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Innledning 
Denne oppgaven tar utgangspunkt i en del av et etterutdanningskurs i IKT læring og vurdering 

tilbudt ved Roshatug Videregåendeskole. Deler av læringsmaterialet består av tre videoinstruksjoner 

som rapporten vurderer og analyserer med utgangspunkt i teori. Rapporten vil vurdere i hvilken grad 

instruksjonene egner seg som godt læringsmateriale, samt belyse ulike svakheter på grunnlag av teori 

og empiri gjort på området.    

 

Problemstilling:  
En studie angående bruk av videoinstruksjoner som læringsmateriale knyttet til blogg 

opplæring. Studiet gjelder Rosthaug videgående skole i IKT læring og vurdering.  
 

Metoder:  
Denne rapporten bygger på kvalitative intervjuer. Dette er for å få et bredere perspektiv på hva 

brukerne av gitt opplæring sitter igjen med etter endt opplæring. Intervjuene har foregått via mail, 

hvor informantene mottok en intervjuguide som måtte besvares (se vedlegg). Dette gav ingen 

mulighet til oppfølgnings spørsmål direkte, men dersom det hadde dukket opp spørsmål vedrørende 

svar, ville det ikke vært noe problem å få stilt disse i etterkant. Tre intervjuobjekter har vært 

grunnlaget for diskusjon og konklusjon som følger. Rapporten inneholder skjevheter, siden den ikke 

er basert på et representativt utvalg. Det er derfor vanskelig å trekke generelle slutninger om 

programmet. Dersom hensikten med programmet hadde vært å utvikle mer generaliserbar kunnskap 

om opplæringsmaterialet som helhet, burde rapporten både hatt et større og mer representativt utvalg.  

 

De tre informantene som det refereres til i rapporten anonymiseres til å være lærer A, B og C. 

 

Denne rapporten er laget med bakgrunn i Roshatug Videregåendeskole sitt etterutdanningskurs i IKT 

læring og vurdering. Instruksjonsvideoer laget for å introdusere og lære bort hvordan å blogge, 

danner bakteppe for analysen. Med utgangspunkt i pensum, supplerende litteratur og kvalitative 

intervjuer er det synlig, at slike kurs har svært ulik påvirkning på mennesker.  
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Introduksjon:  
 

IKT i læring og vurdering- Buskerud fylkeskommune har i samarbeid med Nyweb og Universitetet i 

Stavanger, laget et nettbasert studie beregnet for pedagoger som ønsker videreutdanning i 

videregående skole. Målet med videreutdanningen: "Etter endt videreutdanning skal deltakerne ha 

økt sin kompetanse innen pedagogisk bruk av IKT og lærings støttende vurdering, og være bedre 

rustet til å møte de utfordringene og mulighetene som den digitale skole har i møte med det digitale 

samfunnet." (Nyweb) 

 

Våre intervjuobjekter tilhører Modul 1 av 2. Hensikten med kurset er å gi en innføring i ulike måter å 

organisere kunnskap på digitalt i tillegg til flere tilhørende sosiale med sjangere og digitale verktøy 

som i økende grad blir brukt i dagens samfunn.  

 

Teoriens rammeverk:  

Rapporten tar utgangspunkt i Jens Kaasbølls «Developing digital competence - learning, teaching 

and supporting use of information technology”, "Digetale Medier" av Ole Erstad og "Essential Guide 

to Qualitvative Methodes in organizational research" av Cassell og Symon. Første del av oppgaven 

vil teori bli knyttet til videoinstruksjonene, før informantenes meninger blir brukt i diskusjonen rundt 

dette. 

 

Instruksjonsvideoer: 
 
Læring baserer seg på eksisterende kunnskap. Når nye operasjoner og handlinger skal læres, 

adopteres de kjennetegnene som allerede eksisterer hos dem og settes sammen med de nye elementer 

som skal læres. (Kaasbøll, 2012:91) Når lærere på videregåendeskoler skal lære å opprette 

bloggposter er de noviser. Novise er et begrep som ble introdusert av Dreyfus og Drefyus og betyr 

nybegynner eller uerfaren. Brukerne har nemlig aldri opprettet en blogg eller bloggpost før. Likevel 

er det fleste i større eller mindre grad kjent med data og IT i henhold til mail, prosjekter og andre 

type oppgaver.  

