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Förord 
Denna rapport presenterar resultatet av en C - uppsats på 10 poäng som utfördes i samråd 
med projektet www.forskning.se. Som handledare på företaget hade vi Projektledare Anna 
Maria Fleetwood och Webbproducent Danil Lundbäck. Handledare från skolan var Jo 
Skåmedal. Vi vill tacka handledarna för all hjälp under arbetets gång. Tack även till oppo-
nentgrupperna som har gett oss bra och objektiv kritik. 

Vi vill tacka Magnus Hellgren, Bror-Erik Ekegren, Lotta Tagesson och Ulla-Margarethe 
Carlsson på Högskolecentrum i Ljungby där vi har spenderat våra tre och ett halvt år som 
högskolestudenter. 

Vidare vill vi också tacka eleverna från Sunnerbogymnasiet i Ljungby för att de ställde upp i 
vår undersökning. Dessutom vill vi rikta ett speciellt stort tack till Jan Flårback för hans vil-
ja och engagemang att hjälpa oss med undersökningen. 

Trevlig läsning! 

 

Christoffer Gustafsson och Martin Lindberg 

Ljungby, januari 2007. 
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Sammanfattning 
Detta examensarbete omfattar 10 poäng och är en C - uppsats i informatik. 

Rapporten presenterar resultatet av vår undersökning som syftar till att besvara vår pro-
blemformulering, vilken lyder: 

”Hur fungerar datorbaserade grafiska pedagogikverktyg i jämförelse med traditionella läromedel? Hur ser 
användarna på djupet? Är informationen för allmän, för djup/svår? Fungerar strukturen bättre än tradi-
tionella webbplatser med trädstruktur?” 

Infact är ett system som syftar till att presentera information på ett pedagogiskt sätt så att 
användare av alla åldrar och kön med mera ska kunna ta till sig och lära sig av innehållet. På 
hemsidan www.forskning.se visas information från svensk och internationell forskning. Si-
dans speciella målgrupp är gymnasieelever. 

Vi utförde en undersökning på Sunnerbogymnasiet i Ljungby där vi frågade sammanlagt 16 
elever uppdelade i tre grupper en rad frågor samt startade en diskussion efter att de indivi-
duellt använt sig av Infact. 

Vi kom fram till att Infact fungerar bra som ett komplement till traditionella läromedel. 
Fördelarna med Infact anser vi vara en navigering som ger en bra översikt kring ett helt 
kunskapsområde vilket är svårt att uppnå med en bok. Animationerna och textens utform-
ning underlättar inlärning och gör Infact till ett specialiserat instrument för inlärning av 
specifik kunskap. 

Infact har dock vissa begränsningar. Dessa kan sammanfattas i att det först och främst 
måste användas på en dator med relativt snabb Internetuppkoppling och med rättigheter 
att installera och köra vissa program. Vidare förbättringsförslag har vi levererat till redak-
tionen på www.forskning.se. 
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Abstract 
This report of 10 credits is a C – level essay in informatics. 

The report presents the result of our investigation. The purpose is to answer our problem 
statements: 

“How does computer-based graphical pedagogical tools work compared to traditional teaching aids? What is 
the users view upon the content? Is the information too hard or too easy? Does the structure work better 
than the traditional website design?” 

Infact is a system that has as its primary goal to present information in a pedagogical way to 
let users of all ages and sexes learn from the contents. The information shown on the web 
page www.forskning.se is about Swedish and international research and the sites primary 
target users are high school students. 

In our investigation we asked a total of sixteen students divided into three groups a number 
of questions where after we started a discussion that we hoped would yield some answers 
about Infact and the homepage in general. 

Our main conclusion is that Infact is a good tool to use side by side with the textbooks and 
the traditional teaching aids. The advantages of Infact are according to us the good naviga-
tion system that gives a good overview of an area of expertise. This kind of overview is 
hard to achieve with traditional textbooks. The animations and the text make it easy to 
learn and it also makes Infact to a specialized tool for teaching specific knowledge. 

Infact has some limitations. A short summary of these is that Infact must be used on a 
computer with a relatively fast Internet connection and certain programs must be installed 
before usage. We have also presented some suggestions for improving the system to the 
project team at www.forskning.se.
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1 Inledning 
Detta vetenskapliga verk är skrivet på Högskolecentrum i Ljungby och skolans handledare 
till arbetet är Jo Skåmedal. 

År 2001 startade riksdagen Vetenskapsrådet för att "ge stöd till grundläggande forskning av högsta 
vetenskapliga kvalitet inom samtliga vetenskapsområden". (Vetenskapsrådet, 2006) 

Vi skriver denna C-uppsats i samråd med Vetenskapsrådet, vilket har tre huvuduppgifter: 

1. Forskningsfinansiering 

Vetenskapsrådet fördelar ut pengar från staten till olika forskningsprojekt. 

2. Forskningspolitiska frågor 

Vetenskapsrådet är regeringens rådgivare och arbetar med forskningsfrågor i både ett na-
tionellt och internationellt perspektiv. 

3. Forskningsinformation 

Vetenskapsrådet finns också till för att främja kontakten mellan forskare och allmänhet i 
samarbete med högskolor, universitet och andra organisationer. 

Vetenskapsrådet har tillsammans med tre andra forskningsfinansiärer (i dagsläget är det tio 
ägare) startat projektet forskning.se. På hemsidan presenteras svensk och internationell 
forskning med hjälp av Infact. 

Infact är ett system som med en nytänkande pedagogik vill presentera och lära ut svenska 
och internationella forskningsresultat till allmänheten. Gymnasister är den primära mål-
gruppen för informationen som presenteras på hemsidan.  

I inledningen beskrivs ämnet och vissa termer som tillkommer, varpå syfte och problem-
formulering beskrivs. 

1.1 Bakgrund 
Forskning som produceras inom olika områden har ibland svårt att nå ut till den breda all-
mänheten och vissa målgrupper. En av dessa målgrupper är gymnasieelever. Det finns be-
hov av nya och alternativa presentationssätt för att förmedla forskningsresultat. 

2002 startade Vetenskapsrådet hemsidan forskning.se tillsammans med tre av de andra 
forskningsfinansiärerna. Ägarkretsen har ökat under de drygt fyra åren och forskning.se ägs 
och utvecklas idag av tio myndigheter och stiftelser som finansierar forskning.  

Infact har utseendet av en mindmap, där användaren hela tiden klickar sig vidare för att lära 
sig mer. I startnivån ser denne inte hur djupt informationen kan gå och användaren be-
stämmer alltså själv i vilket tempo mer information ska visas. En bild över startsidan i In-
fact visas i bilaga 4. 

I dagsläget finns fyra produktioner av Infact; Östersjön, Se Hjärnan, Nya Biologin samt 
Planeten. De tar upp forskningsinformation om de fyra områdena och visar informationen 
med hjälp av bilder, ljud, text och animationer med mera. 
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Forskning.se har som syfte med Infact att öka intresset för forskning och främja använd-
ningen av forskningsresultat i samhället. Dess innehåll ska ha koppling till gemene mans 
vardag eller ska på annat sätt tydligt placeras i ett större samhällsnära sammanhang. 

Vi fick förfrågan att skriva vårt examensarbete om Infact och vi ansåg det vara intressant 
av ett antal anledningar. 

För det första använder ungdomar i gymnasieåldern datorer till många olika områden. Vare 
sig det är ekonomi, jobb, skola eller nöje som är orsaken till användandet, skapar det en 
kunskap och en pedagogik som ännu inte används i en enligt oss tillräckligt stor uträckning 
i undervisningen. Dessutom menar Ottersten & Berndtsson (2002) att bekanta begrepp 
och en ständig översikt med återkoppling är något som stödjer inlärningsprocessen. Detta 
vill vi undersöka och se huruvida det stämmer då en grafisk inlärningsprocess kan underlät-
ta för elever. 

För det andra bidrar Infact med stimulering till många av människans sinnen. Det finns 
ljud, rörliga bilder, text och stillbilder. Westerholm & Åström (2002) menar att människans 
minne kan fungera genom flera olika sinnen. Någon har tappat sina nycklar, men kommer 
på vart de är när denne ser telefonen eftersom hon drar sig till minnes att hon slängt nyck-
larna i soffan då hon skyndat till telefonen för att svara. 

På samma sätt vill vi ta reda på om Infact, eller datorbaserade grafiska pedagogiskverktyg, 
kan underlätta inlärningsprocessen och genom sina många olika pedagogiska inslag ge an-
vändaren ett nytt sätt att ta in och lagra kunskap. 

1.2 Problembakgrund 
När idén för att skriva rapporten om detta ämne uppkom tänkte vi först undersöka hur text 
och bild på en hemsida samarbetar för att underlätta inlärning. Med det problemet som ut-
gångspunkt insåg vi snabbt att vi behövde avgränsa oss och ta reda på exakt vad forsk-
ning.se hade för intressen. 

Vid möte med bland annat projektledaren för forskning.se definierade vi tillsammans ge-
mensamma mål och intressen på en djupare nivå. Detta möte hade vi för att säkerställa att 
vårt examensarbete kommer att undersöka och besvara frågor som är viktiga och intressan-
ta för både oss och projektteamet på forskning.se. 

Under mötet framkom att projektteamet för forskning.se vill veta hur sidan mottas hos 
gymnasieelever. De är också intresserade av att få veta hur det står sig i jämförelse med tra-
ditionella läromedel. Vidare vill de ha reda på vad användarna önskar sig i kommande pro-
duktioner av Infact och hur informationens djup bör utformas. 

Med traditionella läromedel menar vi böcker, stenciler, videofilmer och traditionella hemsi-
dor med trädstruktur. I fortsättningen kommer vi att se dessa delar som en helhet. 

1.3 Problemformulering 
När vi till sist tänker igenom frågeställningen och läser relevant litteratur kommer vi fram 
till att problemet bör formuleras som nedan.  
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Hur fungerar datorbaserade grafiska pedagogikverktyg i jämförelse med traditionella läromedel? Fungerar 
strukturen bättre än traditionella webbplatser med trädstruktur? Hur ser användarna på djupet? Är in-
formationen för allmän, för djup/svår? 

Ovanstående problemformuleringar valde vi för att verkligen kunna lägga fokus på kärnan 
av ämnet och kunna bedriva en undersökning som ger ett konkret resultat. Undersökning-
en kommer att bedrivas med gymnasieelever eftersom syftet med Infact är att nå ut med 
forskning till just den målgruppen. Tre grupper om fem eller sex gymnasieelever vardera 
blir djupintervjuade så som vi beskriver i metodavsnittet för att kunna jämföra ett datorba-
serat grafiskt pedagogikverktyg med deras normala inlärningskällor. 

1.4 Syfte 
Med C-uppsatsen vill vi undersöka hur datorbaserade grafiska pedagogikverktyg fungerar i 
samband med eller vid sidan av traditionella läromedel för att kunna dra slutsatser om hu-
ruvida de förstnämnda stimulerar inlärning till samma grad som de sistnämnda. 

1.5 Avgränsningar 
Innan mötet med projektteamet på forskning.se hade vi fått en lista med frågor som de var 
intresserade av att få svar på. Denna lista var lång och innehöll många intressanta aspekter. 
Ett genomgående tema i dessa frågor gäller kommande produktioner av Infact och rör för-
bättringsarbetet däromkring. Förutom vår frågeställning och förbättringsarbetet fanns även 
delar om hur Infact kan väcka intresse och huruvida det kan fungera som ett inspirations-
väckande medel. Det fanns också frågor som tog upp vad lärarna tycker om Infact och om 
de kan tänka sig använda systemet i undervisningen. 

På grund av bland annat tidsaspekten har vi tyvärr inte möjlighet att besvara alla frågor och 
är därför tvungna att avgränsa oss. Även tillgängligheten på deltagare i undersökningen be-
gränsar oss. Vi tror att det är svårt att få låna både datorsalar och elever under en längre tid 
eftersom eleverna behöver både undervisningen och rasterna till ordinarie verksamhet. 

Därför väljer vi att exkludera lärare ifrån undersökningen och därmed också avgränsa oss 
från att besvara vad lärarna tycker om Infact och informationen som visas där. 

En annan aspekt vi till viss del var tvungna att avgränsa oss ifrån var att ställa frågor på alla 
Infactproduktionerna. Frågorna hade blivit för omfattande och antalet deltagare hade ökat 
till en för stor undersökning om vi hade gjort det. Infactproduktioner vi valde att inte för-
djupa oss i är ”Planeten” och ”Östersjön”. Övriga anledningar till exkludering av dessa är 
att ”Östersjön” kräver programvaror som de andra produktionerna inte kräver och därför 
inte kunde köras på skolans (där vi genomförde undersökningen) datorer. Att vi inte an-
vände ”Planeten” beror helt enkelt på att den lanserades i dagarna då vår undersökning gick 
av stapeln och därför inte kunde inkluderas. 
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2 Metod 
Under metodavsnittet vill vi presentera vår undersökningsmetod och hur vi går till väga för 
att samla in de data vi behöver.  

2.1 Epistemologi 
En C-uppsats ska skrivas ur ett vetenskapligt synsätt för att läsaren ska få förtroende för 
undersökningen och inte feltolka innehållet. Enligt Thurén (1991) finns två synsätt på ve-
tenskap; hermeneutik och positivism. 

2.1.1 Hermeneutik 

Hermeneutiken är humanistisk till inriktningen och söker mänskliga och relativistiska sam-
band. Detta synsätt kopplas ofta ihop med kvalitativa undersökningar och mer diffusa frå-
geställningar. En utgångspunkt är att det inte finns några absoluta sanningar; kunskap ska 
istället skapas genom att förstå saker utifrån erfarenheter. (Thurén, 1991) 

Göran Wallén (1996) menar att hermeneutik kan översättas med tolkningslära. Han fortsät-
ter med att skriva att läran har ett av sina ursprung i bibeltolkning. Förr tolkades tecken och 
symboler i texten ingående och hermeneutiken är en sådan form av avkodning eller förstå-
else. 

Det var inte bara att texten var svår att förstå som innebar att den var tvungen att tolkas. 
Det var även så att gamla skrifter ofta var trasiga, hade språkfel, ledde till missuppfattningar 
med mera vilket krävde en precis tolkning. Tolkning går ifrån något enkelt, som att läsa en 
text, till djupare insikter som att försöka förstå en annan människas livssituation. (Wallén, 
1996) 

Då hermeneutiken enligt Thurén (1991) söker mänskliga och relativa sammanhang och 
samband är den enligt Wallén (1996) särkilt intressant för ämneskategorier som har en dif-
fus karaktär så som psykologi eller liknande. Inom dessa områden finns inte alltid säkra be-
vis för att saker fungerar på ett visst sätt och måste därför bevisas genom att visa på troliga 
samband vilket gör hermeneutiken som ett bra komplement till positivismen (vilket beskrivs i 
nedanstående avsnitt) (Wallén, 1996). 

Wallén (1996) beskriver några huvudpunkter inom hermeneutiken: 

• Hermeneutik har starka kopplingar till tolkning av innebörder i allt från texter till 
människor och upplevelser. 

