innehar samtlige vakter tilgang til en lukket “intern-wiki” som kun 

termvaktene har tilgang til. Der har man produsert en kort “guide” over de viktigste 

elementene som vaktene må følge ved wiki-redigering. Her beskrives det hovedsakelig kun 

den tekniske delen ved redigering, men guiden innehar også noen få retningslinjer. En av 

disse består av at termstue-wikien “... skal omhandle alt som er relevant for terminalstuer, 

maskinvare og programvare ved MatNat.” (“Termvaktenes internsider”, 2012). Et annet klart 

grunnprinsipp er at om det “... fins informasjon ute på nettet som er god nok, kan vi lenke dit 

og heller lage eit kortare samandrag.” (“Termvaktenes internsider”, 2012). 

Videre anbefales det i skillet mellom det tekniske og det faglige å ta i bruk stilmanualen til 

Wikipedia (“Wikipedia:Stilmanual”, 2012), da det er disse sidene termvaktens hjelpesider er 

basert på. 

 

Som termvakten beskriver i intervjuet, følges det altså ingen offisiell oppskrift. Ut i fra 

intervjuene viser det seg videre at selv om det ikke foreligger en skriftlig guide, så finnes det 

på sett og vis en uskreven regel om at en artikkel skal skrives “... basert på hvordan 

programbruken brukes daglig.” (Intervjuobjekt 2 - termvakt, 2012). Dette konkretiseres ved 
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at det absolutt ikke er noe poeng å gå teoretisk og faglig dypt inn i forklaringen på 

eksempelvis et program, spesielt når “... en person som sjekker den artikkelen gjør det mest 

sannsynlig for å sjekke om det er skrevet noe om noen feilmeldinger brukeren har fått eller 

kodeeksempler som viser hvordan man bruker …” (Intervjuobjekt 2 - termvakt, 2012) et gitt 

program. 

 

Med dette ser vi at de som produserer slike artikler baserer seg på det utgangspunkt at 

brukeren ønsker å fortest mulig finne ut av de IT-problemene vedkommende har. Brukeren 

ønsker ikke å bruke lang tid på å lese side opp, og side ned, om informasjon som ikke 

kommer til nytte i den spesifikke situasjonen (Carroll, 1990). En slik tankegang er på en side 

lett å forstå, siden det med dagens ressurser finnes et hav av guider på internett. Så om 

brukeren skulle ønske seg inngående og dyp informasjon om hvordan eksempelvis et slikt 

program skulle fungere, vil vedkommende mest sannsynlig finne dette et eller annet sted på 

internett. Dette er i tråd med en av de tidligere beskrevne grunnprinsippene for utforming av 

artiklene, hvorav man heller lenker til en god nettside enn å skrive det samme på nytt. 

 

Når en artikkel enten blir produsert eller redigert, vil samtlige termvakter få en melding om 

dette over den interne kommunikasjonskanalen. Dette er en nettbasert chat-kanal som man er 

pliktet til å befinne seg på når man er på jobb. Her vil informasjon om at en artikkel er blitt 

redigert automatisk bli offentliggjort for samtlige av vaktene. Det er ikke gitt at noen ser over 

den, men en slik offentliggjøring fører som oftest til at “... minst én eller flere ser over 

artikkelen og hva som har blitt gjort.” (Intervjuobjekt 1 - stueansvarlig/termvakt, 2012). Det 

er altså ingen organisert plan for kvalitetssikring. En slik kontroll foregår heller på den måten 

at om en termvakt ser noe som bør fikses på, så gjør man det. Med en slik form for kontroll så 

oppnår man ikke en jevn flyt av kvalitetssikring, og det vil være store muligheter for at 

artikler blir utdatert eller inneholder feilaktig informasjon. Denne mangelen på struktur 

ovenfor kvalitetssikring, er forøvrig noe som et av våre intervjuobjekter trekker frem som det 

største forbedringspotensialet til nettsidene (Intervjuobjekt 1 - stueansvarlig/termvakt, 2012). 