 

Siden hjernen vår har en begrenset lagringskapasitet i korttidsminnet, er det ingen grunn til å benytte 
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seg av mange stimuli samtidig. Likevel opererer syn og hørsel samtidig, så det er mulig å kombinere 

et visuelt og audio funksjonelt uttrykk som gir meningen for brukerne.  

 

Når en konseptuell modell blir presentert som i denne sammenheng i videoformat, bør bildene vise 

det visuelle, og en stemme bør forklare det. (Kaasbøll, 2012:50) Å skrive tekst inn i bildet for å 

presentere det som vises, vil være uheldig. Det blir for mye for den visuelle kapasiteten mennesker 

klarer å fokusere på, og vil koble ut hørselen. I stedet for skrift bør det være en peker eller noe som 

markerer det området som blir snakket om.  

Clarks teori som Kaasbøll henviser til, legger og vekt på at filmsnutter kommer mer til sin rett hvis 

brukeren føler at det foregår en samtale. For å forsterke den følelsen bør stemmen som prater være 

fra en virkelig person. Inntrykket vil og bli forsterket om personen som snakker, viser seg på 

skjermen i perioder.  

 

Som med alle andre kilder til læring, bør også videoer være så presise som mulig, noe som betyr at 

forklaringen trenger å bli presentert uten unødvendig forstyrrelser. Et eksempel er nyttig for å skape 

en bedre forståelse for brukeren. 

 

BLOGGEN: 
 

Hyperlink 

 http://www.youtube.com/watch?v=Vwfj5N-doW8&feature=player_embedded  

 

Videoinstruksjonen under navn «bloggen» kan deles inn i fire deler: I) den tar for seg bloggens 

opphav – når ble den tatt i bruk og hvorfor, II) den tar for seg hva er en blogg er – bloggens innhold, 

III) den nevner ulike typer blogger, IV) den forklarer om bloggens utbredelse når det gjelder bruk.   

Instruksjonens formål er å gi brukere en innføring i hva en blogg faktisk er og hvilke brukerområder 

den kan anvendes på, før en går over på selve opplæringssekvensen. Det er nyttig, siden 

opplæringsprogrammet er tilpasset noviser.  

Video instruksjonen er informativ og den gjør at brukere blir kjent med bloggen som et verktøy. 

Instruksjonen gir en rekke eksempler supplert med illustrasjoner for å forklare bloggens funksjon og 

innhold. Et eksempel er et bilde som viser at blogger kan motta kommentarer fra andre. Det gir en 

slags kunnskap om hva en blogg faktisk er og hvilke brukerområder den omfavner, slik at brukere 

gjør seg kjent med blogg som verktøy, før de selv skal lære å opprette egen blogg.   

http://www.youtube.com/watch?v=Vwfj5N-doW8&feature=player_embedded
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Figur 1. Bloggens funksjoner 

Assosiasjoner. Videoen sammenlikner bloggen med kjente sjangre fra trykte medier som for 

eksempel dagbok. En antakelse er at brukere skal kunne assosiere bloggen med noe som er kjent fra 

før, slik at det blir lettere å forestille seg hva en blogg faktisk er. 

Instruksjoner legger ofte vekt på små porsjoner av informasjon og disse kan være vanskelige å fange 

opp dersom hele skjermbildet vises. Dermed er det viktig å bruke metoder for å fremheve det 

sentrale i den konkrete opplæringssekvensen (Kaasbøll, 2012:10). Video instruksjonen forstørrer 

eller zoomer inn ulike funksjoner en blogg har, f. eks at blogger kan inneholde lenker til andre 

blogger (jf. Figur 2). Det er også nyttig å vise større deler av et skjermbilde med hensyn til at en 

lettere kjenner seg igjen.    