• Vid själva tolkandet använder tolkaren sig av både del- och helhetsperspektiv. Tol-
karen förstår skillnaderna och motsättningarna mellan delar och helheten och att 
det som läses kan leda till en bättre förståelse för föregående avsnitt. 

• Tolkningar bör ske i ett sammanhang. Tolkaren bör förstå situationen kring det 
denne läser för att kunna tolka innehållet på rätt sätt. (Wallén, 1996) 
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2.1.2 Positivism 

Positivismen har sin grund i naturvetenskapen och kopplas ihop med kvantitativa under-
sökningar och matematiska samband och relationer. Det är en tro på absolut och obestrid-
lig kunskap. (Thurén, 1991) 

Wallén (1996) menar å sin sida att positivismen kan ha sitt ursprung i tysk och österrikisk 
filosofi från början av 1900-talet. En anledning till positivismens uppkomst är uppfattning-
en att ingen vetenskaplig teori är meningsfull om den inte går att bevisa, eller verifiera. 

Dåtidens positivister menade att det som inte kunde prövas och bevisas mot verkligheten 
inte heller tillhörde vetenskapen. Det ansågs i vissa hänseenden till och med att det som 
inte kunde bevisas inte heller kunde ses som kunskap och därför i vissa extrema fall betrak-
tades som irrationellt. Dåtidens positivism var således mer ideologisk och filosofisk än den 
metodinriktade positivism vi ser idag. (Wallén, 1996) 

Likt Walléns (1996) avsnitt om hermeneutiken har han även skrivit ned ett par punkter som 
enligt honom sammanfattar större delen av positivismen. 

• Positivismen är ”tilltron till vetenskaplig rationalitet”. (Wallén, 1996, s 16) 

• Kunskapen ska kunna bevisas och mätas. 

• Metoderna ska vara tillförlitliga vilket kan säkerställas genom validitet och reliabili-
tet (vilket vi beskriver under ett senare avsnitt). 

• I positivismen strävas det efter att påvisa samband mellan orsak och verkan likt 
biologiska vetenskaper. 

• Den som forskar ska dra sina slutsatser objektivt och inte påverkas av sin egen per-
son eller av miljön av utomvetenskapliga värderingar. (Wallén, 1996) 

Det finns enligt Wallén (1996) kritik mot positivismen. Kritiken grundar sig i att eftersom 
positivismen utesluter exempelvis känslor och upplevelser är den mindre lämplig att an-
vända inom samhällsvetenskap eller humaniora. Denna kritik upplever Wallén (1996) dock 
som normal; han menar också att hermeneutiken bör ha samma kritik då den inte alltid 
med fördel är applicerbar på vissa ämnen och att de därmed kompletterar varandra. 

2.2 Vårt tillvägagångssätt 
Först och främst bygger denna rapport på data som vi har samlat in genom våra kvalitativa 
undersökningar. Vi anser oss vara positivistiska då vi söker efter konkreta svar på de frågor 
vi ställt. 

För att ha möjlighet att utföra vår undersökning på ett lämpligt sätt så har vi tagit hjälp av 
boken Marketing research. Här beskriver Birks och Malhotra (2006) viktiga delar som bör 
beaktas för att utföra en undersökning så att ett skäligt resultat utvinns efter de omständig-
heter som råder. En annan bok som vi har haft stor nytta av i detta sammanhang är boken 
Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer skriven av Lundahl och Skärvad 
(1999) vilken beskriver och förklarar mycket av de förkunskaper vi måste inneha innan un-
dersökningen utförs. 



 

 

6 

2.2.1 Kvalitativ studie 

Det är en kvalitativ studie som vi genomför. Detta bestäms utav syftet med studien vilket 
Trost (2005) även beskriver i sin bok Kvalitativa intervjuer. Vår studie är kvalitativ då vårt 
syfte är att analysera datorbaserade grafiska pedagogikverktyg vid sidan av traditionella lä-
romedel. Detta anser vi kräva en kvalitativ studie, framförallt med vår frågeställning som vi 
behöver personliga och spontana kommentarer för att besvara.  

De kvalitativa undersökningarnas studieobjekt är individer, grupper av individer och deras 
livsvärld menar Lundahl & Skärvad (1999). I vårt fall utgörs detta av en mer djupgående 
undersökning på gymnasieelever, då det är just dessa som är den huvudsakliga målgruppen 
för Infact som system. 

Vidare utrycker Lundahl & Skärvad också att syftet är att beskriva, analysera och förstå be-
teendet hos enskilda människor och grupper med utgångspunkt från dem som studeras för 
att skapa insikt och förståelse, vilket också stärks av Birks och Malhotra (2006). 

Några av grundpunkterna vi har haft i åtanke medan vi utformade vår studie var följande: 

• Vi har försökt att förstå hur de studerade aktörerna upplever Infact samt att alla 
tolkningar grundar sig i tidigare erfarenheter. 

• Vi bör vara öppna för att ändra detaljer i undersökningen medan den pågår. Detta 
allt efter att nya idéer generas och nya perspektiv dyker upp. (Lundahl & Skärvad, 
1999) 

2.2.2 Upplägg av den kvalitativa studien 

Det finns enligt Lundahl & Skärvad (1999) två grundsätt i hur en kvalitativ studie bör ut-
formas. Den första nämns som Analytisk induktion och innefattar en formulering och av-
gränsning av problemet. Det måste identifieras vem eller vilka som är intressanta att stude-
ra samt vad som ska studeras. Viktigt är också att problemställningen styr undersökningen. 
Risken här är att ens egna värderingar och erfarenheter styr vilket måste bortses från när 
undersökningen utformas. 

Andra delar som är viktiga är att identifiera relevanta och tillförlitliga kunskapskällor samt 
att också välja ut de grupper av individer som skall ingå i undersökningen. Här gäller det att 
plocka ut de individer eller grupper som anses vara mest lämpliga i sammanhanget och för 
den givna situationen. För vår del så är det gymnasieelever som vi anser är mest lämpade 
och som vi kommer att använda oss av i undersökningen. 

När det gäller insamlingen så skall informationen samlas in i etapper så att kunskap av rele-
vans för den styrande problemställningen sammanförs. Vår undersökning sker med tre 
grupper. Dessa grupper innehåller 5 - 7 deltagare. Vi motiverar valet av antalet deltagare 
med att det på detta vis blir enkelt att intervjua och observera dem. 

Nästa steg blir att analysera data, vilket sker i två steg, först kodning och därefter tolkning. 
Först efter att alla etapper är avklarade så kommer vi att analysera resultatet utifrån samtliga 
delområden. (Birks & Malhotra, 2006) 

Det andra grundsättet som Lundahl & Skärvad (1999) tar upp i sin bok kallas grundad teo-
ri. Detta sätt, till skillnad ifrån det första, handlar om att teorier skall generas med utgångs-
punkt från data vilket betyder att vi inte ser till antaganden på samma sätt som föregående 
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beskrivna upplägg. Teorigenereringen sker genom att begrepp, kategorier och egenskaper 
generas från data.  De data som genererade begreppen, kategorierna och egenskaperna an-
vänds sedan för att illustrera dessa. Med utgångspunkt från begreppen och deras egenska-
per söks sedan efter mönster i det studerade fenomenet i syfte att utveckla alltmer sam-
manhängande föreställningar och teorier om företeelsen. (Lundahl & Skärvad, 1999)  

2.2.3 Utformning av den kvalitativa studien 

Birks och Malhotra (2006) klassificerar två undergrupper till den kvalitativa studien. Den 
första undergruppen är direkt teknik medan den andra nämns som indirekt teknik. Den di-
rekta tekniken delas i sin tur upp i två delar. Den första underkategorin är döpt till gruppin-
tervju och den andra nämns som djupintervju. Dessa två metoder fokuserar direkt på frå-
geställningarna, därav namnen. 

De indirekta teknikerna delas även dem in i två underkategorier, dessa nämns som observa-
tionsteknik och projektivteknik. Grundtanken med de indirekta teknikerna är att dölja syf-
tet med undersökningen för de personer som deltar. Detta för att på ett eller annat sätt för-
söka få dem att agera och svara så naturligt som möjligt. 

Vi har i vår undersökning valt att använda en gruppintervju som kallas för fokusgrupper. 
För att lättare förstå och få ut mer utav intervjun så har vi valt att komplettera denna direk-
ta teknik med en observation som inte deltagarna känner till. Vi tror att vi på detta vis lätta-
re skall kunna se hur deltagarna hanterar Infact och hur naturligt de använder systemet 
samt svarar på våra frågor.  

Fokusgrupp  

En fokusgruppintervju består av en mindre grupp deltagare som sitter gemensamt och sva-
rar på frågor. Intervjun styrs av en diskussionsledare som är väl insatt i ämnet och kan leda 
deltagarna i rätt riktning för undersökningen. Tanken med undersökningen är att få ta del 
av deltagarnas känslor och beteende kring Infact som system.  

Det är viktigt att tänka på att alla deltagare får sitt utrymme i diskussionen. Känslan i grup-
pen skall vara avslappnad och öppensinnad där alla skall känna att det är OK att fritt  yttra 
sina åsikter och även spinna vidare på vad andra i gruppen har sagt.  

En fokusgruppintervju bör innehålla 6 - 12 deltagare (Birks & Malhotra, 2006). Att vi valt 
att ha grupper innehållande 5 - 7 beror på att vi samtidigt skall observera alla deltagare. 
Detta anser vi bli svårt eftersom gruppen då blir för stor. En annan anledning är att det 
stämmer överens med antalet delområden av frågor som vi vill ställa i undersökningen.  

En av de största fördelarna med en fokusgruppintervju är att deltagarna spinner vidare på 
varandras åsikter och inlägg. Detta frambringar information som vi annars kanske inte hade 
tänkt på eller vågat ta upp för diskussion. (Birks & Malhotra, 2006) 

En nackdel som kan uppstå vid en fokusgruppintervju är att en eller flera av deltagarna inte 
vågar stå på sig och uttrycka deras åsikt. Detta skall vi ha i åtanke under intervjun och för-
söka dela talan jämnt mellan deltagarna.  (Birks & Malhotra, 2006) 

Det är viktigt att dokumentera under intervjun för att senare kunna gå tillbaka och ta del av 
detaljer som annars kan vara svårt att minnas. Vi har valt att dokumentera med hjälp av 
röstinspelning. Detta kommer att hjälpa oss att fokusera på diskussionen med deltagarna 
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istället för att bara anteckna vilket är viktigt eftersom vi under diskussionen vill observera 
beteendet hos deltagarna. 

Observation 

För att komplettera vår fokusgruppintervju har vi valt att använda oss av observation. 

Främsta orsaken till att komplettera fokusgrupperna med observation är att se hur delta-
garna hanterar Infact. Vi kommer bland annat titta på om de ser avslappnade och lugna ut i 
sitt hanterande eller om de upplever det som stressande och svårt med ett nytt system. En 
annan tanke är också att tolka om de svar de ger är sanningsenliga eller om dem säger vad 
de anser som mest lämpligt i situationen. En nackdel med fokusgrupperna är att en del per-
soner kan vara blyga, denna nackdel ska vi försöka övervinna genom att se hur personerna 
agerar och tar del i diskussionen. (Birks & Malhotra, 2006) 

Fördelen med tekniken är att vi kan få fram underliggande motiv till varför aktörerna age-
rar som de gör. Det finns även möjlighet att upptäcka attityder och känslor hos de delta-
gande. Nackdelen kan vara att det ibland är svårt att tolka vad vi ser och att vi tolkar rätt. 
Vi tror dock att de två olika teknikerna vi använder kommer att komplettera varandra. 
Birks och Malhotra (2006) 

Urval 

Våra deltagare till undersökningen är utvalda av en samhällslärare på ett gymnasium. Vi 
kontaktade en representant för eleverna på Sunnerbogymnasiet och bad honom välja ut 
våra deltagare. Det enda kriteriet vi gav honom var att vi ville se en spridning av program, 
alltså få våra tre grupper ifrån tre olika program. 

Vi har valt att främst inrikta oss till de teoretiska programmen på gymnasiet. Den tanke 
som grundar sig till detta är att personerna som deltar skall ha någon form av erfarenhet av 
ämnena som presenteras på hemsidan innan undersökningen. Detta för att intresset för sy-
stemet ska vara den primära orsaken till undersökningen och inte ämnena i sig. 

Antalet deltagare gör sammanfattningsvis att det blir lättare att hantera och kunna ta del 
utav åsikter och tankar ifrån alla deltagare än om urvalet hade varit större. 

2.2.4 Induktion, deduktion och abduktion 

Thurén (1991) menar sammanfattningsvis att det finns två olika sätt att dra slutsatser. In-
duktion innebär att dra slutsatser baserat på egenhändigt inhämtad information eller empiri 
och därmed en låg tillit till teorier. Deduktion innebär istället att dra slutsatser baserat på 
teorier vilket kräver mer av individens logik. En mix av dessa begrepp, då användaren går 
mellan och använder sig av båda slutsatsmetoderna, kallar Björklund & Paulsson (2003) för 
abduktion. 

Arbnor & Bjerke (1994) skriver om analysens cykel. Med detta menar de att det startar med 
fakta och slutar med fakta. De fakta som produceras i slutändan är också input till nästa cy-
kel. De menar att den som försöker skapa kunskap är en observatör som ska beskriva det 
som ses eller förväntas ses i framtiden. Sedan gör denne förutsägelser om framtiden vilka 
också kan kontrolleras mot fakta. 
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Det första steget är alltså att gå från observationer till teorier vilket kallas för induktion; att 
bilda teorier från faktisk kunskap. Att sedan se åter till fakta för att kontrollera sin teori, el-
ler att gå ifrån allmänna lagar till enskilda fall eller observationer kallas för deduktion. (Arb-
nor & Bjerke, 1994) 

Vi drar våra slutsatser induktivt, då våra slutsatser kommer genom inhämtad information 
från studien. Vad eleverna berättar för oss spelar alltså en väldigt stor roll i våra slutsatser. 

2.2.5 Inre och yttre validitet 

Lundahl och Skärvad (1999) delar upp validitet i inre och yttre validitet. Uppnår vi inre va-
liditet mäter vi precis det vi vill mäta och inte något annat, våra frågor syftar alltså till att ge 
svar på det vi vill veta. Författarna menar att det är svårt att fullständigt uppnå inre validi-
tet. Med yttre validitet menas hur väl svaren på frågorna överrensstämmer med det vi ville 
mäta. (Lundahl & Skärvad, 1999) 

Vi gjorde en pilotstudie där vi testade våra frågor. En anledning till ha pilotstudien var att 
säkerställa frågornas riktighet. Vi vill att våra frågor ska omfatta hela vårat problemområde 
och att de ska variera i detalj för att få svar på olika djup och nivåer. Vi vill ha bra spridning 
på svaren både longitudinellt och vertikalt, det vill säga svar som reflekterar djupgående 
samt speglar hela problemområdet. 