Samtidig beskrives det et ønske om at redigering og ettersyn av nettsidene bør bli en 

tydeligere del av termvaktens arbeidsoppgaver. Slike forbedringspotensialer ovenfor wikien 

er også noe som vi kommer tilbake til senere i oppgaven. 
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5.2 Artiklenes oppbygging 

De fleste av sidene er utformet som en “guide”. Med dette menes en form for instruksjon som 

beskriver hva man skal gjøre steg-for-steg. Et eksempel på dette vises ved figur 4. Denne 

figuren viser en artikkel om en avansert 

tekstbehandler (“Emacs”, 2011). Her ser vi et 

eksempel på hvordan de fleste artikler er lagt opp 

ved bruk av en liten meny på toppen hvor alt 

innholdet er lenket til. En komplett artikkel 

inneholder som regel det meste man skulle trenge 

på det grunnleggende nivået. I dette eksempelet 

som vist i figur 4 finner man beskrivelser om alt 

fra å kunne åpne selve programmet for første 

gang, til hvordan bruke avanserte kommandoer og 

hurtigtaster. 

På bakgrunn av hvordan de fleste artiklene er lagt 

opp, ser vi det at de mest “generelle” av dem er 

lagt opp hovedsakelig for nybegynnere. Disse 

mest enkle sidene som kun berører overflaten av 

temaet, har som oftest nederst på siden plassert 

flere lenker til andre kompetente nettsider på 

internett som allerede innehar utvidet informasjon 

om dette temaet. 

 

Det befinner seg også flere avanserte og mer dype artikler på wikien. Oppsettet på disse pleier 

som regel å være noenlunde lik de enkleste artiklene, men istedenfor å lenke videre til andre 

nettsider, så har de valgt å utdype videre utover i artikkelen. Ved å gjøre det på denne måten, 

når man ikke kun de mest “novise” brukerne, men også de som innehar mer kompetanse 

innenfor området. Dette vil si at de fleste artiklene er hovedsakelig tilpasset nivået for 

tilegnelse av “IT-skills” (Kaasbøll, 2012). Slik som vi oppfatter noe av besøksstatistikken, 

virker dette som den største målgruppen. Som vi fant ut ved hjelp av statistikk, er dette basert 

på at brukerne ikke bruker lenger enn 1-2 minutter i snitt på å besøke en artikkel, noe som 

tyder på at de ønsker å få tilgang til lettbehandlet informasjon fortest mulig. Kaasbøll selv 

beskriver IT-skill som: 

Figur 4: Artikkel meny (”Emacs”, 2011) 
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“The first step is being able to perform some action (…) At this initial level of mastery, 

the user can only carry out the operation and possibly also express also each push of 

a button, but without being able to explain anything.” 

(Kaasbøll 39:2012). 

 

Men som beskrevet vil det også være flere artikkelsider som har en mer utvidet 

emnefordypning, og som derfor også baserer seg på å videre gi brukerne nok informasjon til å 

kunne nå et nivå av “understanding” (Kaasbøll, 2012). Ved hjelp av enten utvidet informasjon 

eller ved lenker, gir det mulighet for brukeren som innehar IT-skills å kunne tilegne seg mer 

forståelse av hvordan ting fungerer. 

 

Når man beskriver instruksjoner som baserer seg på “IT-

skills”, er artiklene ofte bygd opp slik at de har en 

“imiterende” form (Kaasbøll 8:2012). De enkleste 

artiklene som er å finne på wikien har, som beskrevet, en 

steg-for-steg utforming. Disse er utformet slik at det skal 

være enklest mulig for brukeren å kunne gjennomføre det 

vedkommende har lyst til å finne ut av, uten å oppnå noen 

form for spesifikk dyp kunnskap om det underliggende. 

Et klart eksempel på dette vises i figur 5. Her ser vi 

hvordan enkelte instruksjoner er kortet ned slik at de 

beskriver samtlige prosesser på den enklest mulige 

måten. 