 
Figur 2. Lenker til andre blogger  

Instruksjonen presenterer ulike måter å skille bloggene (sjangerne) fra hverandre: I) gjennom produkt 

og eierskap, II) gjennom innhold, III) gjennom media type og gir eksempler på ulike bloggtyper 

(bildeblogger, video blogger, tekstblogger). Informasjon om sjanger og ulike blogger samsvarer ikke 

med de resterende videoinstruksjonene siden disse tar for seg kun tekstbloggen. Oppgavesettet (se 

vedlegg 1) inneholder heller ikke oppgaver relatert til andre blogg sjangre og dermed kan det stilles 

spørsmål om hvorvidt den type informasjon er nødvendig å ha med i introduksjonen om bloggen. Det 

er viktig å påpeke at det finnes ulike sjangre, men samtidig kan det hende at slik informasjon kunne 
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vært unngått siden novisen kun skal lære en type sjanger, tekstblogg. En antakelse er at slik 

informasjon blir lagt i slutten av opplæringsfasen og som en del av oppgavesettet. Dette vil bli 

bearbeidet senere i oppgaven.  

 

Å opprette ein konto på blogger: 

Hyperlink 

 http://www.youtube.com/watch?v=BjxF_9hNfh8&feature=player_embedded 

I den andre videoinstruksjonen viser Arne Olav Nygard som er en universitetslektor på Universitetet 

i Stavanger, hvordan en bruker registrerer/oppretter en konto på blogger. En blogg blir kategorisert 

som et sosialt medium, det vil si en kanal som ved hjelp av internett eller annen web-basert 

teknologi, åpner for interaksjon mellom to eller flere mennesker(brukere).  

Nygaard har brukt modellen «KISS» altså (keep it small and simple), simple(enkel) er den fordi han 

har brukt disse fire prinsippene i denne instruksjonsvideoen, og small, fordi den er 2.14 minutter 

lang. 

Sekvenser, gjenkjennbar, kort og fullstendig er fire fremgangsmåter som brukes i 

videoinstruksjonene. Innholdet og strukturen i en instruksjonsvideo bør derfor være like, slik at det 

blir lettere for nybegynnere å forstå helheten av videoene. For instruksjoner, er sekvensene i videoen 

en av de viktigste, siden videoen er selve læringsmaterialet. Nygaard forklarer hvert seg ganske rolig 

og klart med høy stemme, alt i en kronologisk rekkefølge, steg for steg, uten forstyrrelser for 

brukern. 

 

 

 

 

Figur 3. Uthevet URL adresse 

http://www.youtube.com/watch?v=BjxF_9hNfh8&feature=player_embedded
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For det andre, muliggjør bruken av disse skjermbildene, såkalt «screenshots» å gjenkjenne 

programvaren, nemlig blogger.  Her har Nygaard fremhevet bildet, og zoomet ekstra mye på linken, 

for å vise brukerne bloggerlinken, slik at det er synlig og gjenkjennelig. 

 

Store mengder data og detaljer, forårsaker det rotete bilder og gjør det vanskelig å gjenkjenne det 

essensielle, Nygaard har vist hensyn og vist de viktigste bildene gjør det enkelt for brukerne å 

gjenkjenne programvaren.  

Det tredje prinsippet som innebærer kortfatthet kommer frem ved at videoen er ganske kort, rundt 2 

minutter hvor han snakker klart og tydelig for at brukerne skal kunne følge med på sekvensene. 

Brukerne vil ha letter for å få med seg innholdet i en kort video, fremfor en lang Som allerede nevnt 

er stemmebruk og personlighet et sentralt virkemiddel ved bruk av videoinstruksjoner. Nygaard  

bruker kun stemme, men han kunne eventuelt gjort seg synlig ved å legge til et bilde av seg selv på 

videoinstruksjonen.  