Vi kommer också att ingående förklara meningen med Infact och med undersökningen 
som sådan för att deltagarna ska förstå meningen med undersökningen och deras svar tyd-
ligt ska reflektera en förståelse för ändamålet. 

2.2.6 Reliabilitet 

Med god reliabilitet menas att undersökningen inte innehåller några slumpmässiga fel i 
mätningen. (Lundahl & Skärvad, 1999) 

Efter att ha studerat litteraturen kring reliabilitet bestämmer vi att vår undersökning ska ut-
föras på exakt samma sätt med alla våra tre grupper. Med detta menar vi att vi inte kommer 
att ha någon skillnad i vare sig miljö eller tillvägagångssätt när vi utför vår undersökning. 
Det enda som skiftar mellan grupperna är deltagarnas ålder, kön och bakgrundskunskaper. 

Anledningen till att utföra undersökningen likvärdigt med samtliga grupper är att undvika 
slumpmässiga fel. Vi vill inte att miljön eller någon annan variabel stör våra deltagare eller 
påverkar dom att svara annorlunda sinsemellan.  

2.2.7 Tolkningsprocessen 

Tolkningsprocessen är svår och kan ställa till problem då det kan skilja sig i hur vi ser på 
företeelsen jämfört med de aktörer som varit med i undersökningen. Vi har därför valt att 
titta på de tumregler för tolkningen som Lundahl och Skärvad (1999) tar upp i sin bok och 
försökt tolka dem utefter vår undersökning.  

• Finns det någon överensstämmelse mellan teori och empiri? Denna fråga är först 
intressant efter att vår undersökning är genomförd. Hela analyskapitlet senare i 
rapporten är koppling mellan teori och empiri. Det är här vi induktivt drar våra 
slutsatser. 
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• Är tolkningen konsistent och sammanhängande? Det är viktigt för vår del att tolk-
ningen är konsekvent mellan de olika fokusgrupperna. Eftersom vi utför undersök-
ningen på samma sätt med samtliga grupper tolkar vi också innebörden av svaren 
likadant oavsett deltagare eller grupp. Detta hoppas vi kan leda till en objektiv, kon-
sistent och sammanhängande tolkning av resultatet. 

• Är tolkningen teoretiskt förankrad? Vi kommer att grunda vår tolkning utifrån den 
teoretiska förankring som vi tidigare skapat oss och nämnt i rapporten. All teori 
som tas upp i den teoretiska referensramen används i analys eller slutsatser. Detta 
för att ge tyngd till våra samtliga påståenden och slutsatser. 

• Är tolkningen nyskapande? Detta är viktigt att ha i åtanke under hela arbetets gång 
efter som detta är signumet för en uppsats av detta slag. Våra problemfrågor har 
(oss veterligen) inte besvarats av någon annan. Vi vill leverera en rapport som kan 
belysa de aspekter vi nämner i problemformuleringen på ett sätt som ger oss möj-
lighet att dra nya slutsatser. 

• Är tolkningen meningsfull? Det är vikigt att inte analysera för mycket, vissa delar i 
en undersökning kanske inte behöver analyseras. Vad vi menar är att vi inte ska 
analysera bara för sakens skull. Vi bör beakta om det vi tolkar ger oss något i utbyte 
till undersökningen. Våra problemformuleringar är utformade så att de svar vi kan 
tänkas leverera ger en rapport med aspekter vilka är intressanta för oss och våra in-
tressenter, vilka vi i detta fall anser vara Vetenskapsrådet och skolan. 

• Ger tolkningen nya insikter? Detta är ett av målen med vår undersökning, att vi 
skall få en ny insikt inom området som är nyskapande och kan svara på våra pro-
blemfrågor. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
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2.3 Pilotstudie Frida 
För att kunna utföra undersökningen på ett sätt som både ger oss den information vi be-
höver samt är bekvämt för de vi intervjuar gjorde vi en pilotstudie för att kunna utvärdera 
och revidera upplägg, frågor och instruktioner. Instruktionerna för pilotstudien ligger under 
bilaga 1. 

Frida är född 1990 och har börjat gymnasiet i augusti 2006. Hon går samhällsvetarpro-
grammet med inriktning språk. Eftersom denna pilotstudie har som syfte att förbättra vår 
undersökning har vi inte valt Frida på grund av hennes studier, ålder, intressen eller kun-
skap. Hennes svar kommer vi att tillgodoräkna oss främst som feedback för vår undersök-
ning. Trots detta kommer vi inte från det faktum att hon också ger en rad intressanta åsik-
ter om just Infact och själva systemet, vilka vi inte kommer att bortse ifrån utan redovisar 
här. 

Vi gav Frida instruktioner genom att surfa runt på Infactproduktionen ”Se Hjärnan” sam-
tidigt som vi förklarade upplägget och ungefär vad det gick ut på. Vi var noga med att inte 
ge henne någon information om själva navigeringen eller hur hon själv skulle starta och gå 
igenom kunskapsscener; just för att inte leda henne till att ta beslut hon annars inte hade 
tagit. 

Frida fick sedan instruktioner om att först läsa in sig på ”Baltiska issjöns historia” och se-
dan ta reda på information om ”metoder för genteknik”. När hon gjort detta har hon också 
tittat på de återstående två produktionerna ”Östersjön” och ”Nya Biologin”. 

När vi observerade Frida märkte vi att hon i början hade problem med navigeringen. Hon 
förklarar att det inte var svårt att hitta fram till de avsnitt hon skulle, utan att problemet låg 
i vad hon skulle göra när hon kom dit. Kunskapsscenen hon klickade fram sig till handlade 
om den baltiska issjöns historia. Hon förstod tillslut att hon själv kunde ta sig vidare genom 
att klicka, vilket hon från början trodde skulle ske automatiskt. Hon låter intresserad av 
ämnet när hon sedan kommenterar själva kunskapsscenen. Samma resultat fick vi när hon 
tittade på ”Nya Biologin” och metoderna för genteknik. 

2.3.1 Vår undersökning 

Vad vi lade märke till var att Frida gav oss mycket information om hur undersökningen 
borde utformas. Det negativa kan sammanfattas i ett par punkter. 

• Frågorna 

De frågor vi skulle ställa till Frida var något för djupa. Hon kunde inte svara på frågor 
om innehållet. Detta beror på att vi inte gav instruktioner om att hon grundligt skulle 
läsa igenom något kapitel eller under en längre tid bekanta sig med någon kunskaps-
scen. 

• Översikt 

Frågorna om de olika pedagogiska begreppen (bild/text/video/regelanimationer) fick 
till stor del uteslutas eftersom hon enbart tittade på två kapitel och därmed inte kunde 
uttala sig om de övriga begreppen. 
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Av detta lärde vi oss att vi måste revidera instruktionerna och frågorna vi ställer så att in-
tervjupersonen under en längre tid sitter och gör en kunskapsscen utförligt. Samma person 
får även titta översiktligt på ytterliggare ett par kunskapsscener. Eftersom intervjun kom-
mer att hållas i grupper om fem eller kommer deltagarna att få titta noggrant på var sin en-
skild kunskapsscen och översiktligt på de övriga. Detta anser vi kan starta en diskussion 
som ger bra åsikter. 

Det som var bra med vår undersökning kan sammanfattas i följande punkter. 

• Tryggheten 

Frida kände att upplägget gav henne utrymme att säga vad hon verkligen tyckte efter-
som hon förstod vad hela upplägget gick ut på. 

• Objektivitet 

Frida gav svar som vi inte hade lett henne till att ge oss. Vi anser frågorna och uppläg-
get vara utformade så att intervjupersonen inte förstår vad vi vill att de ska svara och de 
visar tydligt att det är fritt att komma med vilka åsikter som helst. 

Pilotstudien gav oss alltså en hel del förbättringsförslag. De nya frågorna finns under bilaga 
2. Nedan följer en lista över saker vi ändrat i undersökningen. 

• Deltagarna får sitta längre och mer djupt med en kunskapsscen. Detta hoppas vi 
ska kunna leda till bättre svar på frågor om inlärning och innehåll. 

• Fråga 1 i de gamla instruktionerna togs bort. Den var för diffus och svår att få ett 
bra svar på. 

• Vi lade till en följdfråga till den fråga som tar reda på vad deltagaren tyckte om själ-
va informationen. Följdfrågan är för att kunna se om det finns irrelevant informa-
tion som stör inlärningen. 

• Där vi frågar om vilka hemsidor som vanligtvis besöks av deltagaren (fråga 3) slog 
vi ihop följdfrågorna. Detta var för att kunna gruppera Infact med traditionella 
webbplatser. 

• Omformulering fråga 5. Den nya frågan tror vi kommer att ge ett mer utförligt 
svar. 

2.3.2 Infact 

Fridas svar på våra frågor gav oss också en liten föraning om vad en enskild individ tycker 
om Infact och dess attribut. Vi sammanfattar det i nedanstående punkter. 

• Navigering 

Navigeringen i kunskapsscenerna är enkel när användaren väl har listat ut vad denne 
ska göra. Frida gav åsikter om att det hade varit lämpligt med exempelvis en ruta eller 
bubbla som visar vad nästa steg är. Ett exempel kan vara texten ”klicka på nästa siffra 
för att fortsätta bildspelet” eller något liknande. 

• Informationen 
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Trots att hon inte spenderade någon längre tid på någon av kunskapsscenerna sa hon 
att det lilla hon såg verkade vara information att använda som källa vid uppsatsskriv-
ning inom exempelvis naturkunskap. Detta anser vi tyder på att intresset har tänts hos 
henne. Hon menar att informationen vid en första anblick kan verka komplicerad, men 
vid fokus så tror hon att gymnasieelever kommer att förstå och använda den. 

• Informationssökning och tillgänglighet 

Frida uppgav att hon mycket väl kan tänka sig använda Infact ofta i skolsyfte då Inter-
net är den första källan hon använder. Hon menar att böcker visserligen är bra efter-
som de kan tas med överallt och det inte finns några direkta krav på miljön när böcker 
används. Däremot säger hon att det i det närmaste är ett krav att ha en dator hemma 
med tanke på skolarbeten och informationssökning till dessa. 

Sammanfattningsvis anser vi pilotstudien vara givande. Det uppfyller sitt syfte eftersom 
Frida gav oss idéer om hur vi ska utforma undersökningen och även om Infact generellt. 

2.4 Litteraturstudier 
För att inbringa den kunskap som vi finner nödvändig för att kunna genomföra vår studie 
så har vi gjort en litteraturstudie. Denna studie innefattar bland annat att undersöka tidigare 
forskning inom området. Vi har också sökt efter tryckt material som böcker, rapporter, 
uppsatser och artiklar inom området.  

Det viktigaste med denna studie är att vi skapar oss en teoretisk förankring så att vi på så 
vis har en lämplig plattform att utgå ifrån när vi senare genomför vår undersökning. (Da-
vidson & Patel, 2003) 

2.5 Metodsammanfattning 
Vi väljer att lägga en metodsammanfattning här för att kunna ge en överblick över vår un-
dersökning och vårt tillvägagångssätt. 

Vi utför en kvalitativ studie i form av fokusgruppsintervjuer. Dessa intervjuer kommer att 
ske med tre grupper á fem eller sex deltagare. Deltagarna kommer under undersökningen 
att få en uppgift var att utföra på hemsidan. Undertiden observerar vi och ställer individuel-
la frågor. De individuella frågorna motiverar vi med att vi vill ha specifika svar angående 
just den specifika uppgift varje deltagare fått. 

När uppgiften är genomförd kommer gruppen att samlas ihop och vi inleder en diskussion 
om uppgifterna deltagarna utfört. Vi har i metodkapitlet tagit till oss teorier om hur datain-
samlingen och tolkning av denna ska utföras för att vår undersökning ska få högsta möjliga 
trovärdighet. 

Resultatet av datainsamlingen presenteras i kapitlet Empiri. 
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3 Teoretisk referensram 
För att skapa en bild över ämnet kring vårt problem behöver vi ta till oss och presentera 
grundläggande information under detta kapitel. 

Den grundläggande undersökningsfrågan är hur datorbaserade pedagogiska undervisnings-
verktyg fungerar för inlärning. En intressant del i detta bör vara IT-baserad pedagogik och 
distanslärande, t ex över Internet. Intressant är också redan funna brister i IT-undervisning. 

Vidare bör vi ha en bra grund i hur människan tar upp och lagrar information. Detta har 
sin grund i hur den information som presenteras uppfattas och med vilka sinnen det görs. 
Därför vill vi också beskriva nödvändig och relevant grund i kognition. Denna grund tror 
vi i många fall kan ge oss en förståelse för hur en människa tänker och agerar i givna situa-
tioner vilket är nyttigt för oss då vi använder oss av observation i samband med undersök-
ningen. 

Vi vill också ge oss själva en kunskapsbas om navigering. Infact presenterar ett relativt ori-
ginellt sätt att navigera vilket innebär att vi först behöver veta vad som är ”normalt” inom 
navigering. 

Våra deltagare i undersökningen är av båda könen. Vi vill försöka läsa in oss på kunskap 
som finns om skillnader mellan könen för att om möjligt förklara eventuella mönster i sva-
ren på våra frågor. 

Vidare anser vi skillnader individer emellan, oavsett kön, vara en intressant infallsvinkel till 
vårt arbete. Vi anser oss därför manade att leta efter litteratur som definierar och förklarar 
skillnader i människors intellekt och sätt att tänka. 

3.1 Kognition 
Michael Eysenck (2000) skriver att den kognitiva psykologin innebär mentala processer 
som knyter ihop människans minne, perception, uppmärksamhet och inlärning med mera.  

Preece, Rogers & Sharp (2002) menar att kognition innehåller följande processer: 

• Uppmärksamhet 

• Uppfattning och igenkänning 

• Minne 

• Inlärning 

• Läsning, tal och lyssnande 

• Problemlösning, planering, resonering och beslutstagande. 

Med andra ord är kognition en stor del av hur inlärning och dess medel utformas. Vad gäll-
er inlärning via datorer finns ytterliggare intressanta tillägg. 

Eysenck (2000) skriver att forskare i kognitionsvetenskapen försöker programmera datorer 
så att dessa efterliknar människans egenskaper. Ett exempel är ”Deep Blue”, ett datorpro-
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gram som bland annat spelade schack mot Gary Kasparov (före detta världsmästare i 
schack) och då använde sig av den sista strategien i listan, problemlösning. Datorn lyckades 
dock inte slå honom förrän vid ett senare tillfälle. 

3.1.1 Inlärning och minne 

Eysenck (2000) skriver att inlärning och minne har ett starkt samband. Han menar att in-
lärning och minne innefattar tre steg. 