Dette eksemplet inneholder en form av “instruction 

sheet” som viser og forklarer hvordan legge til en printer 

i operativsystemet Windows (“Utskrift i Windows”, 

2012). Ved bruk av store og oversiktlige bilder gjør 

termvaktene det mulig for den novise bruker å få oversikt 

over hvordan en går frem. Videre ser vi at instruksjonene 

er basert hovedsakelig på korte og konkrete tekstbiter, 

samt markering på bilder med tydelige røde piler. En slik 

fremgangsmåte er veldig lik Kaasbølls beskrivelse av et 

“instruction sheet”: 
Figur 5: Bruk av virkemidler i artikkel 
(”Utskrift fra Windows”, 2012). 
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“Few users read manuals (Novick et al., 2007), and long texts are particularly unlikely to be 

read by most users, since they are more interested in doing than in reading (Carroll, 1990). 

Instructions should therefore be short. “ (Kaasbøll 10:2012). 

En slik steg-oppdelt artikkel som vi ser i eksempelet til figur 5 vil ut i fra Kaasbølls tabell 

over “skill-level”, havne innenfor “novise” (Kaasbøll 12:2012). Innenfor dette nivået vil det 

være, som beskrevet, et økt fokus på bruk av “skjermbilder” som beskriver vært steg, samt 

korte tekstlige forklaringer. Men på tross av guidens enkelhet, så kan den også bli for enkel og 

skape forvirring som vi tidligere har vært inne på med akkurat dette eksempelet med 

printeren. 

 

De to foregående figurene viser begge eksempler på gode artikler som er å finne på 

termvaktenes hjelpesider. Tross for et stort spekter av gode guider, finnes det dessverre også 

noen mindre gode. Et eksempel på dette er en 

guide på hvordan bruke en html-editor med navn 

“Nvu” (“Nvu”, 2012) (figur 7). Dette eksempelet 

følger ikke de samme gode fremgangsmåtene slik 

som de tidligere nevnte artiklene gjør. Denne 

siden er heller mer ukomplett, og meget 

forenklet. Eneste instruksjonene man får er 

hvordan starte opp dette programmet. Problemet 

blir da om en bruker ønsker å tilegne seg noe mer 

kunnskap om programmet, eksempelvis hvordan 

de forskjellige funksjonene fungerer. Artikkelen 

er i seg selv ukomplett, men på tross av dette har 

de valgt å kompensere for dette ved å lenke til 

den offisiell nettsiden for programmet fra 

leverandøren. Dette gjør at om brukerne ikke 

finner artikkelen nyttig nok, så kan de benytte seg 

av produsentens hjemmesider for utfyllende informasjon. 

 

Som vi ser inneholder hjelpesidene til termvaktene både gode og mindre gode artikler. 

Et problem som kan oppstå av dette er mindre besøkende brukere. Dette kan bli et tilfelle 

grunnet at en mindre god artikkel fort kan ødelegge ryktet for hele wikien. Det blir derfor 

viktig å passe på at de fleste artiklene er oppdatert og brukervennlige til enhver tid, spesielt 

Figur 7: Eksempel på mindre god artikkel (”Nvu”, 2012) 
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når de fleste artiklene på wikien allerede er av meget god kvalitet. En slik analyse av 

kvalitetssikring og forbedringspotensialer er noe som vi kommer tilbake til i neste kapittel. 

 

5.3 Forbedringspotensialer. 

I denne oppgaven er vi interesserte i å finne ut på hvilken måte termvaktwikien er en ressurs 

for studentene på MatNat fakultetet. Gjennom å undersøke dette emnet oppstår det en del 

punkt som vi mener kan forbedres for at det blir en enda bedre ressurs. Dette har vi valgt å 

dele i to: det tekniske og promoteringen. 

5.3.1 Det tekniske 

I det tekniske ligger brukeropplevelsen. Finnes det noen mangler? Er det noe som er uklart for 

brukeren? Måten vi har kommet frem til svar på disse spørsmål er gjennom egen testing av 

steg-for-steg artiklene og observasjon av bruker som følger de samme malene. 