Den generelle oppfatningen rundt manualer er at de ikke blir lest, spesielt de med lange tekster siden 

det blir sett som mer interessant å gjøre/prøve enn å følge skriftlige instruksjoner.  (Kaasbøll 2012: ). 

Derfor er det viktig at Nygaard har en kort videoinstruksjon, som ikke er full av tekster men har 

riktig valg av «screenshots» og relevante detaljer. 

 

 For det fjerde er videoen komplett i den forstand at den dekker alle nødvendige steg og sekvenser 

for å registrere seg som bruker på blogger og opprette egen konto. For det første, viser han stort 

bildet av blogger.com (jf. Figur 3) deretter hvor han peker med musa på «opprett en blogg», (jf. 

Figur 4) Der det fylles ut felter med personlige opplysninger. Det å følge de enkle 

videoinstruksjonene i denne videoene hjelper bruker til å opprettet en blogg.  
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Figur 4. Opprett en blogg 

 

Videoen kunne inneholdt opplysninger om at dersom bruker allerede har en  google-konto (g-mail) 

er det ikke nødvendig å følge hele sekvensen  hvor bruker registrerer informasjoner om seg selv. 

Etter første steg kan bruker direkte klikke seg inn på ”navngi blogg”, og bestemme mal typene, og så 

er bloggen klar til bruk. De som har google konto kan logge seg inn istedenfor å klikke på oransje 

knappen, «opprett en blogg.» (jf. Figur 5)       

         

Figur 5. Google-konto                                                                                        
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Å byrje å skrive i Blogger: 
 

 

Hyperlink 

http://www.youtube.com/watch?v=D43Zy7GzLPM&feature=plcp 

 

Filmens varighet er på 2.03 minutter . Dette er en fornuftig lengde  med tanke på at den skal være 

kort, men likevel ha nok informasjon til at brukerne forstår hvordan de skal gjøre det som blir vist. 

Den tar for seg steg for steg I) Hvordan du logger inn II) oppretter en post, III) Hvordan du legger 

den ut på bloggen. Den viser også andre muligheter du har til og for eksempel lagre bloggposten til 

en senere annledning. Det er en pil-peker, men ingen skriftlige instruksjoner å følge utenom de 

forklaringene som ligger ute på blogger.com. Selv har Nygaard egne forklaringer og musa som viser 

hvor du skal trykke.. Han klikker der du skal fylle inn tekst eller trykke for å komme deg videre. 

Musa er noe forstyrrende med tanke på at den sveiper over skjermen i noe ukontrollert fart og 

retning.  

 

For å nevne noe som kunne vært bedre snakker han om to funksjoner i samme sekvens. Nygaard 

viser hvordan man skal poste et innlegg, samtidig som han fort sveiper musa over å vise hvordan 

bruker kan lagre til en senere annledning, før han igjen sveiper tilbake for å faktisk poste innlegget. 

Selv om de to knappene er ved siden av hverandre kan det skape forvirring for en som er novise.  

Det samme skjer når det forklares hva bruker skal trykke på for å skrive en bloggpost. Her forklarer 

han en funksjon du ikke skal benytte av deg. Dette vises i eksemplet som følger. 

 

Første funksjon i sekvens – Forklarer hva du ikke skal trykke på  
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Figur 6. unødvendig 

 

Andre funksjon i samme sekvens (jf. Figur 6) – Forklarer hva du skal trykke på 

 
Figur 7. Nøvendig 

Det er ikke nødvendig å nevne funksjoner som ikke skal tas i bruk. Skal det være med bør det 

komme tydelig frem i forklaringen hvorfor funksjonen ikke skal være med. Å nevne gjør bruker bare 

mer nysgjerrig og ufokusert på relevante funksjoner. 

Det kunne i stedet vært som tilleggs informasjon i et senere læringsstadie eller vært med under 

oppgaver som går på trouble shooting. (jf. Svakheter ved oppgavesett) 

Nygaard bruker sin egen stemme da han forklarer stegene i filmen, dette er svært bra med tanke på 

det visuelle bildet. Instruksjonen han gir er korte og presise og heller ikke denne videoinstruksjonen 
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er preget av unødvendige forklaringer eller småprat som forstyrrer det han er ute etter å lære bort. 