1. En kodningsfas, då information vi får behandlas och bearbetas och får en betydel-
se. 

2. En lagringsfas där en väl utvald del av den information som behandlas i steg ett lag-
ras i minnet. 

3. En framtagningsfas, där det som lagras tas fram och används. 

Länge har det pratats om primär- och sekundärminne, som till stor del kan jämföras med 
en dators minneshantering. De processer datorn för tillfället arbetar med lagras i primär-
minnet, medan dokument som sparas och ska användas vid senare tillfällen lagras i sekun-
därminnet. I en mänsklig jämförelse menar vi att primärminnet är människans arbetsminne, 
där pågående uppgifter finns. Sekundärminnet är saker som inte är framtagna för tillfället, 
exempelvis en födelsedagsfest för tre år sedan. (Eysenck, 2000) 

Eysenck (2000) diskuterar emellertid mer om lång- och korttidsminne (LTM & KTM). Det 
är endast en begränsad mängd information om kan lagras i KTM. Han menar att det kan 
hållas mellan fem och nio ”chunks” (informationsenheter, exempelvis siffror) i KTM sam-
tidigt vilket kan illustreras av exempelvis ett telefonnummer, medan en oändligt stor mängd 
information kan lagras i LTM. 

Arbetsminne 

I dagens minnesforskning är forskarna överlag överens om att KTM är mer komplicerat än 
vad som nämns under föregående rubrik. Därför presenterar Eysenck (2000) en teori om 
KTM som är lite mer elaborativ där detta minne byts ut mot ett så kallat arbetsminne. 

Denna modell är framtagen då det ansågs att KTMs begränsningar egentligen inte har med 
lagring att göra, utan med bearbetning. Enligt denna modell består arbetsminnet av tre 
komponenter som nedan beskrivs i en kortfattad version. 

En central exekutivfunktion: 

Denna del kan enkelt beskrivas som en uppmärksamhetsfunktion. Den är till för att regi-
strera och bearbeta händelser men har ändå begränsad funktion. Patienter med skador i 
pannloben visar sig ha problem med exempelvis planering och saknar ett tänkande med in-
riktning med mera vilket tyder på att denna funktion finns där. 

En artikulatorisk slinga eller krets: 

Detta system har till skillnad från den centrala exekutivfunktionen låg kapacitet för beräk-
ningar; det är en del av arbetsminnet som behandlar ljud och fonetik. Den används för att 
återkoppla något verbalt och är alltså talbaserad. 
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Eysenck (2000) presenterar ett forskningsresultat där forskare kommit fram till att en per-
son kan hålla kvar en två sekunder lång talslinga med ord i minnet, vilket representerar om-
fattningen av en artikulatorisk slinga (eller fonologisk krets). 

Ett visuelltspatialt skissblock: 

Detta är synens motsvarighet till den ovanstående auditiva delen (artikulatorisk slinga). Det 
visuellspatiala skissblocket innehåller således lagring av visuell eller spatial information. 
Även denna del är till stor del begränsad och bilderna som lagras är ganska få till antal. (Ey-
senck, 2000) 

Sammanfattning: 

Dessa tre delar fungerar tillsammans genom att skissblocket och slingan kortsiktigt lagrar 
informationen människan arbetar med, medan exekutivfunktionen drar slutsatser eller helt 
enkelt ”presterar” det som arbetet innefattar. 

3.1.2 Datorstöd som kognitivt verktyg 

Jonte Bernhard (2000) har beskrivit en skillnad mellan datorstödet som tekniskt stöd och 
som kognitivt stöd. Han menar med sin undersökning från fysikundervisning att datorstöd 
som enbart tekniskt verktyg ger små positiva eller till och med negativa resultat. Detta 
grundar han på att vi måste vara lika observanta på de kognitiva delarna av inlärningen. Ett 
exempel är att sekventiell grafisk visning av ett problem behöver en förklaring eller berät-
telse till animationen för att ge samma effekt som en enkel text. 

Detta stödjer ett tidigare inlägg i denna rapport, där Ottersten & Berndtsson (2002) menar 
att vi behöver återkoppling för att ta till oss kunskap; det räcker inte enbart med en grafisk 
visning eller en text utan att informationen upprepar sig. 

Även detta synsätt ger oss en viss förståelse för Infact som system, återigen via samspelet 
mellan de olika pedagogiska visningsmetoderna. 

Nils Dahlbäcks (2002) studie över IT-baserad pedagogik visar att: 

”mer longitudinella studier som är mer förankrade i elevernas vardag är nödvändiga för att få kunskap om 
eventuella samband” 

(Dahlbäck, 2002) 

Studien visar att en kort tid mellan informationssökning och textproduktion ger en snabba-
re återkoppling och därmed bättre inlärning. 

3.2 Färgperception 
Eysenck (2000) menar att färgens viktigaste funktion är att den hjälper oss att uppfatta ob-
jekt och omgivning. Han beskriver detta i ett exempel där han anger att tennisbollar tillver-
kas gula av anledningen att de helt enkelt syns bättre än om de hade varit vita.  

Ett annat stöd för uppgiften att färg är en identifieringshjälp menar Eysenck (2000) är ka-
mouflage vilket är till för att smälta in i omgivningen. Djur använder sig av kamouflage 
som skydd för att gömma sig från större rovdjur högre upp i näringskedjan. 



 

 

17 

Färgkonstans 

Med färgkonstans menar Eysenck (2000) att ett föremål upplevs ha samma färg trots att 
mängden ljus som reflekteras skiftar. 

Detta beror dels på att vi sedan tidigare känner till färgen sedan innan på en mängd objekt 
vilket gör att vi uppfattar den som samma konstant. Dels beror det på att vi skiljer mellan 
färgen på ett objekt vi redan känner till och det faktum att exempelvis ljuset i ett rum skif-
tar och för med sig en färgändring på objektet. 

Dels beror det också på att människan anpassar sig efter ett tag till de ljusförhållanden som 
råder. Ett exempel är om vi vistats utomhus i starkt ljussken en längre tid så reagerar vi 
kanske på hur gult ljuset från en lampa är. (Eysenck, 2000) 

3.3 Samspel mellan ord och bild 
”Harmoni mellan text och bild innebär att de kompletterar och samspelar med varandra för att exempelvis 
informera om fakta, förklara ett skeende, förströ eller lära ut något.” (Bergström, 2001, s 249) 

Bo Bergström (2001) talar om ord och bild i samspel med varandra. Han menar att det är 
viktigt att låta användaren finnas som en tredje variabel för att fylla i med egen kreativitet. 
Han menar att delaktighet kanske är avgörande i all kommunikation då en passiv lyssnare 
inte är särkilt intressant för berättaren och vice versa.  

Han menar också att text och bild i disharmoni är ett viktigt begrepp. Text och bild ska 
samspela, men inte visa samma saker. Det är viktigare att de kompletterar varandra för att 
undvika slöseri med uttrycksmedlen (Bergström, 2001). 

Detta synsätt är intressant i allra högsta grad för vår uppsats. Infact som system är byggt 
för att på ett intresseväckande sätt låta bild och text, tillsammans med andra uttrycksmedel, 
interagera och skapa en helhet. Denna helhet ska på ett pedagogiskt sätt stimulera inlärning 
och på så vis även öka intresse. 

3.3.1 Monomedia 

Peter Gärdenfors (1996) har ett intressant tillägg till diskussionen samspel mellan ord och 
bild. Han menar att termen ”Multimedia” egentligen inte ska tillämpas när det kommer till 
datorer. Det är ett monomedia, eftersom informationen egentligen bara visas på en dator-
skärm. Däremot visas information i multikodning med vilket menas att exempelvis text och 
bild är olika kodningar av information som visas samtidigt. Det är användaren som sätter 
ihop de olika medierna för att få multimedia. 

Ett exempel han använder sig av är MTV (Music Television) som visar en musikvideo och 
användaren själv kopplar ihop och strukturerar informationen. (Gärdenfors, 1996) 

Med detta kan en parallell dras till Bergström (2001) som lade till användaren som en tredje 
variabel för att fylla i med egen kreativitet. 

3.4 Problem med IT-stöd i undervisning 
Anders Olsson (2006) skrev sitt examensarbete om IT-undervisning och problemområden 
rörande detta. Han har en för vår rapport intressant slutsats dragen från sin undersökning. 
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Det allra mest påtagliga är helt enkelt intresset. Då datorer används i undervisning, främst i 
datasalar, tappar elever intresset och börjar surfa runt på Internet istället för att koncentrera 
sig på uppgiften de har framför sig. Då det innebär en för stor ekonomisk investering att 
blockera viss Internettrafik i en viss datasal vid en viss tidpunkt utgör detta ett stort pro-
blem för lärare. Elever har med andra ord tillgång till och väldigt lätt för att använda andra 
saker än det som ska göras. (Olsson, 2006) 

3.4.1 Problem och lösningar i Hands-On-undervisning  

Bjarne Herskin (2001) skriver om problemen och lösningarna med så kallad Hands-On-
undervisning. Den typen av utlärning innebär undervisning och utbildning där en lärare 
håller en genomgång på en storskärm, eller på alla elevers individuella datorskärmar genom 
ett nätverk. Läraren berättar om ämnet medan elever följer vad läraren gör på skärmen eller 
storbilden. Därefter följer deltagarnas individuella problemlösning vid sin egen dator. Syftet 
med denna arbetsgång är att läraren först ska lära ut vad som ska göras varpå eleverna själ-
va ska upprepa för att kunna minnas det de lärt sig. (Herskin, 2001) 

De mest uppenbara problemen med detta sätt är att eleverna har problem med att komma 
ihåg vad läraren precis gått igenom och behöver därför mycket hjälp. Detta gör lärarens 
jobb stressigt. Det finns enligt Herskin (2001) också ett par lösningar som många lärare 
försökt använda sig av. 

För det första försöker lärarna i de flesta fall att begränsa antalet deltagare vilket då ger lära-
ren större utrymme att hjälpa sina elever och de får med sig mer kunskaper hem. För det 
andra försöker lärarna integrera uppgifts- och genomgångsfasen till en fas där läraren gui-
dar eleven genom alla knapptryck och steg i uppgiften. Det tredje sättet är att dessutom 
lämna ut en skriftlig uppgift för att ge eleverna återkoppling under hela uppgiften. Dessa 
lösningar är hjälp för stunden men eliminerar inte de grundläggande problemen. (Herskin, 
2001) 

Målet med användarkurser är inte att ge eleven rutin att använda programmet själv; det är 
att ge användaren en grund för att senare själv kunna skaffa sig rutin. Användarkurser har 
egentligen följande delmål för att säkerställa detta: 

• Användaren måste förstå programmet. 

• Användaren måste kunna programmets grundläggande funktioner. Det går inte att 
lära eleven allt, men grundfunktionerna måste användaren behärska. 

• Användaren måste känna trygghet i programmet, vilket kan ges av föregående två 
steg. 

• Användaren måste på egen hand kunna lära sig nya funktioner. Detta för att få en 
inblick och en nyfikenhet att lära sig mer. 

(Herskin, 2001) 

Men problemen återstår och Herskin (2001) menar att det är tre problem som är framträ-
dande; minnet, förståelsen och lärarberoendet.  

Minnesproblemet 
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Minnesproblemet delas upp i ett par delar. För det första kan användaren inte komma ihåg 
alla funktioner och liknande i ett program. För det andra ska användaren inte behöva göra 
det eftersom dennes minnesförmåga bör användas till att lösa själva uppgiften istället. Vad 
Herskin (2001) menar med detta är helt enkelt att det idag finns, i de allra flesta fall, tydliga 
instruktioner för hur användaren ska göra i ett program på datorskärmen. De flesta pro-
gram har hjälpfunktioner och dialogrutor som beskriver vad som kan/ska göras. 

När datorerna lanserades på det sena sjuttiotalet fanns inte den typen av användarvänlighet. 
Då var användaren tvungen att kunna programmet utan och innan för att effektivt kunna 
arbeta med det, vilket inte är fallet idag. Detta har IT-kurser sällan anammat och därmed 
inte anpassat uppgifterna efter de användarvänliga programmen. (Herskin, 2001) 

Förståelseproblemet 

Hands-On-undervisningen skapar för lite förståelse för programmen som sådana och även 
lärarna försöker för lite för att ge förståelse då de är mer inriktade på att hjälpa eleverna att 
lösa uppgiften de fått. Det svåra för läraren är att det är mer eller mindre omöjligt att skapa 
förståelse när användaren inte kan minnas programmet så som de precis lärt sig. Även fast 
lärarna försöker skapa förståelse misslyckas de av denna anledning. 

Herskin (2001) tar upp ett exempel från en kurs där ett kalkylprogram ska läras ut. Försö-
ker läraren då beskriva skillnaden mellan relativa och absoluta formler kommer deltagarna 
säkerligen uppmärksamma ett litet räknefel i exemplet, men missa den övergripande princi-
pen. På detta vis får ofta lärare sina elever att koncentrera sig på fel saker. 

Lärarberoendet 

Det är givetvis jobbigt för läraren att arbeta med en stor grupp elever där många behöver 
hjälp, men det är också svårt för eleven att vara lärarberoende. Inlärningen går långsamt 
och eleven blir frustrerad då denne inte lär sig det han/hon ska. 

Herskin (2001) menar att om målet istället är att få användarna att klara sig själva, måste 
kursen utformas så att eleverna under själva kursen lär sig att klara problemen själva; lära-
ren ska endast fungera som en sista utväg. 

3.5 Navigering 
”Webben är ett navigationssystem. Det grundläggande interaktiva elementet är att användaren klickar på 
hypertextlänkar för att orientera sig i en informationsrymd som består av hundratals miljoner sidor. Efter-
som denna rymd är så stor är det svårt att navigera i den, vilket innebär att man måste förse användarna 
med någon form av navigationsstöd utöver de vanliga ’gå till’-hyperlänkarna.” (Nielsen, 2001, s 188) 

Jakob Nielsen (2001) menar att navigering är ett av de få sätt som kan få en användare att 
verkligen känna sig bekväm och hemma i ett nät med så många platser att besöka. Han stäl-
ler tre grundläggande frågor från användarens perspektiv. 

1. Var är jag? 

Nielsen (2001) menar att detta är den viktigaste frågan. Vet användaren inte var han/hon är 
så har denne heller ingen chans att förstå hemsidornas struktur. Vart användaren befinner 
sig på sidan just nu menar Nielsen (2001) ska visas på två olika nivåer, nämligen i förhål-
lande till webben som helhet och i förhållande till själva webbplatsens struktur. 
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För att visa på vart användaren befinner sig i webben som helhet är det viktigt att exempel-
vis ha med sin logotyp, eller något annat kännetecken för hemsidan, på varje undersida an-
vändaren kan tänkas besöka. Vilken sida användaren befinner sig på i relation till själva 
webbplatsens struktur visas på ett enkelt sätt genom att visa en översiktlig bild över hela si-
dans navigation och markera den del där användaren befinner sig. (Nielsen, 2001) 

2. Var har jag varit? 

Nielsen (2001) menar att det med vanlig webbteknik (HTML – Hyper Text Markup Langu-
age) är svårt att svara på frågan ”vart har jag varit?”. Använder sig sidan av cookies (en in-
formationsfil som överförs mellan webbservern till klienten med information om besöket 
på sidan så som hur besökaren kom dit, vilken tid, hur länge han/hon stannade med flera) 
går det dock att visa för användaren vart denne kommer ifrån. Detta kan exempelvis göras 
med en text som säger ”Du kom hit från www.föregåendesida.se”.  