 

På grunn av oppgavens omfang, hadde vi ikke tid til å få 10 brukere til å teste 5 forskjellige 

steg-for-steg artikler. Derfor bestemte vi oss for å gjøre en del testing på egenhånd. På denne 

måten fikk vi et godt overblikk i hvordan de forskjellige artiklene er satt opp, og om disse er 

konsise. To av oss gikk gjennom 4-5 artikler hver for å få testet hvordan de var bygd opp, og 

eventuelle mangler eller tvetydigheter. Etterpå supplerte vi vår testing med en bruker som 

ikke kjente til oppgaven. Valget av artikler var basert ut fra statistikk som viste populære 

artikler. På den måten kunne vi sammenligne vår opplevelse av gjennomføring opp mot 

observasjon av testpersonen. 

5.3.2 Utdrag fra observasjon av testperson: 

Testpersonen har vi valgt å anonymisere med navnet “Kjersti”. Hun karakteriserte seg selv 

som en person som ikke har stor it-kompetanse. Vi viste Kjersti artikkelen om “Hvordan 

legge til printer i Windows 7” (“Utskrift fra Windows”, 2012) (figur 8) og ba henne om å 

prøve å legge til en printer på egenhånd. Hun klarte dette, men gjorde det ikke helt etter 

hvordan det var beskrevet på termvaktwikien. Noe av grunnen til dette, fant vi ut, var 

utydeligheter. På spørsmål til Kjersti etter gjennomføringen om hvorfor hun ikke hadde fulgt 

malen helt, svarte hun: “Jeg leste ikke teksten.” (Intervjuobjekt og observasjon - Kjersti, 

2012). Teksten stod ovenfor bildet. Dette kan underbygges med vår egen gjennomføringen av 

TermvaktWiki-maler. Bildene ble såpass dominerende at teksten forsvant fra synsfeltet. 
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Kjersti endte på et tidspunkt opp med å trykke på feil knapp. Grunnen til at hun endte opp 

med å klare det likevel, er at det finnes flere alternative veier i Windows for å nå målet. 

 

 

Et av våre ankepunkter er at brukeren må innom “Control Panel” (figur 8). Disse to ekstra 

stegene dette tar for å nå målet, kunne vært unngått ved å trykke rett på “Devices and 

Printers” (figur 8), som befinner seg rett under “Control Panel”-knappen. På denne måten 

avviker denne steg-for-steg malen fra “KISS” prinsippet: “keep it short and simple”. Dette 

bildet fremstår også som instruksjonens første bilde. Ovenfor bildet står teksten “Klikk på 

Start -> Control Panel”  (“Utskrift fra Windows”, 2012). For en novise som Kjersti kunne 

det vært lurt om “Windows-symbolet” nede var markert med noe rødt, siden teksten over 

bilde ikke var i Kjerstis synsfelt. I tillegg var denne teksten feil. Personen som har laget denne 

artikkelen har byttet ut Windows-symbolet med en tekstlig beskrivelse “Start”, noe som kan 

bli oppfattet galt. Et annet problem med denne artikkelen i forhold til ”KISS” er at den 

mangler et steg på slutten som forteller hva en kan forvente seg, skulle man lykkes i legge til 

en printer. Ormrod gjorde en undersøkelse i 1995 som fant ut at tilbakemelding om en 

operasjon er gjort riktig eller ikke gir en forsterkningseffekt på læringsutbytte til en bruker 

(Kaasbøll 10:2012). Det at en artikkelen tar med seg et bekreftelsesbilde, vil både kunne 

berolige brukeren, samtidig som det kan hjelpe til med å forsterke læringsutbytte, ved at 

brukeren får bekreftet ovenfor artikkelen at det han har gjort er riktig. Når en ser på 