 

Et annet aspekt rundt forbedringspotensialet til instruksjonsvideoen er mangel på fokus rundt 

motivasjon. Videoen starter med et bilde (jf. Figur 8) hvor det er nevnt noen korte punkter om 

fordeler rundt det å blogge som for eksempel, enkelt å bruke og fleksibelt. Nygaard kunne 

kommentert dette men hopper rett til hvordan logge inn.   

 

 
Figur 8. Lite fokus på motivasjon 

 

Kvaliten på filmen er ok siden den viser de sekvensene som er relevante, men enkelte av bildene 

fremstår noe uskarpe -  

 
Figur 9. Uskarpt bilde 

Oppgavesett for kursdeltakerne:  
Vedlegg 1 består av et oppgavesett for kursdeltakere som et supplement til videoinstruksjonene som 

har blitt analysert tidligere i oppgaven. Både videoinstruksjonene og oppgavene er rettet mot 

ferdighetstrening. Videoinstruksjonen er en guide som viser hvordan en blogg opprettes og skrives, 

mens oppgavene skal stimulere ferdighetslæring. Ferdighetstrening utgjør en viktig del av et 

opplæringsprogram. Ulike former for instruksjoner er et hjelpemiddel i seg selv, men er ikke 
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tilstrekkelig i forhold til ferdighetslæring. Brukere som skal lære seg å anvende en bestemt IT 

funksjon, tenderer ofte å glemme lange sekvenser med operasjoner (Kaasbøll, 2012:15). 

Ferdighetslæring skjer dessuten gjennom praksis og ikke gjennom å snakke, og derfor er det viktig 

med praktiske oppgaver. Ferdigheter styrkes altså gjennom praksis (Kaasbøll, 2012:16).  

 
Figur 10. Ferdighetslæring 

Ferdighetslæring oppnås dersom bruker eller brukere selv forsøker å utføre en gitt oppgave. Oppgave 

1 a til e (se vedlegg) er et eksempel på slik ferdighetstrening, hvor bruker får i oppgave og selv 

opprette en blogg, skrive en blogg og poste kommentar på andre blogger. 

 

Både instruksjonene og oppgavene knyttet til disse er praktisk orienterte, men praksis fører 

nødvendigvis ikke til forståelse (Kaasbøll,2012:37). Ferdigheter kan utøves uten at en nødvendigvis 

forteller det vedkommende gjør, og vi kan si at ferdigheter er en form for taus eller implisitt 

kunnskap. Imidlertid er det viktig at brukere ikke bare mester ferdigheter, men også utvikler en 

forståelse bak konkrete operasjoner: I teorien refereres det til begrepssettet funksjonell og 

konseptuell forståelse (Kaasbøll,2012:39). Funksjonell forståelse er å forstå hva som ligger bak 

input, operasjon og output. Slike modeller viser ikke hva slags knapper en skal trykke for å vite 

hvordan ting skal gjøres (slik video instruksjonene viser), men handler om å forstå hva som skjer bak 

de ulike operasjonene (Kaasbøll, 2012: 48).  

 

Konseptuelle modeller skifter fokus fra operasjoner og legger vekt på data og IT struktur. 
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Modellen nedenfor viser at ferdigheter kun utgjør en del av den generelle kompetansen (jf. Figur 11).  

 

 
Figur 11 Total forståelse og ferdigheter 

.   

Vi kan fange opp noen svakheter eller mangler ved oppgavesettet. Et aspekt som er svært viktig når 

det gjelder komplett IT kompetanse er problemløsning. Det henvises til to ulike tilnærminger til 

problemløsning i litteraturen, trouble shooting og eksperimentering (Kaasbøll, 2012: 96). 