I dagens webbläsare (Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla Firefox, Opera med 
mera) finns intelligenta funktioner för att gå tillbaka och liknande vilket ger användaren en 
bättre överblick över sin egen navigationsgång. (Nielsen, 2001) 

Nielsen (2001) ger också rådet att inte ändra originalfärgerna på länkarna då detta bara för-
virrar användare. Fördelen med originalfärgerna menar Nielsen (2001) är att användaren 
kan se vilka denne redan har klickat på och kommer därmed ofta ihåg vart den ledde vilket 
ger en snabbare inlärning av hemsidans struktur. Dessutom ödslar inte användaren tid på 
att gå in på sidor denne redan besökt. 

3. Vart kan jag gå? 

Nielsen (2001) kommer i sitt resonemang fram till att en bra webbplatsstruktur ger ett bra 
sätt att förstå vart och hur användaren kan ta sig vidare. De länkar som visas är också de 
som ger svar på fråga tre. 

3.5.1 Olika typer av hypertextlänkar 

Nielsen (2001) menar att det finns tre typer av hypertextlänkar som används på hemsidor. 

• Inbäddade länkar… 

… är de vanligaste. De utgörs av understrukna texter vilka visar att det finns mer informa-
tion att visa om användaren klickar på texten. 

• Strukturella länkar… 

… är de som leder någon annanstans i webbplatsens struktur. Återigen menar Nielsen 
(2001) att dessa länkar bör finnas på alla delsidor på webbplatsen för att användaren inte 
ska bli förvirrad eller tappa bort sig. 

• Associativa länkar… 

… är länkar som går till andra, utomstående sidor. Exempel på detta kan vara en länk på en 
vinintresserad mans hemsida som går till systembolagets hemsida. 
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3.5.2 Användarstyrd navigering 

Den typ av navigering vi hittills skrivit om benämner Nielsen (2001) som traditionell gräns-
snittsdesign. I sin bok Användbar webbdesign (2001) skriver Nielsen också om användar-
styrd navigering. 

En Internetanvändare idag använder sig av sökmotorer. Användaren surfar runt och spen-
derar mycket litet tid på varje enskild sida. Han/hon är ofta på en viss sida av en specifik 
anledning. Med de tidigare nämnda moderna webbläsarna kan en användare också bok-
märka sidor denne finner intressanta. 

Genom dessa funktioner anpassar användaren navigeringen efter sina egna preferenser. 
Det är detta Nielsen (2001) kallar för användarstyrd navigering. 

Ett exempel på användarstyrd navigering kan vara en användare som söker på ett sökord i 
en sökmotor någonstans på Internet. En av sökträffarna kanske är just vår sida eller mer 
specifikt en av våra undersidor. När användaren klickar sig in där kommer denne alltså inte 
att få se första sidan. Därför menar Nielsen (2001) att det är viktigt att visa sidans attribut 
med länkar, logotyper och översiktligt innehåll ifrån webbplatsens alla nivåer. 

I Nielsens verk som skrevs 2001 uppskattar han att det år 2005 fanns ungefär 10 miljarder 
hemsidor tillgängliga för alla användare som är anslutna till Internet. Detta utgör givetvis en 
ofantligt stor mängd information. 

På grund av detta har antalet stora listor med länkar minskat, då webbplatsadministratörer 
förstår att en användare inte är intresserad av allt. Därför har det på senare tid uppkommit 
ett nytt sätt att länka som Nielsen (2001) kallar för Selektiv länkning. 

Selektiv länkning 

Selektiv länkning innebär att webbplatsadministratören noggrant väljer ut de länkar 
han/hon vill att användaren ska använda sig av. (Nielsen, 2001) 

Detta innebär enligt Nielsen (2001) att länkarna får större värde eftersom en speciell om-
tanke finns bakom och eftersom att varje länk har fått omsorg och blivit vald av en anled-
ning. Detta sätt, att selektivt länka, tar enligt Nielsen (2001) bort en del av den i samman-
hanget oönskade informationen. Andra sätt att ta bort ointressant navigation menar Niel-
sen (2001) är: 

• Representation 

Webbplatsadministratören visar helt enkelt ett objekt (exempelvis en länk) som represente-
rar en större grupp andra objekt. Detta klumpar ihop länkar i grupper och minskar visad in-
formation. 

• Sammanfattning 

Sammanfattning innebär att låta en mindre datamängd representera en större. Ett exempel 
kan vara en mindre bild eller en kortare text som visas istället för originalet. 

• Filtrering 

Detta innebär helt enkelt att utesluta en mäng information som inte håller sidans kvalitets-
standard. 
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• Trunkering 

Innebär att bara visa exempelvis början av en text och låta användaren klicka på en länk för 
att visa mer. 

3.6 Tio misstag i webbdesign 
Jakob Nielsen (2005a) har på sin hemsida ett antal listor där han skriver om tio misstag 
inom webbdesign. Han har sammanfattat dessa till en lista som fungerar som en topp tio-
lista genom alla tider för just webbdesign. De tio misstag han tar upp är: 

• Dålig sökning 

Problem med dåliga sökmotorer på hemsidor är att de för det första har problem med att 
visa rätt resultat i listan, sökmotorn prioriterar alltså söksvaren fel. Ett annat misstag Niel-
sen (2005a) tar upp är att sökmotorerna sällan kan hantera stavfel i sökningen och ger då 
inga svar. Det går också ofta långsamt vilket gör att användaren antingen tröttnar eller tror 
att denne gjort fel. 

• PDF-filer för läsning Online 

Nielsen (2005a) menar att användare inte tycker om PDF-filer då dessa stör flödet och tar 
lång tid att ladda och är svårnavigerade. PDF-filer i sig är ett bra verktyg för att presentera 
stora datamängder och är funktionellt när det handlar om utskrifter eller formatering av 
text. Att presentera detta på en vanlig hemsida kommer däremot att få användaren att 
överhuvudtaget inte ta till sig informationen just eftersom att laddningstiden ofta är för 
lång i kombination med att ett program för att visa filer i PDF-format måste startas på den 
lokala datorn. (Nielsen, 2005a) 

• Att alltid ha samma färg på länkar 

Att ändra standardfärgerna på länkar (obesökt länk = blå, besökt länk = lila) gör att använ-
daren blir förbryllad då denne inte ser vilka sidor som tidigare besökts. Detta beskriver Ni-
elsen också i sin bok Webbdesign (2001). 

Mycket av navigeringen på nätet idag går mer eller mindre ut på att användaren ska kunna 
surfa fram och tillbaka på sidor denne uppskattar. Om länkarna alltid har samma färg, eller 
skiljer sig i färg mellan hemsidor kommer användaren inte med en gång att förstå webb-
platsens egna specifika navigering och därmed inte heller få ett bra förstaintryck. (Nielsen, 
2005a) 

• Dåligt formaterad text 

Många webbsidor har enligt Nielsen (2005a) en svårläst text. Han anser bland annat att en 
sida bör ha text med: 

o Underrubriker 

o Punktlistor 

o Markerade ord eller stycken 

o Korta stycken 
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o Ett enkelt språk 

Sidor med en oformaterad textmängd kommer många användare snabbt att ta sig ifrån för 
att söka sin information någon annanstans. Detta innebär att sidan i sig förlorar besökare 
och därmed inte kan uppfylla sitt syfte. (Nielsen, 2005a) 

• Samma teckenstorlek 

Många sidor har texter som har samma storlek överallt. De flesta sidor har dessutom enligt 
Nielsen (2005a) en för liten text vilket framförallt är svårt för äldre användare eller andvän-
dare med synfel. 

• Hemsidor med titlar som är svåra att förstå 

Nielsen (2005a) menar att en användare ofta tar sig in på en sida via en sökmotor. Om 
sökmotorn inte kan hitta din sida just för att titeln på den inte speglar innehållet eller är 
allmänt svår att förstå kommer du också få färre besökare. 

Om sökmotorn hittar din hemsida men användaren ändå inte förstår titeln kommer denne 
inte heller att välja din hemsida i listan. Därför är det viktigt att kort specificera innehållet 
på sidan med en enkel mening eller titel för att dra till sig uppmärksamhet. (Nielsen, 2005a) 

• För många bilder/animationer/texter som ser ut som reklam 

Användare har lärt sig att bortse från olika typer av reklam på nätet. Kommer de in på en 
sida där innehållet mestadels ser ut som reklam kommer de att bortse från budskapet. Ex-
empel på egenskaper som användare har utvecklat för att slippa reklam är: 

o ”Banner blindness”. Innebär att användaren bortser från allt som ser ut som en 
reklambild. 

o ”Animation avoidance”. Användaren ignorerar blinkande och rörlig text eller 
bild 

o ”Pop-up purges”. Användaren stänger fönster som öppnas utan att denne bett 
om det redan innan sidan har laddats. (Nielsen, 2005a) 

• Designen får inte gå emot reglerna 

Nielsen (2005a) menar att en hemsidedesign inte får gå emot standarden genom att vara in-
konsekvent. När allt förefaller ske på samma sätt kommer användaren inte heller att bli 
förvånad och därför också känna att denne innehar kontroll över navigeringen. 

• Öppnande av nya fönster 

Även detta kan resultera i att användaren känner att denne förlorar kontrollen över sidan. 
Har användaren inte önskat att ett fönster ska öppnas kommer han/hon ofta inte uppskat-
ta händelsen. (Nielsen, 2005a) 

• Att inte svara på användarens frågor 

Nielsen (2005a) menar att användare på nätet idag är målmedvetna och vet vad de är ute ef-
ter när de surfar. Detta innebär att om frågor angående sidans innehåll, navigation eller lik-
nande uppkommer måste de kunna besvaras. Detta antingen med en sida som har svar på 
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vanliga frågor eller någon form av supportavdelning. Många små sidor idag har inte den ty-
pen av service att erbjuda. 

3.7 Webbanvändbarhet för tonåringar 
Nielsen (2005b) har komponerat en text som fokuserar på webbdesign för tonåringar ur ett 
användarperspektiv. Han menar i denna text att tonåringar lättare än vuxna blir uttråkade 
och att hemsidorna därför måste vara enkla och interaktiva men samtidigt inte barnsliga. 
Han menar att ungdomar själva uppger att de använder Internet till följande saker: 

• Skolarbeten 

• Egna speciella intressen (hobbys) 

• Underhållning som musik och spel 

• Nyheter 

• Lära sig om hälsofrågor vilka de inte vill prata med vuxna om 

• E-handel. De använder E-handel även då de inte själva handlar; de sätter ihop öns-
kelistor eller gör research på produkter de vill använda (Nielsen, 2005b). 

Nielsens (2005b) studie är utförd på sammanlagt 38 ungdomar i åldrarna 13 och 17. De tes-
tade 23 olika hemsidor där de bad ungdomarna göra specifika uppgifter samtidigt som de 
”tänkte högt”. Vidare hade ungdomarna också instruktioner att surfa som de ville på vilka 
hemsidor de ville. Senare intervjuades deltagarna för att tömmas på ytterliggare informa-
tion. Testet utfördes till största delen i USA men några av ungdomarna som deltog under-
söktes i Australien för att testa teorierna internationellt. Dock hittades ingen skillnad län-
derna emellan. För att få ytterliggare spridning på deltagarna kom de amerikanska ungdo-
marna ifrån Colorado och Kalifornien och deltagarna var ungefär lika många av varje kön 
(Nielsen, 2005b). 

Hemsidorna som testades var inom följande områden: 

• Skola 

• Hälsa 

• Nyheter och nöje 

• E-handel 

• Företagssidor 

• Statliga hemsidor 

• Så kallade ”Non-profits”, hemsidor som drivs utan vinstintresse, oftast för sjukdo-
mar, djurliv eller annan välgörenhet (Nielsen, 2005b). 

Nielsens (2005b) undersökning visade att ungdomar generellt sett tycker illa om tråkiga 
hemsidor. De har litet tålamod och surfar därför genast bort ifrån hemsidor som inte är ro-
liga eller intresseväckande. Ungdomar gillar inte heller liten text på hemsidor.  
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För att sammanfatta fynden från undersökningen visar Nielsen (2005b) en lista över saker 
som ungdomar gillar: 

• Quiz eller frågesport 

• Blanketter för att ställa frågor eller ge feedback på sidan 

• Röstning (om vilket ämne som helst) 

• Spel 

• Funktioner för att dela med sig av bilder eller texter 

• Forum för interaktion med varandra 

• Funktioner för att själv lägga till saker på hemsidan (Nielsen, 2005b). 

3.7.1 Missuppfattningar angående tonåringar 

Nielsen (2005b) menar att det finns missuppfattningar gällande tonåringar. Trots att tonår-
ingar i regel använder mycket nya teknologiska saker behöver inte detta betyda att alla är 
duktiga på teknologi. De mätte hur många deltagare i undersökningen som kunde utföra en 
uppgift på en av hemsidorna helt utan misstag eller problem. Endast 55 % av ungdomarna 
klarade detta (i ett liknande test med vuxna var motsvarande siffra 66 %). Nielsen (2005b) 
menar att detta beror på tre faktorer; ungdomar kan inte läsa tillräckligt bra, ungdomar har 
för dåliga kunskaper i efterforskning och faktainsamling och dessutom har ungdomar i re-
gel mycket mindre tålamod än vuxna. 

En annan missuppfattning är också att ungdomar gillar mycket grafik, blinkande bilder och 
animerad text. Även fast Nielsens (2005b) undersökning visade att ungdomar gillar grafik 
och animationer visade undersökningen också att de sidor som visade sig vara mest popu-
lära var de med en ganska blygsam och lugn design. 

3.7.2 Skillnader mellan åldersgrupper 

 

Fig 1: Bild över skillnader mellan åldersgrupper (Nielsen, 2005b). 
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Nielsen (2005b) visar också på skillnader mellan olika åldersgrupper. I figur 1 framgår det 
att barn (ålder sex – tolv) uppskattar animationer och reklam vilket vuxna inte gör. Vuxna 
uppskattar scrollning vilket barn inte gör. En annan intressant slutsats Nielsen (2005b) kan 
dra är att desto äldre användaren blir desto svårare blir det också att tillfredställa dennes 
behov av hemsidan. 

Som en lösning på problemet ger Nielsen (2005b) som förslag att en hemsida kan delas 
upp i sektioner; en för varje åldersgrupp. 

3.8 De sju intelligenserna 
Gardner (1994) skriver om de sju intelligenserna. Han menar att idén med dessa är att dela 
upp en människas intellekt i delar eftersom vi alla är bra på olika saker. Gardner påstår att 
en enda siffra, exempelvis IQ eller IK (intelligenskvot), inte säger mycket om en individ då 
intelligens kan mätas på fler olika sätt (Gardner, 1994). 