Figur 8  (”Utskrift fra Windows”, 2012). 
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rekkefølgen i artikkelen så er den ordnet kronologisk. Følger man bilde nummer en så 

kommer en til bilde nummer 2 osv. Det har blitt fjernet unødvendig støy fra artikkelen, ved å 

bare vise de aktuelle vinduene fra skjermbildet, noe som gir brukeren mindre å forholde seg 

til.  De visuelle hjelpemidlene blir og brukt konsekvent igjennom hele artikkelen  i form av at 

blant annet piler som er røde, og er lette å se. Problemet med disse røde pilene er blant annet 

at de er for store i noen tilfeller, og dermed peker på flere objekter samtidig, og kan dermed 

gjøre at en bruker trykker feil. Dette er noe som lett kan rettes ved å enten gjøre pilen mindre, 

eller bytte ut piler og bruke bokser for å vise hvor en bruker skal trykke. Det siste problemet 

som oppstår med bildene er at den ber brukeren skrive spesialtegnet \. \ eller backslash som 

det heter er ikke et vanlig spesialtegn, og det kunne derfor vært en ide å legge til et bilde som 

viser hvor på tastaturet en kan finne dette tegnet. 

 

Siden Kjersti klarte å komme fram til målet, selv om hun ikke fulgte malen hele veien, viser 

det at instruksjonene kan føre brukerne på rett vei. Artikkelen kan virke å ha noen 

forbedringspotensialer, men er altså en ressurs. 

 

I etterkant gjorde vi et lite og uformelt intervju med Kjersti om hennes opplevelse av å legge 

til en printer. Hun mente det var for mye informasjon, og refererte blant annet til teksten på 

utsiden av bildet (Intervjuobjekt og observasjon - Kjersti, 2012). På spørsmål om hun trodde 

hun ville gått inn på siden neste gang hun måtte legge til en skriver, svarte hun: “ Kanskje. 

Det fungerte fint med prøving og feiling. Mest sannsynlig hadde jeg gått til en superbruker om 

de var tilgjengelige.” (Intervjuobjekt og observasjon - Kjersti, 2012).  

5.3.3 Promotering 

Termvaktwikien er blant flere av oss godt kjent, men ut i fra intervjuene vi har gjennomført 

viser det seg at termvaktene ikke mener at dette er tilfellet. Et av våre intervjuobjekter utdyper 

dette på spørsmålet om wikien er godt nok promotert: 

“Absolutt ikke, termvaktwikien er en liten gullgruve, men føler ikke at brukere har noen 

anelse om at eksisterer.” (Intervjuobjekt 2 - “Termvakt”, 2012). 

Med dette beskriver termvakten at brukerne har for liten kjennskap til de ressurser som er å 

hente gjennom wikien. At termvaktwikien er en “gullgruve” er noe som absolutt er 

fremtredende når man besøker siden. Som beskrevet tidligere innehar nettsiden et spekter av 

nyttige og utdanningsrelaterte artikler som er behjelpelig for enhver student som skulle trenge 

det. Men hvorfor blir det da ikke brukt? Er det promoteringen av wikien som setter en stopper 
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for dette? Som termvakten beskriver i intervjuet er vedkommendes syn på dette at sidene ikke 

oppnår en bra nok promotering. Dagens metoder for å øke besøksstatistikken er bestående av 

at en stor andel av datamaskinene ved fakultetet er satt opp med wikien som startside slik at 

dette er det første som møter studentene når de bruker internett. Ved siden av dette blir det 

beskrevet i intervjuet at de har “... lapper på alle termstuene som informerer om wikien.” 

(Intervjuobjekt 1 - stueansvarlig/termvakt, 2012). 

 

For at flere studenter enn per dags dato skal få øynene opp for den ressurs som 

termvaktwikien er, så kan en endring av promoteringsstrategien være et sentralt tema. Det 

tyder på at det ikke er nok med dagens metoder, og man bør eventuelt kunne øke synligheten 

mer enn det den er i dag. Et eksempel på nye metoder vil være økt bruk av informative 

informasjonstavler ved terminalstuene, samt ta i bruk elektroniske virkemidler som 

eksempelvis tv-skjermene som henger rundt om på Institutt for informatikk. Dette er steder 

hvor det ferdes flere studenter daglig og vil derfor være et godt utgangspunkt for å 

videreformidle den ressursen som termvaktwiken er. I tillegg til dette kan det også pekes på at 

økt kvalitetssikring av artiklene på wikien kan være en påvirkende faktor på besøkstallene. 