Eksperimentering går ut på å teste ut en IT funksjon fra ulike vinkler. Relevante spørsmål i forhold til 

problemløsning er at en funksjon kan gjøre en ting, men kan den gjøre noe annet? I så fall hvordan?   

 

Et forslag er at oppgavesettet kunne suppleres med oppgaver som har fokus på eksperimentering. 

Innledningsvis ble brukerne introdusert for ulike blogg typer, som video blogger og bildeblogger. En 

problemløsningsorientert oppgave kunne være å opprette ovennevnte blogg typer. Den type oppgaver 

aktiviserer brukeren til og utforske og finne løsninger på egen hånd og utgjør en viktig del av den 

totale kompetansen.     

 

Empiri 
 

Lærer A var den eneste av våre informanter som hadde noe erfaring med egen blogg, mens lærer B 

hadde erfaring med å lese andres blogger. Det var likevel ingen store forkunnskaper generelt blant 

intervjuobjektene rundt det å blogge. 

 

Med dette som utgangspunkt var det likevel store forskjeller med tanke på deres syn på å bruke video 

som læringsmateriale, når de skulle lære å bruke blogg som en del av kurset. Lærer B mente det var 

bedre med video fremfor forelesning grunnet roen og mindre forstyrrelser ved at du kan se på den 

alene, noe lærer A støtter og sier selv at video er en metode han benytter seg av i undervisning. Lærer 
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C mener derimot at videoene har utydelig tale, og at stemmen på nynorsk kan bli anstrengende. 

Lærer C sammenlikner det med foredrag holdt på bokmål, hvor bilder og powerpoint var benyttet 

som læringsmateriale, og mente det var en bedre måte å legge frem stoffet på.  

Stemmebruk er som nevnt i teorien en viktig faktor for at videoen skal få frem budskapet sitt på en 

effektiv måte, noe som viser seg å ikke stemme i alle sammenhenger.   

 

Videoene har en varighet fra to til fire minutter og på denne tiden skal Nygaard formidle både 

hvorfor og hvordan blogg fungerer. I henhold til teori er to minutter den ideelle tiden med tanke på 

hvor lenge du klarer å holde på oppmerksomheten til brukeren og hvor mye informasjon 

vedkommende klarer å ta til seg. Lærer B mener videoene inneholder mer informasjon enn hva som 

trengs, mens lærer A ikke har noe å rette på i henhold til mengde informasjon. Lærer C har heller 

ingen spesiell formening rundt dette. De noe tvetydige svarene kan indikere at Nygaard har brukt for 

mye informasjon, noe som blir lagt vekt på i rapporten (jf. Å byrje å skrive ein blogg).  

 

For å få brukerne til å fatte interesse for blogging er det et viktig poeng at videoene motiverer ved å 

peke på fordeler og får brukerne til å se nytten av å benytte verktøyet i undervisning (s..) Det er 

ingen av intervjuobjektene som har blitt motivert til å fortsette å blogge og er klare på at det ikke er 

noe de vil benytte seg av i egen undervisning, men lærer C har fått øyene opp for andre blogger, og 

sier han kommer til å fortsette å bruke de som inspirasjon i senere arbeid.  

 

Oppbygningen av en video må være selvforklarende, siden du ikke har mulighet til å spørre direkte 

om ting du lurer på. Lærer A og B ser på videoene som ganske selvinstruktive når man benytter seg 

av dem. Lærer C har ingen spesifikke praktiske problemer med instruksjonene i videoene, men mer 

rent teknisk, ved at linkene til videoene ikke har fungert og liknende (funksjonell modell).  

Lærer A opplevde problemer ved å kommentere andre sine blogger, og mente selv det kunne komme 

av en Bug(?) Det hersket derfor enighet om at videoens instruksjoner og bilder gjorde det enkelt å 

registrere konto og opprette bloggposter.  