Han beskriver ett exempel där en flicka gjort ett intelligenstest baserat på flera olika delar, 
så som sifferminne, matematik, ordförråd med mera, och där resultatet av testet klumpats 
ihop till en enda siffra; IK. Han menar att många är missnöjda med att klumpa ihop talen 
från testets olika delar till ett stort resultat eftersom intelligens måste ha fler dimensioner än 
så. Han beskriver därför sin teori om sju olika typer av intelligenser vilka vi kortfattat redo-
gör för nedan (Gardner, 1994). 

3.8.1 Lingvistisk intelligens 

Svenska akademin (2006) menar att ordet lingvistik betyder språkvetenskap eller språk-
forskning. 

Detta kan kallas för språklig intelligens med vilket menas till vilken grad en individ kan ut-
trycka sig på ett sätt som exakt speglar vad denne vill säga. Gardner (1994) menar att ex-
empelvis poeter kan få oss att förstå hur vissa språkliga processer fungerar. 

Han ger exempel på att individer med stor lingvistisk förmåga kan se skillnader mellan in-
nebörden av ord eller fraser som för många innebär samma sak, som exempelvis ”före-
komma”, ”komma sig före”, ”komma först” och ”försigkommen”. De flesta förstår gram-
matikens innebörd och kan därför skilja mellan uttrycken medan den som har en förhöjd 
förmåga för lingvistik kan visa förståelse för ordens kvalité, ton och rytm. Ett exempel på 
individer som besitter en stor lingvistisk förmåga menar Gardner (1994) är poeter. 

3.8.2 Musikalisk intelligens 

Gardner (1994) menar att denna intelligens är den som gör sig påmind tidigast i livet och 
med andra ord är den som märks först. Han säger att det inte finns någon vetenskaplig för-
klaring på varför den märks i så tidiga år. 

Med musikalisk intelligens menar Gardner (1994) helt enkelt ett förhöjt sinne eller en för-
höjd kunskap om musik. Han ger exempel på olika individers förutsättningar då han menar 
att ett barn kan vara autistiskt och bara sätta sig vid ett piano och spela. Detta barn har 
egentligen inget sätt att kommunicera med sin omvärld och har förmodligen inte fått sina 
musikaliska kvalitéer därifrån. Nästa barn spelar ett stränginstrument ovanligt bra. Detta 
kan bero på att barnet, likt många andra, fått regelbundna lektioner på detta instrument se-



 

 

27 

dan en tidig ålder. Ett tredje barn kanske har växt upp i en familj med stor musikalisk ta-
lang och fått komponera egen musik tidigt. Alla dessa barn har alltså en stor talang men har 
utvecklat den på olika sätt (Gardner, 1994). 

Komponenter i den musikaliska intelligensen 

Gardner (1994) menar att det inte råder några större meningsskiljaktigheter om vad som är 
musikens två kärnkomponenter, nämligen rytm och tonalitet (melodi). Detta innebär in-
tressant nog att musik kan uppskattas även av dem som inte har något hörsel. Gardner 
(1994) beskriver hur vissa kompositörer eller i övrigt stora musiker njuter av musik på 
grund av rytmiken. Därför menar också någon kompositör hur viktigt det är att se musiken 
framföras vid till exempel en konsert, bland annat med hjälp av dans eller bilder som rör sig 
genom musiken. 

3.8.3 Logisk-matematisk intelligens 

Till skillnad från den musikaliska och den lingvistiska intelligensen har den logisk-
matematiska intelligensen inte sitt ursprung i tal eller hörsel. Den kommer ifrån en individs 
uppfattning av objektvärlden eller den fysiska omgivningen (Gardner, 1994). 

När små barn leker med saker, sorterar och grupperar de exempelvis sina leksaker och 
möts med början av utvecklingen på deras logisk-matematiska intelligens. När barnet sedan 
utvecklas vidare lyfts kunskaperna till viss del bort från den materiella omgivningen och ses 
mer som matematik. Barnet förstår hur saker förhåller sig till varandra och hur de förhåller 
sig till sin omgivning i form av matematiska satser vilket visar på att människan utvecklats 
till att kunna klassificera saker i kategorier (Gardner, 1994). 

Gardner (1994) menar att denna intelligens, i motsats till vanliga åsikter, inte bör ses som 
varken viktigare eller mindre viktig än andra intelligenser utan ser den som en i raden av de 
andra. 

3.8.4 Spatial intelligens 

Svenska akademin (2006b) menar att ordet spatial betyder förmågan att tänka rumsligt. 

Denna intelligens tycks vara kopplad till det visuella, vilket Gardner (1994) illustrerar ge-
nom ett exempel: Tänk dig att du tar ett vanligt A4-papper. Du viker det dubbelt och viker 
därefter två gånger till. Hur många rutor ser du när du vecklar ut pappret? Uppgiften kan 
också lösas med logisk-matematisk intelligens genom att helt enkelt multiplicera 2 * 2 *2 
(Gardner, 1994). 

Den spatiala förmågan kan också utvecklas hos blinda genom att läsa upp uppgiften vilket 
gör att Gardner (1994) inte gärna vill koppla det spatiala enbart till det visuella, precis som 
han inte vill koppla musikalisk intelligens direkt till det auditiva (hörseln). 

Spatial intelligens omfattar ett antal mekanismer; att känna igen ett objekt under olika om-
ständigheter, att förvandla saker och fortfarande känna igen dem och att grafiskt återge el-
ler framkalla bilder av spatial information (Gardner, 1994). 
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3.8.5 Kroppslig-kinestetisk intelligens 

Gardner (1994) ger yrkeskategorien mimare som exempel på en individ med hög kroppslig 
intelligens. En mimare kan visa många olika former, individer, varelser, objekt eller feno-
men bara genom att på ett överdrivet sätt härma dessa. En individ med stor kroppslig intel-
ligens är alltså en person med bra kroppskontroll vilket föranleder oss att påstå att exem-
pelvis allt ifrån fotbollsspelare och skådespelare till brandmän och lindansare innehar en 
hög kroppslig intelligens. 

Gardner (1994) vill jämställa kroppslig intelligens med de övriga intelligenserna då han an-
ser våra rörelser vara extremt komplicerade och att de är ett resultat av samspel mellan 
komponenter i vår hjärna och övriga kropp.  

3.8.6 De personliga intelligenserna 

Gardner (1994) sorterar de sista två intelligenserna under samma kategori; de personliga in-
telligenserna då han menar att de till viss del är ganska lika varandra. 

Han beskriver ett scenario där Sigmund Freud besökte USA under början av 1900-talet för 
att föreläsa om sina nya teorier inom psykologiområdet. Där mötte han den amerikanske 
psykologen William James som var gammal och på sin sida hade egna utvecklade teorier 
inom psykologin. James höll med Freud om många av dennes tankar men deras teorier gick 
isär på ett par punkter. Freud studerade det egna ”jaget” och var intresserad av den interna 
delen av en människas psyke medan James och hans kollegor med honom istället studerade 
”jaget” i relation med omgivningen. Det som ändå sammanfogade deras teorier var att de 
båda hade en tro på jaget, fast de satte det alltså i olika perspektiv (Gardner, 1994). 

Freuds teorier utgår ifrån individens inre utveckling och har ett fokus på individens kontakt 
med det egna känslolivet. I detta sammanhang kallar Gardner (1994) det för den intrapersonel-
la intelligensen. Vad som är specifik för denna är individens förmåga att kunna skilja mellan, 
namnge, analysera och översätta sina känslor för att kunna hantera sitt eget beteende. 

James teorier utgår ifrån samma känsloliv men han studerade närmare hur individers käns-
lor interagerar med andra individers känslor. Detta tillsammans med en människas förmåga 
att göra skillnad mellan individer kallar Gardner (1994) för den interpersonella intelligensen. 

En skillnad mellan de personliga intelligenserna och de övriga intelligenserna menar Gard-
ner (1994) är att de skiljer mellan kulturer. Vad som är normalt i en kultur anses fullständigt 
galet i en annan och vice versa.  

3.9 Skillnader i Genus, manligt och kvinnligt 
Eysenck (2000) skriver om könsskillnader i tidig ålder. Han menar att forskning visar på att 
barn under 2 års ålder visar på väldigt stor likhet mellan könen. När barnen växer upp och 
blir större börjar också skillnaderna att utvecklas. 

Pojkar verkar föredra att leka med bilar och leka aggressiva lekar. Tjejer föredrar i sin tur 
lugna inomhuslekar med låg aggressionsfaktor och använder gärna leksaker där de själva 
kan leva sig in och reflektera karaktärer som med exempelvis dockor. 

Eysenck (2000) menar också att det finns vissa skillnader i beteende; pojkar leker med poj-
kar och bryr sig inte direkt om omgivningen i form av dagispersonal eller föräldrar. Tjejer å 
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andra sidan leker gärna i par men bryr sig mer om andra och visar mer empati samtidigt 
som de också ger uppmärksamhet till dagispersonal eller andra vuxna förebilder i miljön. 

Eysenck (2000) påpekar dock att undersökningarna som visar på dessa resultat främst gäller 
i västerländska urbana samhällen som exempelvis Storbritannien och Sverige. 

När det kommer till forskning och slutsatser dragna om könsroller och skillnader mellan 
könen i texter om vuxna kvinnor och män tycker vi oss hitta ett samband. Det är väldigt 
svårt att påvisa genetiska skillnader mellan könen och att de skillnader som finns förmodli-
gen beror på individuella miljöskillnader samt skillnader i uppfostran och upplevelser. Tor-
ben Heinskou och Steen Visholm (2005) skriver i sin bok ”psykodynamisk organisations-
psykologi” att: 

”Det är viktigt att reflektera över de generella könsrollerna i en given kultur om man ska kunna förstå 
mäns och kvinnors benägenhet att ta på sig, och låta sig placeras i, vissa arbetsmässiga roller och positioner. 
Men för att förstå den enskilda kvinnans och den enskilde mannens val och position är det nödvändigt att 
ha kunskap om individens livshistoria, exempelvis vilka möjligheter och villkor de haft under den tidsperi-
od de växt upp, deras familjehistoria och deras psykologiska behov och försvarsstruktur.” (Heinskou & 
Visholm, 2005, s 129) 

3.10 Problembaserat lärande 
Problembaserat lärande (PBL) är en metod för utlärning som i stort går ut på att eleverna 
arbetar i mindre grupper om ca 10 stycken. Läraren har en mindre central roll och agerar 
oftast som en diskussionsledare. Idén är att eleverna ska ha läst in sig på ett visst ämne för 
att sedan diskutera de centrala delarna i litteraturen och på så vis spinna vidare på varandras 
tankar. Grundidén är alltså en ny form av pedagogik där en elev individuellt har stort an-
svar över sin egen utbildning och själv väljer hur inlärningen som sådan ska gå till (Dahl-
gren, 1998). 

Dahlgren menar att det finns vissa överliggande argument för införandet av PBL. 

• Delar varvas med helheter vid inlärning för att bättre spegla verkligheten som i sig 
är komplex. Detta innebär att eleverna i undervisning genom PBL inledningsvis har 
en frågeställning som de utgår ifrån varpå alla möjliga ämnen tas upp. Eleverna 
återgår sedan till den grundläggande frågeställningen för att få en helhet (Dahlgren, 
1998). 

• PBL är enligt Dahlgren (1998) ett sätt att förbereda en elev för yrkeslivet då denne i 
undervisningen själv formulerar problem samt finner lösningen. I traditionell un-
dervisning utgår det mesta ifrån problemlösning. I yrkeslivet måste arbetaren själv 
vid många tillfällen på egen hand leta upp problem och lösa dessa. 

• Ett argument har med själva examinationen att göra. Då traditionell examination till 
stor del består av prov och tentamen erbjuder PBL en viss variation. En del av ex-
aminationen i PBL kan vara själva diskussionerna vid lektionstillfällena vilket ger en 
mer social bild av kunskapsspeglingen än exempelvis ett prov som oftast endast står 
mellan eleven och uppgiften i sig (Dahlgren, 1998). 

• PBL ger genom att låta eleverna själva söka och lära in information samt genom 
sina diskussioner deltagarna emellan ett vetenskapligt förhållningssätt hos eleverna. 
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De får alltså en förmåga att själva tänka kritiskt. Dahlgren (1998) poängterar att det-
ta inte alltid saknas i traditionella utbildningsformer men att det accentueras tydliga-
re genom PBL.  

3.10.1 Det problembaserade lärandets effekter 

Enligt Dahlgren (1998) går det inte att visa på några effekter angående inlärning av fakta-
kunskaper. Han menar däremot att PBL ger ett bättre resultat gällande användandet av den 
inlärda kunskapen i nya situationer. Han tror också att PBL ökar motivationen och viljan 
att lära sig (Dahlgren, 1998). 

Att PBL ökar motivationen samt lär eleven att på ett bättre sätt använda sina kunskaper le-
der också enligt Dahlgren (1998) till ett livslångt lärande. Eleven har nytta av sitt förhåll-
ningssätt hela livet.  

Som en sista positiv effekt menar Dahlgren (1998) att PBL stimulerar till en utveckling av 
individens samarbetsförmåga. Eleverna lär sig att jobba i grupp och gruppen diskuterar 
uppgiften sinsemellan. Dahlgren (1998) menar att det till viss del också är genom samarbe-
tet som eleven lär sig att tillämpa sin kunskap i olika situationer. 

3.11 Diskussionsforum 
Definitionen av ordet forum kan innebära en rad olika saker. WordNet (2006) säger att ett 
forum är ett offentligt möte eller sammanträde för öppen diskussion. Om vi sedan tar or-
det i ett för vår rapport intressant sammanhang och definierar begreppet efter Internetvärl-
dens regler menar Brevard User’s Group (2006) att ett forum är en uppkopplad (till Inter-
net) grupp som öppet diskuterar gemensamma ämnen. 

Peter Dahlgren (2002) skriver om kommunikationsforum (KF). KF är ett övergripande be-
grepp som innefattar diskussionsforum (DF). Andra exempel på KF kan vara IRC (Inter-
net relay chat), ICQ (I seek you), e-post och även SMS (short messaging service) via mobil-
telefoner. 

Ett DF har enligt Dahlgren (2002) en rad positiva egenskaper. 

• Människor kan diskutera över ett gemensamt intresse. 

• Användningen är relativt tidsoberoende då poster i forumet kan registreras när som 
helst, vilka sedan sparas och kan läsas och svaras på när som helst. 

• Användarna uttrycker åsikter, svarar på åsikter, startar diskussioner, mottar och ger 
information och får tips, råd och kommentarer. 

• Anonymitet är möjligt. 

Comer (2000) beskriver i sitt verk om så kallade BBS (Bulletin Board Services). BBS är 
också en överkategori där DF innefattas. Han menar att en BBS tillåter användaren att: 

• Välja ett eller flera intressanta DF. 

• Vid vilken tidpunkt som helst (periodiskt) se om nya anslag tillkommit eller gamla 
uppdaterats. 
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• Skriva inlägg som andra kan läsa. 

• Skriva svar på andras inlägg. 

Comer (2000) menar att ett elektroniskt forum kombinerar ickeelektroniska kommunika-
tionsmedel med varandra och blir ett forum som har många olika egenskaper. Han ger ex-
empel: 

• Precis som en vanlig anslagstavla tillåter ett elektroniskt DF användaren att skriva 
inlägg och svara på andras. 