 

6. Avslutning og konklusjon 

 

Denne oppgaven har fokusert på hvilken måte termvaktwikien fungerer som en ressurs for 

studentene. Gjennom intervju, statistikk, observasjon og litteratur har vi vurdert funksjonen av 

wikien. Veien fra hvordan en artikkel blir opprettet, om og hvordan artikler blir kvalitetssikret 

og hvordan den blir formidlet til målgrupper har gitt oss et grunnlag for hvordan wikien er en 

ressurs, og hvordan den kan utvikle seg som ressurs.  Vi har sett på positive og negative sider, 

og forbedringspotensial til artiklene og wikien som helhet. 

 

Termvaktene som oppretter og redigerer artikler har ingen mal å følge. Siden det er mange 

personer som kan gjøre disse oppgavene kan det føre til varierende kvalitet i resultat. Mange 

av artiklene er gode, men kunne vert bedre ved å følge en mal. Observasjon av bruker viste at 

wikien likevel oppnår en effekt ved at den kan bli brukt som hjelp til å navigere brukeren i 

riktig retning, selv om artiklene ikke blir fulgt slavisk. 
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Vi tror at litt enkel kursing for oppretting av artikler for termvaktene kunne gitt et bedre 

grunnlag for mer konsise artikler, som ville gjort wikien til en bedre ressurs for studentene. En 

form for styrt kvalitetssikring hadde også kunne styrket wikien som ressurs. 

Dessverre tilsvarer ikke besøksstatistikken det nivå som man skulle ønske, og det ser ut som 

at for få vet om termvaktwikien. Dette igjen kan være et påvirkende ledd i hvor ofte wikien 

blir oppdatert. Trolig vil økt bruk av termvaktwikien føre til mer nøyaktig kvalitetssikring av 

artiklene.  

 

På bakgrunn av statistikk viser det seg at brukerne ikke benytter mer enn 1 til 2 minutter på å 

lese en artikkel. Dette betyr at artiklene bør være kortfattet slik at brukerne får svar på det de 

ønsker å finne ut av. 
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8. Vedlegg 

8.1 Vedlegg 1 – intervjuguide fra intervjuobjekt 1 (Stueansvarlig/termvakt) 

TW = termvaktwikien 

1. Fortell kort om ditt ansvarsområde. 

2. På hvilken måte er du involvert i driften av TW? 

3. Hvor lenge har TW vært i drift? 

   3.1 Hvorfor ble den opprettet? 

4. Hva er primærfunksjonen til TW? 

5. Hvor ofte blir TW oppdatert? 

   5.1 Hvem oppdaterer den? 

   5.2 Hvilke prinsipper er viktige for dere når dere oppretter en Wiki-artikkel? 

   5.3 Blir nye innlegg kvalitetskontrollert? 

6. Har TW vært en suksess i forhold til målsetningen? 

    6.1 Er du fornøyd brukermassen som TW har oppnådd? 

    6.2 Hva er de største utfordringene TW står ovenfor? 

    6.3 Hvordan reklamerer dere for TW? 

    6.4 Har du noen tanker om forbedringspotensialet til TW? 

 

8.2 Vedlegg 2 – intervjuguide fra intervjuobjekt 2 (termvakt). 

TW = termvaktwikien 

1. Fortell om ditt ansvarsområde. 

    1.1 Hva er dine arbeidsoppgaver i forhold til TW? 

2. Hva er dine oppgave i forhold til wikien? 

3. Hvordan går du frem når du redigerer en artikkel på wikien? 

    3.1 Har du fått opplæring i hvordan redigere en wiki? 

    3.2 Følger du en spesifikk oppskrift når du lager en artikkel? 

4. Hva er ditt synspunkt på nytteverdien av TW? 

    4.1 Syntes du brukerne er flinke nok til å bruke TW? 

    4.2 Syntes du TW blir godt nok promotert? 
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