 

I ett opplæringsprogram er det viktig å ha oppgaver som viser ulike aspekter av forståelsen brukerne 

sitter igjen med. Oppgaver knyttet til trouble shooting og eksperimentering vil være med på å hjelpe 

nybegynnere til og ikke bare forstå nytteverdien, men også kunne lære å løse problemer. Utfordringer 

kan oppstå og ved hjelp av oppgaver som går på trouble shooting vil de være bedre rustet til å forstå 

konseptet om blogging på et høyere nivå. Eksempler kunne vært å bruke nettopp de knappene 

Nygaard  nevner  i videoene, men som han ikke utdyper. Oppgaver som inneholdt og utforske disse 
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knappene, kunne gitt svar på mange spørsmål og gitt et større bilde av blogg forståelsen til brukerne.  

 

De oppgavene som er knyttet til opplæringsprogrammet tar for seg begrepet "how to". Registrere 

bruker, opprette en blogg, poste en bloggpost og kommenter andres blogger. Alle oppgavene tar for 

seg ulike aspekter rundt begrepet "blogging". Du lærer mye ved å prøve selv. Lærer A er svært 

positiv til at dette skal jobbes med på egenhånd, og at du må gjøre det i praksis. På den måten lærer 

han best; ved å få trykke, skrive og stå ansvarlig for det som blir gjort. Ingen har mulighet til å bli 

overstyrt eller få andre til å gjøre det for deg.  Likevel er både lærer A, B og C enig i at det finnes få 

eller ingen utfordringer knyttet til oppgavene med tanke på vanskelighetsgrad. Det må tas i 

betraktning det faktum at studiet gir 15 studiepoeng, og det er mange ulike tilnærminger til digitale 

verktøy, sosiale medier og liknende som brukerne skal i gjennom. Det kan være en av grunnene til at 

oppgaver knyttet til en større forståelse er blitt utelatt.  

 

Oppgaveløsning knyttet opp mot inntrykket brukerne gir rundt motivasjonen etter endt opplæring, 

viser at mer utfordrende og spennende oppgaver kanskje kunne vært med å gi et mer interessant bilde 

og lagt til rette for større sannsynlighet for videreføring av blogging. 

 

 

Konklusjon: 
 

Funnene i rapporten viser at videoinstruksjoner er effektive som et læringsmateriale, noe som støttes 

av teori under forutsetning at de følger noen grunnleggende prinsipper. Nygaard legger vekt på ting 

som er viktig og bruker KISS prinsippet i stor grad i forhold til tidsaspekter, kvalitet og forklaringer. 

Likevel er han noe upresis og gir for mye informasjon på en gang i enkelte fremstillinger. Et 

eksempel er at han benytter to funksjoner i samme sekvens.  

 

Informantene hadde ingen store problemer med å forstå videoene eller å holde fokus på filmen. Det 

er noen tvetydigheter i forhold til stemmebruk, men ikke nok til å si at den visuelle kvaliteten på 

videoene er dårlig. 

  

Selve innholdet Nygaard prøver å formidle er relevant, og viser brukerne enkle og riktige steg for å 

klare å utføre de oppgaver som forventes at de skal kunne løse på egenhånd. Videoene blir likevel 

ikke sett på som motiverende. 
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Rapporten kunne vært en spennende videreføring av det resterende materialet kurset tilbyr som 

omhandler facebook, twitter og wiki. Det er dessverre ikke rom for en så omfattende analyse i denne 

rapporten.   

 

Intervjuguide: 
 

1. Hva slags erfaringer med blogg har du fra tidligere? Er du nybegynner eller har bu blogget før?  

2. Synes du at instruksjonene i videoene er ryddige (er det lett å henge med, godt språk, tydelige bilder)?  

3. Hva synes du om videoene som læringsmateriale? Begrunn kort.    

4. Synes du at det er mye informasjon på en gang? Opplevede du at det er for mye tilleggs informasjon i 

forhold til hva du faktisk får opplæring i?   

5. Motivasjon – innbyr presentasjonen til videre blogg virksomhet? 

6. Er det noe ved instruksjonen du savner? Er det noe som virket uklart/noe du lurte på etter at du gikk 

gjennom instruksjonene?  