• Precis som en tidning kan en användare masskommunicera sina budskap. 

• Precis  som ett nyhetsbrev från en förening kan användaren fokusera på ett särskilt 
intressant ämne. 

• Precis som e-mail sker kommunikationen snabbt. 

• Precis om en vanlig diskussion kan användaren här med sina inlägg kommunicera 
med andra människor (Comer, 2000). 
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4 Empiri 
Vi utförde vår datainsamling i form av intervjuer med gymnasieelever av spridd ålder och 
kön i tre olika program från Sunnerbogymnasiet i Ljungby. 

Vi började med att låta eleverna klicka sig in på och studera varsin specifik kunskapsscen i 
Infact. När eleven var färdig med sin kunskapsscen fick denne klicka sig runt själv och titta 
på det denne fann intressant. Därefter (under undersökningens gång) gick vi runt och ställ-
de frågor som var specifika för den kunskapsscen som eleven hade fått i uppgift att studera. 
Under det individuella studerandet av kunskapsscener observerade vi också deltagarna. Re-
sultatet av observationen presenteras sist i detta avsnitt. 

Efter att vi individuellt frågat deltagarna om deras uppgifter samtalade vi med hela gruppen 
för att få igång en diskussion och låta eleverna spinna vidare på varandras resonemang. 

Den första gruppen elever var fem stycken samhällsvetare i årskurs två. Här fick fyra elever 
specifika kunskapsscener (från Infactproduktionen ”Se Hjärnan”) och den femte fick till 
uppgift att navigera sig runt fritt men välja en specifik scen att studera närmare. Anledning-
en till att låta en elev navigera fritt är att denne ska få en bättre överblick över hela Infact-
produktionen och därmed kunna ge mer övergripliga åsikter om systemet som sådant. 

Vår andra grupp var från Handelsprogrammet årskurs tre. Denna grupp var sex till antalet i 
hela klassen och vi beslöt därför att inkludera alla eleverna. Denna gruppen ägnade sig åt 
Infactproduktionen ”Nya Biologin”. 

Grupp tre var naturvetare från årskurs tre och gruppen innehöll fem deltagare. Denna 
grupp, likt första gruppen, undersökte Infactproduktionen ”Se Hjärnan”. 

Här under presenterar vi först de korta individuella intervjuernas resultat uppdelat efter 
kunskapsscen och inte efter program. Detta för att några kunskapsscener undersöktes av 
flera elever. Därefter redovisas resultaten från gruppdiskussionerna och till sist observatio-
nen. 

Exempel på instruktionsformulären som användes för att ge eleven en uppgift finns under 
bilaga 3. 
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4.1 Individuella intervjuer 
Vi börjar med att beskriva åsikterna som framkom från de elever som fick i uppgift att na-
vigera fritt.  

4.1.1 Känslor (Se Hjärnan) 

Daniel från samhällsprogrammet (SP) årskurs två fick i uppgift att surfa sig in på känslor 
under produktionen ”Se Hjärnan”. Han tyckte att navigeringen var enkel och han upp-
märksammade att det var lätt att se vart på sidan han var. Han önskar att förstasidan var lite 
mer färgglad då den i dagsläget ser lite tråkig ut. Han tycker dock att det positiva med sidan 
är det finns bra och innehållsrik fakta.  

En åsikts som uttrycktes av Adam2 var att ordet ”stäng” som finns som en länk för att 
stänga aktuell kunskapsscen bör bytas ut mot en bakåtknapp för att göra det hela tydligare. 
Förövrigt tycker han att det är en snygg och fräsch navigering med bra övergångar mellan 
kapitel och avsnitt. Han tycker att det var positivt att användaren interaktivt kan delta i in-
formationen genom att klicka (i hans fall vrida runt ett objekt i en animation). Han vill dock 
se en bättre översikt från början för att snabbare kunna klicka sig in på djupet. 

4.1.2 Metoder under utveckling (Se Hjärnan) 

Anna från SP tyckte även hon att navigeringen var lätt att förstå. Gällande utseendet före-
slog Anna en funktion på första sidan där användaren kan personifiera sidan genom att 
själv välja ett eget färgtema eller liknande. Det positiva med sidan ansåg Anna var det lätt-
förståeliga fakta som hon enkelt tog till sig. Hon uppskattade filmsnuttar och de förklarade 
animationerna som hör ihop med texten. En del av informationen hon fick var bekant för 
henne men det mesta var nytt och hon kände att hon lärde sig det hon inte redan visste. 

David från NV tycker att navigeringen är bra och nytänkande. Även han påpekar dock att 
han hellre sett en bakåtknapp istället för ”stäng” som det i dagsläget står i alla kunskapssce-
ner. Han tycker att bildtext saknas på en kunskapsscen som i övrigt ger lagom djup infor-
mation på rätt nivå. 

4.1.3 Sinnenas funktion (Se Hjärnan) 

Patrik från SP tyckte att navigeringen var enkel och att han fick allt serverat framför sig. 
Han menar att animationerna var häftiga och gjorde sidan överskådlig. Han tyckte att det 
flöt på bra vilket gjorde det mer intressant än böcker. 

Adam1 från det naturvetenskapliga programmet (NV) anser att animationerna ger texten 
liv och ökar hans intresse för innehållet. Innehållet var dessutom lätt att förstå tillsammans 
med grafiken vilket ökar hans inlärningsförmåga.  

4.1.4 Filmer av UR (Se Hjärnan) 

Ytterliggare en elev från SP är Madeleine som först tyckte det såg skrämmande ut och att 
informationen såg alldeles för svår ut. När hon sedan klickat sig runt och slutligen hamnat 
vid de filmer hon skulle granska ändrade hon uppfattning och tyckte informationen var 
lättbegriplig och enkel att lära sig av. Madeleine tycker till skillnad från några av de andra 
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eleverna att färgerna såg genomtänkta ut och skapar ett lugn över sidan. Hon tror att an-
vändaren lär sig mycket från faktafilmer eftersom denne får en överskådlig blick över sam-
manhanget vilket inte fås från böcker där det mesta ges i detalj. Madeleine ser gärna att lä-
rarna visar fler filmer i undervisningen än vad de gör idag då hon gillar konceptet. Bra med 
sidan tycker hon är att det är lättförståelig information. Sämre tycker hon är att vissa för-
klaringar känns lite väl vetenskapliga och kanske inte ligger på en gymnasieelevs nivå. 

John från NV tittade också på filmerna från UR och ville gärna ha haft en pauseknapp för 
att kunna stanna upp filmen och anteckna. Han vill också se att hela filmerna läggs ut då 
han tyckte att informationen i någon av dem var lite för överskådlig. I övrigt tycker han att 
han lär sig mycket ifrån filmerna om han är fokuserad och intresserad. Informationen var 
överlag mycket bra. Han poängterar att redaktionen bör se till så filmerna är uppdaterade 
för att kännas aktuella och korrekta. Han hade gärna sett mer film i ordinarie undervisning 
där det passar, inte bara för sakens skull. Gällande hela ”mindmapstrukturen” ansåg John 
att knapparna var lite udda dimensionerade från varandra då vissa knappar var för stora 
och andra för små. Förövrigt ansåg han designen på Infact vara riktigt snygg. 

4.1.5 Vad är stamceller? (Nya Biologin) 

Emely från handelsprogrammet (HP) årskurs 3 tyckte även hon att navigeringen var kul, 
annorlunda och enkel. Utseendet anser hon vara en kul idé som gör användaren nyfiken på 
att undersöka sidan vidare. Emely säger att det negativa med sidan är att färgen på framsi-
dan var tråkig och att hon vill se en specifik knapp för att gå bakåt ett steg i navigeringen. 
Hon säger dock att tanken med sidan är bra och att den väcker hennes intresse för att läsa 
vidare.  

4.1.6 Cellens struktur och beståndsdelar (Nya Biolo gin) 

Christina från HP tycker att navigeringen är kanonbra. Hon till skillnad från många andra 
elever anser färgen vara funktionell vilket gör det lätt att se och läsa. Även Christina lärde 
sig något nytt ifrån Infactproduktionen, trots att hennes intresse inte ligger inom just detta 
område.  

4.1.7 Cellbiologi, historik (Nya Biologin) 

Detta avsnitt utforskades av Alexander som går HP i årskurs tre. Precis som de allra flesta 
anser han navigeringen vara enkel och iögonfallande eftersom den är modern. Designen 
anser han vara bra och snygg men han kunde inte tillgodogöra sig någon kunskap då han 
inte anser ämnet vara överhuvudtaget av intresse för honom. 

4.1.8 Några exempel på immunförsvar (Nya Biologin) 

Simon, även han från HP, uppger att han lärt sig mycket om bakterier vilka han inte kunnat 
någonting om tidigare. Han säger att sidan gav honom utrymme att lära sig mycket och ta 
in den information som ges. En annan anledning till att hans intresse väckts är att textut-
formningen är kort och koncis och därmed lätt att förstå. 
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4.1.9 Fri navigering (Båda produktionerna) 

Julle, samhällsvetare, från vår första grupp valde att fokusera på kunskapsscenen känslor 
ifrån produktionen ”Se Hjärnan” eftersom han anser känslor vara en stor del av det mänsk-
liga levnadssättet. Han tyckte navigeringen var enkel att förstå och hade inga problem med 
att hitta dit han ville. Han ansåg dock att färgerna och animationerna på sidan var lite tråki-
ga och inte väckte hans intresse något nämnvärt. Han ansåg också att det fanns en nivå-
skillnad i texten där vissa delar kan anses vara för svåra och vissa delar för lätta. Samman-
fattningsvis ansåg Julle att animationerna visade självklara saker och på det viset var lite 
onödiga under vissa kapitel. Han påpekar dock att nivåskillnaden han upptäckte kan vara 
positiv då det finns något som passar alla på hemsidan. 

Även Thobias ifrån HP fick fri navigering som uppgift. Han valde att klicka sig in på läke-
medel och avsnittet om medicinmjölk utifrån produktionen ”Nya Biologin” då han aldrig 
hört talas om det tidigare. Han anser att navigeringen väcker intresse på grund av att den är 
annorlunda men att färgerna är tråkiga och inte skapar något intresse. Thobias tyckte att 
hela systemet kändes genomtänkt och att alla funktioner på sidan verkligen hade en upp-
gift. Det mest positiva med Thobias åsikter är att han lärde sig något helt nytt och att det 
dessutom gick väldigt enkelt att lära sig. 

Även en andra elev från HP utforskade sidan övergripligt genom fri navigering. Malin valde 
att gå in på jordbruk och närmare bestämt kloning utifrån produktionen ”Nya Biologin” ef-
tersom hon tycker det är spännande. Hon tyckte att navigeringen var smidig och rolig samt 
att animationerna förenklar och skapar intresse för informationen. Även Malin ansåg fär-
gerna vara för få till antalet vilket gör sidan lite matt. Malin blev intresserad av området och 
lärde sig enligt egen utsago en hel del om jordbruk och kloning från Infact. 

En fjärde och sista elev, den här gången från NV fick fri navigering som uppgift. Alisina 
valde att titta på språk under funktion utifrån produktionen ”Se Hjärnan” eftersom han har 
en kusin som inte själv kan tala. Alisina har bott i Sverige i tre år och ligger därför lite efter i 
svenskinlärningen. Trots detta förstod han vad som stod i hans kunskapsscen så när som 
på något eller några ord. Han ansåg förövrigt precis som de flesta elever att navigeringen 
var enkel och att den nya designen tilltalar honom. 
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4.2 Gruppintervjuer 
När deltagarna i vår undersökning fått se på sina individuella kunskapsscener och vi frågat 
dem de tillhörande frågorna samlade vi ihop dem i en grupp och ställde frågor som var fria 
för vem som helst i gruppen att svara på. Vi spelade in samtalet för att kunna återskapa det 
i text eftersom vi inte ville missa något. I detta kapitel delar vi upp eleverna i de grupper vi 
intervjuade dem och presenterar resultatet i kronologisk ordning. 

4.2.1 Samhällsvetenskapliga programmet årskurs 2 

Eleverna från det samhällsvetenskapliga programmet använde sig uteslutande av Infactpro-
duktionen ”Se Hjärnan”. 

Vi frågade gruppen om de förstod allt de läste på sina kunskapsscener. De svarade att tex-
ten var lättbegriplig och att de förstod allt med undantag för något enstaka begrepp. Vad 
gäller den informationen de tog till sig så påpekade någon elev att han/hon kunde lite om 
ämnet innan men lärde sig en del nytt. Några andra berättade att de upplevde en ganska 
omfattande nivåskillnad mellan den enklaste och den svåraste informationen de läste. Som 
följdfråga frågade vi hur de upplevde nivåskillnaden. De svarade att det skapar en bredare 
besökarkrets till hemsidan då det finns något för alla att lära sig oavsett kunskapsbasis.  

Gällande navigeringen upplevde samtliga i gruppen under det gemensamma samtalet att de 
inte hade några problem med att ta sig runt i Infactproduktionen. 

De uppger att de privat brukar använda sig av dagstidningar och diverse communities. I 
undervisningen används dock sidor som riksdagens hemsida och hemsidan för våldsföre-
byggande rådet. I övrigt används få eller inga hemsidor i själva undervisningen utan enbart 
när eleven individuellt söker information för ett arbete eller en uppsats. De vill dock se mer 
användande av hemsidor i undervisningen. De uppger att de tycker att det ger mer omväx-
ling och att hemsidor dessutom är uppdaterade och mer aktuella. 

När vi frågar om vilka skillnader de upplever mellan forskning.se och de sidor de vanligtvis 
besöker uppger någon elev att denne fått ett helhetsintryck som ger en bra översikt och 
skapar intresse av Infact. 

På frågan om hur informationen uppfattas i en bok jämfört med hemsidan så svarar någon 
elev att han uppfattar böcker som mer detaljrika och att det är svårare att skapa sig en hel-
hetsuppfattning av ett ämne lika fort från en bok. Infactproduktionen ger honom möjlighet 
att gå på djupet när och var han vill och han kan därmed välja sina fördjupningsämnen. 

Vi frågade dem hur de uppfattar mixen av pedagogiska element (text, bild, animationer 
med mera) på sidan. De svarar att förklarande animationer hjälper till att förstå texten. En 
tjej påpekar att hon speciellt uppskattade en animation om ögat där den delen av ögat hon 
läste en text om markerades på animationen jämte texten. Detta motiverar henne att fort-
sätta läsa även nästa del av berättelsen. 

I övrigt menar de att bilderna och animationerna skapar intresse för texten och att mixen 
mellan elementen är bra som den är. 

De uppger att texten är kort och sammanfattande vilket gör den lättläst. När vi då ställer 
följdfrågan om sammanfattningen ger dem all information de egentligen behöver svarar de 
att det kändes bra och att de enkelt ser en röd tråd genom kapitlen. 
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Vi avslutar diskussionen med att fråga om vilka funktioner de önskar se i Infacts komman-
de produktioner. En kille svarar att han uppmärksammade länken där han kan skicka e-mail 
till redaktionen. Han säger att han hellre hade sett något typ av diskussionsforum där an-
vändarna själva kan diskutera och svara på varandras frågor. 

