
5 grunner til å ikke bruke 
Performance Support



» Et verktøy eller annen ressurs, 
som tilbyr rett mengde
oppgavehjelp, støtte og
produktivitetsfordeler til
brukeren akkurat når behovet er
der. 

Dr. Marc Rosenberg
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Vi har allerede mange kurs, 
både fysiske og digitale



70-20-10

Hva med alt det andre?

Hva skjer etter kurset hvis ikke 
kunnskapen vedlikeholdes?
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Vi har ikke tid og ressurser til å 
lage og vedlikeholde



Vi har ikke tid og ressurser til å lage og 
vedlikeholde
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Vi har allerede masse 
veiledninger – litt her og der
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Ingen kommer til å bruke det 
– de spør bare sidemannen



Google Effect: How search
engines affect your memory
Kilde: Betsy Sparrow, Columbia and Harvard universities
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Alt endres hele tiden – det 
kommer ikke til å fungere

Læring 1.0

Permanent læring
(1957 – 1981)

Læring 2.0

Kontinuerlig læring
(1981 – 2004)

Læring 3.0

Dynamisk læring
(2004 –)

Kilde: TRCLARK Learning Agility Benchmarking Study



Egenskaper for e-læring vs. Performance support  

Opplæring 
(E-læring)

Performance
support

Produksjon

Ofte avanserte 
verktøy som 

krever ekspert-
kunnskap for å ha 
mulighet til å lage 

kurs av høy 
kvalitet.

Skal være raskt å 
jobbe i og være 
lett å lære seg. 

Hvem som helst 
skal kunne lage 
materiale uten å 

trenge å være 
ekspert på 
verktøyet.

Layout

Fokus legges på å 
gjøre opplæringen 
grafisk tiltalende 
med farge, form, 
lyd og bilde for å 

motivere 
medarbeideren til 

å ta til seg av 
innholdet. Gjerne 
med interaktive 

elementer.

At oppgaven vises 
på en tydelig og 
strukturert måte 

er viktigere enn at 
materialet er 

grafisk perfekt. 
Medarbeideren vil 

raskt komme 
videre i arbeidet.

Lengde

Medarbeideren 
har avsatt tid for å 

gå gjennom 
materialet og det 
går derfor bra om 
det tar noen timer 

å gå gjennom. 

Medarbeideren vil 
ta maks 10 

minutters avbrudd 
fra arbeidet.

Tilgjengelighet

Kan sendes 
direkte til de som 
skal gjennomgå 

opplæringen, eller 
være tilgjengelig i 
en individtilpasset 

kursportal.

Søkbar platform 
som er tilgjengelig 
for alle, alternativt 

innebygget i 
applikasjoner eller 

arbeidsflyt.



Praktiske eksempler

http://hjelp2.nlsh.no/131.guide
http://hjelp2.nlsh.no/130.guide
http://kungsbackaextern.infocaption.com/28.guide?pageNumber=1
https://infocaption.com/1765.guide


E-læring - bare mer –
og enda nyttigere 
morten.spaniland@infocaption.com


