
Etter disse oppgavene skal du være i stand til å 

• utvikle læringsmateriell og 
• undervise, veilede og vurdere brukere. 

Oppgavene bygger på hverandre og skal utføres av studenter i par. Disse fire oppgavene 
handler om samme tema som du kan velge selv. 

Oppgavene skal ha som resultat en treningssesjon som består av to moduler som vist 
nedenfor. O1 refererer til oppgave 1 etc.  

Basis modul 

1. Introduksjon  
a. Brukbarheten til læringsmålene (Skriftlig og muntlig i O1, repetert i O4) 
b. Forklaring av nye begreper (Skriftlig i O2, muntlig i A4)  

2. Praktiske øvelser på datamaskinen 
a. Øvelse 1: Følg instruksjoner (Skriftlig og skal gjennomføres i O1) 
b. Øvelse 2 og 3: Litt forskjellige fra instruksjonene (Skriftlig og skal 

gjennomføres i O1) 
3. Oppsummering 

a. Flervalgsoppgave om nytt begrep (Skriftlig i O2, gjennomføres i O4) 
b. Diskuter begreper og konfronter misforståelser (Muntlig i O4) 
c. Diskuter brukbarhet (muntlig i O1, repeteres i O4) 

Avansert modul 

1. Introduksjon 
a. Brukbarheten til problemløsningsmetoden (Skriftlig i O3, gjennomføres i O4) 
b. Presentasjon av problemløsningsmetoden (Skriftlig i O3, gjennomføres i O4) 

2. Praktiske øvelser på datamaskinen 
a. Øvelse som krever problemløsning (Skriftlig i O3, gjennomføres i O4) 

3. Oppsummering 
a. Diskuter problemløsningsmetoden (Oral in Muntlig i O4) 

Obligatorisk oppgave 1. Ferdighetstrening. Skriftlig og muntlig. 

Velg et tema som andre skal lære. Du kan velge fritt det nivået av IT kompetanse som dine 
elever vil starte på og så velge et tema som de skal lære i løpet av en halv time. Temaet må 
skape noe utfordring for elevenes forståelse, og det skal introdusere minst ett nytt begrep.  

Temaer av passende størrelse (med mulige begreper): sette opp automatisk 
sikkerhetskopiering (sikkerhetskopiering), utskriftsfletting (flettefelt), avansert 
sidenummerering (seksjoner), innholdsfortegnelse (overskriftstiler), automatisk e-post 
filtrering (filtre), bibliografi (referanser, siteringer), grafer i regneark (graf typer, serier, 
områder), opplasting av mediefiler to internett steder (media formater), avansert søking 
(logiske operatorer). For små og enkle oppgaver: sende e-post, formatere tekst med knapper, 
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summere kolonner i regneark, konvertere en fil til pdf-format, stille alarmen på en telefon. Et 
fullstendig program som for eksempel en kontorapplikasjon vil være for stort, men en app 
eller et lite verktøy kan være OK. 

Det er nødvendig å kunne kjøre programmet i laben på Ifi. Hvis du velger et program som 
ikke er installert der, så forsikre deg om at det kan installeres på studentenes egne maskiner 
eller telefoner.  

Bestem nivået av IT kompetanse som elevene skal ha når de starter treningen og læringsmålet 
for treningen.  

Innleveres skriftlig: 

• Treningsmateriale som består av 
o Brukbarheten for læringsmålene (Basis modul 1a) 
o Lokalisering og instruksjoner og oppgaver (Basis modul 2a og 2b) 

Dette materialet kan være på et hvilket som helst medium, inkludert ark, internett-
sider, lysbilder, video eller kombinasjoner av dette. Det skal være kort. For en 
presentasjon med prosjektor kan ett lysbilde være nok for presentasjon av 
brukbarheten. Tilsvarende størrelse for andre media. 

• Skriftlig men ikke til bruk under treningen: ½ side med grunner for valg av media. 
Fortell også hvordan du valgte alternative uttrykk for funksjonaliteten i lokaliseringen. 

Treningsmaterialet og begrunnelsen leveres med Devilry innen 5. februar. 

Muntlig framføring: 

Bruk treningsmaterialet for å undervise de andre studentene i øvingsgruppa i klassen fra 5. 
februar (Basis modul 1a, 2 og 3c). Studentene er ment å skulle oppføre seg som om de var på 
det nivået du forutsatte som startnivå for treningen. 

Under de praktiske øvelsene skal du veilede elevene gjennom å gå rundt i klasserommet og 
hjelpe dem som har problemer eller spørsmål.  

Treningen skal ta om lag 15 minutter totalt, og de praktiske øvelsene bør ta med enn halve 
tida. Treningen kan avsluttes når alle studentene har blitt ferdige med første oppgave eller når 
15 minutter har passert. Diskusjon av brukbarhet (3c) skal foregå på slutten av 
treningssesjonen.  

Obligatorisk oppgave 2. Begreper. Skriftlig. 

Velg 1-3 informasjons eller IT begreper som er nye for elevene og som er sentrale i ditt tema.  

Skriftlig innlevering: 

• En analyse av hvert begrep ved hjelp av en tabell med aspekter av begrepet. Denne 
skal ikke brukes under treningen. 

• Tegningsmateriale: 
o Funksjonelle eller strukturelle modeller (Basis modul 1b) 
o Et flervalgsspørsmål som tester forståelsen av ett begrep (Basis modul 3a) 

Leveres med Devilry innen 24. februar. 
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Obligatorisk oppgave 3. Materiale for å lære problemløsning. Skriftlig 

Lag en oppgave som fordrer at brukeren finner ut mer om programmet enn det som har blitt 
presentert i instruksjonene. Velg en problemløsningsmetode som du tror vil være effektiv for 
å finne ut hvordan oppgaven skal løses og som kan utføres i laben i løpet av sesjonen. 

Skriftlig innlevering: 

• Treningsmateriale: 

o Presentasjon av og brukbarhet av problemløsningsmetoden også utafor 
oppgaven som skal løses. Størrelse: Om lag ett lysbilde og tilsvarende for 
andre medier (Avansert modul 1) 

o Oppgave som krever problemløsning (Avansert modul 2) 

Leveres med Devilry innen 10. mars.  

Obligatorisk oppgave 4. Trening for overføring. Skriftlig og muntlig. 

Revider materialet fra oppgave 1 – 3 i henhold til tilbakemeldinger. Kombiner det til et 
sammenhengende sett av materiale for trening rettet mot maksimal overføring av kompetanse 
fra trening til arbeid.  

Skriftlig innlevering: 

• Det samlede settet av treningsmateriale for Basis (1, 2 og 3) og Avansert (1, 2 og 3) 
moduler.   

Leveres med Devilry innen 16. mars.  

Muntlig framføring: 

Undervis øvelsesgruppa med Basis modul 1 og 3 (hopp over Basis 2) og Avansert modul 1, 2 
og 3. 

Denne treningen skal foregå i øvelsesgruppene fra 16. mars. Treningen skal ta om lag 20 
minutter totalt.  
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