7. Gikk alt etter planen da du skulle opprette en blogg og skrive en blogg, eller møtte du på problemer 

evt. hva slags? 

8. Kunne instruksjonene inneholdt en oversikt over hva som kan gå galt (og eventuelt måter å løse dette 

på) under konto registering og under blogg posting?  

9. Er det passende tempo på stemme og sekvenser?   

10. Har du lært hva som skjuler seg bak de ulike operasjonene? eller vet du bare hvordan du gjør ting og 

ikke hvorfor?  

11. Hva synes du om oppgavene dere fikk knyttet til blogg? Hva er utfordrende? (Legger ve oppgavesettet 
om dette er glemt) 
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Vedlegg 1: 
 
1 Oppgåve 
I denne oppgåva skal du  

a) opprette ein eigen blogg anten i Blogger (som vist i videoane) eller i eit anna eigna bloggprogram 
(til dømes Wordpress). Denne bloggen skal vere ein refleksjonsblogg der de reflekterer rundt eige 
virke med særleg blikk på IKT og vurdering, altså emnet for dette studiet. De kan skrive om 
utfordringar, interessefelt, tankar knytt til oppgåver, litteratur etc tilknytt studiet. Hugs at denne 
bloggen vil danne utgangspunktet for ei seinare eksamensoppgåve, så det er viktig at de prøver 
ut denne bloggen som ein arena for refleksjon og deling. Det er òg ein god idé å hjelpe kvarandre 
gjennom å kommentere bloggane til kvarandre. 
 
b) lage eit blogginnlegg. Bloggen skal vere oppretta innan veke 2 2012, altså over nyttår, og den 
første bloggposten skal innehalde tankar tilknytt det å skrive ein personleg fagblogg som dette (er det 
nytt eller er du ein røynd bloggar, frykt/glede, ser du eit potensiale eller ikkje, etc.). 

c) Lage ein peikar i mappa "Legg peikar til bloggen din her!," der du limer inn URL-en, eller 
web-adressa, til bloggen din. Hugs å skrive namnet ditt inn i det feltet der du gir peikaren ein tittel. 
Viss ikkje, kan vi ikkje sjå kven sin blogg lenka fører til, utan å måtte klikke på sjølve bloggen. 

d) Gå inn på bloggen til personen som står under deg i lista over deltakarar, eller over deg, viss du er 
sistemann på lista (klikk på "Deltakere" heilt oppe i menyen til venstre her på it's learning for å finne 
denne lista). Bloggen til vedkomande vil du då kunne finne i mappa "Legg peikar til bloggen din 
her!," når vedkomande har oppretta bloggen (hugs at de arbeider i ulikt tempo, og det kan vere at 
nokre bruker meir tid enn andre). 

Viss personen under deg i lista ikkje blir ferdig i rimeleg tid, til dømes slik at du har problem med å 
fullføre sjølv, kan du velje å kommentere ein annan blogg. 

Her skal du skrive inn ein kommentar til blogg-innlegget som vedkomande har laga. 

e) Når du har gjort alt dette -- laga ein blogg, laga eit innlegg, og kommentert ein annan person sin 
blogg, går du til undersøkinga "Ja, eg har gjort alle blogg-oppgåvene," og set kryss for at du 
har gjort oppgåvene. Då ser vi det, og har høve til å sjekke bloggen din, og at du har kommentert. 

3 Altså: 
a) opprett din eigen blogg, 

b) skriv ein bloggpost 

c) legg ein peikar til denne i mappa "Legg peikar til bloggen din her!" Hugs namnet ditt i tittelfeltet. 

d) kryss av for at du er ferdig i undersøkinga "Ja, eg har gjort (...)." Vi vil då sjekke at du har gjort 
alt, og vurdere dette som godkjent/ikkje godkjent. 

Eg legg ved ei lita videoforklåring som viser nokre av stega du skal gjere: 
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