4.2.2 Handelsprogrammet årskurs 3 

Denna grupp använde sig av Infactproduktionen ”Nya Biologin” 

Den här diskussionen började med att en tjej påpekade att hon fått be om hjälp för att ta 
sig ur en kunskapsscen hon klickat sig in på. Hon ansåg navigeringen vara lätt när hon väl 
förstått vad den gick ut på. Även hon hade alltså problem med att ta sig tillbaka och hade 
önskat en bakåtknapp istället för ordet ”stäng” i själva kunskapsscenen. 

Eleverna anser samstämmigt att texten var enklare än den de brukar läsa i sina böcker och 
att det fanns bra stegvis förklaringar som tog dem igenom ett annars svårt område. Sam-
manfattningsvis anser eleverna att Infact gett dem mer kunskap än vad böcker hade gjort 
på grund av det enkla språket. 

Även denna grupp uppger att de vanligtvis vistas på hemsidor med vanlig trädstruktur så 
som dagstidningar och communities. De upplever att den största skillnaden är att de blir 
mer nyfikna här och upplever navigeringen enklare. Detta skapar intresset att vilja utforska 
och ta sig vidare. 

Gällande animationerna uppger gruppen att de ser upplägget i Infactproduktionen som ro-
ligare än vanliga böcker. De gillar de förklarande bilderna och animationerna. 

När vi frågar vad gruppen anser negativt med sidan och vad dem hade velat ändra på upp-
ger alla utom en tjej att färgen var tråkig och att den absolut måste ändras på. Tjejen som 
inte höll med den övriga gruppen menade att färgen var funktionell då hon enklare såg tex-
ten än på hemsidor med ”skrikiga” färger.  

4.2.3 Naturvetenskapliga programmet årskurs 3 

Eleverna från det naturvetenskapliga programmet använde sig likt grupp ett av Infactpro-
duktionen ”Se Hjärnan”. 

Gruppen upplever att de förstod allt de läste på hemsidan. De uppger också att de hade 
bakgrundskunskaper för att förstå vad som stod. Detta ledde oss till att fråga huruvida an-
vändaren behöver bakgrundskunskaper för att kunna använda forskning.se. De svarar att 
då basfakta finns tillgängligt på sidan går det att anpassa sig och börja där det är lämpligt 
utan att ha några baskunskaper. 

Likt de övriga grupperna vistas eleverna från det naturvetenskapliga programmet privat på 
dagstidningar och communities. De upplever att informationen på forskning.se hade vart 
svårare att ta till sig om sidan utformats i klassisk trädstruktur. Den typen av struktur hade 
vart svårläst och inte väckt det intresse som krävs för att ta till sig information av denna 
typ. 

När vi frågar dem om mixen mellan de olika elementen svarar en deltagare att han gillade 
filmerna och att han önskar se fler av dessa.  
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Gällande funktioner svarar gruppen att även de gärna hade sett bättre funktioner för att 
komma tillbaka på sidan i form av en bakåtknapp. Vidare hade de också velat ha exempel-
vis textrutor med information om vad navigationsknapparna i kunskapsscenerna utför eller 
är till för. Någon påpekar också att sidan automatiskt bör köras i fullskärm för att ingen ska 
använda bakåtknappen eller övriga navigationsinstrument i själva webbläsaren. 

Vidare hade de velat använda forskning.se som komplement till övrig kurslitteratur och de 
ser även möjlighet till att använda sidan som informationskälla då de skriver arbeten. De 
tror också att det är enkelt att ta till sig information då text och bild samverkar. En deltaga-
re menar att han minns bilden och texten som ett sammanhang. 

Som negativ åsikt om Infact meddelar en deltagare att användningen av sidan är bundet till 
en dator vilket skapar tillgänglighetsproblem. Han menar att om informationen skulle ha 
använts till ett prov hade han ändå skrivit ut texten och läst den på ett papper. 

All personlig kommunikation utfördes 2006-11-08. 
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4.3 Observation 
Vi vill ägna ett kort kapitel av rapporten till att redogöra för våra observationer under själva 
undersökningen. Vi valde att observera våra deltagare medan de utforskade sina kunskaps-
scener. 

Eleverna från det samhällsvetenskapliga programmet hade lätt att navigera. Inga frågor 
ställdes vare sig till oss eller eleverna emellan. De fokuserade på uppgiften och la märke till 
både text och animation även om den större delen av deras fokus fångades av själva anima-
tionerna. De koncentrerade sig på uppgiften och hade ingen eller liten interaktion med var-
andra innan gruppdiskussionen. När vi startade diskussionen hade de dock givande samtal 
med varandra och kom gemensamt fram till en del av slutsatserna. Deltagarna uppfattades 
som aktiva och noggranna både i undersökningen och under gruppdiskussionen. 

Undersökningsdeltagarna från Handelsprogrammet pratade mycket med varandra underti-
den de utforskade sina kunskapsscener. De hade ett lägre fokus på uppgiften än vad den ti-
digare gruppen hade och kunde därför i gruppdiskussionen bidra med färre åsikter om In-
fact. Vad detta beror på kan vi inte dra någon vetenskaplig slutsats om då vi bedrev under-
sökningen på samma sätt som med den tidigare gruppen. 

Den tredje gruppen från det naturvetenskapliga programmet utförde sina uppgifter nog-
grant. Deras fokus var hängivet uppgiften och de hade ingen interaktion med varandra un-
der den individuella delen av undersökningen. 

När vi pratade med var och en individuellt gav de givande svar och vi märkte att de tog vår 
uppgift på allvar. Under gruppdiskussionen kom det också fram en hel del intressanta åsik-
ter men denna grupp var mer lågmälda och tystare än föregående grupper. 

Att de tre grupperna av oss uppfattades ha olika beteenden kan vi som tidigare nämnt inte 
dra någon slutsats om. Vi tror dock att det har att göra med spridningen av olika typer av 
kunskap bland gymnasieelever. De olika intelligenser Gardner (1994) beskriver (vilka vi 
sammanfattar under det teoretiska avsnittet) kan ge en bättre förståelse för fenomenet.  

Vi vill poängtera att eleverna från handelsprogrammet och det samhällsvetenskapliga pro-
grammet avbröt en lektion för att hjälpa oss. Eleverna från det naturvetenskapliga pro-
grammet kom dit på sin rast. 
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5 Analys 
Här kopplar vi samman empiri med teori för att senare kunna besvara våra problemfrågor, 
bland annat hur de grafiska datorbaserade pedagogikverktygen fungerar i vid sidan av tradi-
tionella läromedel. 

5.1.1 Tillgänglighet 

Några elever i vår undersökning samt Frida som deltog i vår pilotstudie påpekar att använ-
daren är datorbunden då han/hon använder forskning.se och Infact. Detta ser vi visserli-
gen inte som ett problem utan mer som en ofrånkomlig begränsning av systemet. 

En elev påpekade att han vid studier inför ett prov skulle ha skrivit ut informationen från 
Infacts hemsida och använt det i pappersform. Detta ser vi som en typ av lösning på pro-
blemet då det fortfarande är texten från forskning.se som används. Målet med Infact är att 
öka intresset för forskning vilket uppnås även i de fall då användaren skriver ut och använ-
der i formationen på detta sätt. 

I många fall använder elever bärbara datorer. Det finns Internetuppkopplingar via mobilte-
lefoner vilka går att använda överallt. Detta är en lösning på problemet eftersom eleven då 
kan använda datorbaserade inlärningsverktyg på samma sätt som böcker. Detta gör visserli-
gen användandet till viss grad en klassfråga då inte alla har råd med bärbara datorer eller 
mobiltelefoner med Internetuppkoppling. 

5.1.2 Systembegränsningar 

Vår pilotstudie gav också en del intressanta punkter att ta upp. Vi väljer att sammanfatta 
dessa under ett kapitel. När pilotstudien genomfördes satt vi vid en dator som hade en 
gammal och långsam modemuppkoppling. Det första som hände var att vi fick vänta när-
mare fem minuter på att ladda själva Infactproduktionens startfönster. Detta medförde att 
intresset hos vår deltagare Frida slocknade direkt och att vi märkte hur hennes motivation 
och fokus försvann. 

Preece et al. (2002) skriver att uppmärksamhet är en delprocess i kognitionen och tänkan-
det. Uppmärksamheten som försvann hos Frida då själva ingången till sidan tog för lång tid 
tror vi kan innebära att hennes kognitiva deltagande i uppgiften försämrades. Det är alltså 
inte elevens, eller i detta fallet Fridas, fel att uppmärksamheten dalar utan det är grundläg-
gande funktioner i vårt tänkande. 

En ganska enkel slutsats att dra från detta är att användaren behöver en lite snabbare upp-
koppling samt ett program för att se sidan installerat på sin dator. Anledningen till att vi vill 
nämna detta är helt enkelt att skolor i allmänhet har ganska stränga krav på vilka program 
som får installeras på datorerna vilket vi märkte när vi ringde runt och frågade om vi fick 
utföra vår undersökning. 

Vidare systembegränsningar kan tänkas vara ljudet. De datorer som fanns där vi utförde 
vår undersökning hade visserligen ljudkort, men inte högtalare. De elever som tittade på 
filmer fick låna hörlurar av oss för att få ljud till bilden. Detta kan anses vara en begräns-
ning då ljud är en relativt omfattande del av dessa verktyg. I många skolor finns dock så 
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kallade multimedia salar där tillgång till ljud finns, vilket vi anser vara en lösning på pro-
blemet. 

5.1.3 Navigering 

De allra flesta elever som deltog i vår undersökning menar att navigeringen är mycket enkel 
och skapar en översikt över materialet. De uppger att de själva kan välja vilken information 
de vill ta till sig och lära sig mer av. Här vill vi nämna att Infact fungerar bra som komple-
ment till traditionell kurslitteratur i bokform då det enligt våra undersökningsdeltagare ger 
en bättre helhetsbild av vad som ska läras in. Anledningen till att vi nämner Infact som 
komplement är helt enkelt att informationen som publiceras på hemsidan inte följer kurs-
planen och den ursprungliga kurslitteraturen därför är nödvändig. 

Undersökningen gav också åsikter om småproblem som stör användandet av Infact. Navi-
geringen har vissa problem då inte alla undersökningsdeltagare förstod eller uppskattade 
sättet att ta sig bakåt på sidan. Några nämnde att de ville ha en tydligare knapp för att gå 
bakåt. Vi tror att då användaren inte förstår navigeringen kommer denne att bli frustrerad 
och därmed tappa fokus för att lära sig. 

Länkfärgen på Infacts hemsida är alltid densamma. Nielsen (2005) tar upp detta i sin lista 
över tio vanliga misstag inom webbdesign. Vi vill dock gärna argumentera för att detta är 
försvarbart i detta givna fall eftersom navigeringen främst inte sker genom de traditionella 
länkar som Nielsen (2005) beskriver. I övrigt besvarar Infact tydligt de tre frågor Nielsen 
(2001) tar upp; vart användaren är, vart denne varit och vart han/hon kan ta sig vidare. 

Gällande användarstyrd navigering är Nielsens (2001) regler till viss del applicerbara på In-
fact. Användaren kan söka sig till själva hemsidan, bokmärka den och besöka den igen. 
Detta borde bidra till att sidan uppfyller den delen av sitt syfte som säger att forskningen 
ska göras tillgänglig till den breda allmänheten och inte bara gymnasieelever. 

5.1.4 Fokus 

När datorer används i undervisningen och ämnet som undervisas anses vara svårt eller oin-
tressant och Internetuppkoppling är tillgänglig finns risken för att eleven ägnar sig åt andra 
aktiviteter. (Olsson, 2006) 

Då vår observation av en av grupperna visade att eleverna hade brist på intresse och fokus 
tror vi att risken finns att de ägnar sig åt andra saker än att just lära sig av informationen 
från forskning.se. Därför tror vi att Infact fungerar bra i jämförelse med övrigt kursmaterial 
om en lärare leder undervisningen och hjälper till att skapa fokus hos eleverna. 

En lärarledd undervisning med den här typen av pedagogik hade enligt oss även, på ett an-
nat sätt, hjälpt de andra grupperna. En av de dessa grupper innehöll individer som klarade 
sig själva och enligt vår observation också hade ett stort fokus på uppgiften. En lärare i 
kombination med detta fokus hade kunnat tillföra en bredare bas av inlärning genom att 
systematiskt gå igenom fler kapitel och kunskapsscener. Detta tror vi hade get ett riktat fo-
kus mot ett flertal uppgifter och därmed en fasetterad kunskap. 

Herskin (2001) talar om problemen med lärarledd undervisning. Han tar upp problemet 
med lärarberoendet vilket innebär att eleven inte klarar av uppgiften själv utan ständigt be-
höver lärarens uppmärksamhet. Med system som Infact tror vi dock inte läraren behöver 
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involvera sig lika mycket i alla elever eftersom dessa klarar sig själva, vilket gör att denne får 
mer tid till att hjälpa dem som verkligen behöver det. 

5.1.5 Interaktivitet 

Bo Bergström (2001) menar att ord och bild i samspel ger en bra basis för inlärning. Om 
det dessutom finns en tredje variabel, att användaren fyller i med egen kreativitet, skapas 
delaktighet och fokus. 

Infact är i allra högsta grad interaktivt där användaren själv får vara delaktig och välja vilken 
information som visas. I vår undersökning kom det fram att animationerna där deltagaren 
själv klickade och roterade bilder med mera var uppskattade och höll intresset vid liv. Vi 
tror och drar slutsatsen att interaktivitet tillsammans med enkel och koncis information ger 
en bra inlärning. 

Vidare anser vi interaktiviteten vara stimulerande för många av de intelligenser Gardner 
(1994) beskriver. Upplägget på hemsidan innehåller text, bild, animationer, video, ljud och 
en del annat som innebär att de allra flesta användare, oavsett vilken intelligens de anses in-
neha, hittar något som passar dem. 

Gärdenfors (1996) talar monomedia med vilket han menar att trots de många media som 
presenteras på hemsidan kan det ändå inte räknas som multimedia då alla media visas på en 
skärm. Vi anser detta till viss del inte spela någon roll i vårt sammanhang, då användaren 
tar till sig de olika medierna på olika sätt och alltså använder sig av många (eller multi-) me-
dia. 

5.1.6 Färger – Genusbestämt? 

Under de individuella intervjuerna lade vi märke till att många åsikter angående sidans färg 
uppkom. Vi valde därför att titta lite närmare på vilka som sa detta och om vi kan hitta nå-
got mönster i svaren. 

Det vi hittade när vi tittade närmare på frågan var att tre tjejer av totalt fem (60 %) och fyra 
killar av totalt 11 (36 %) ansåg färgen vara tråkig. Det var alltså en slående stor del tjejer 
jämfört med killar som ansåg färgen vara tråkig. Resultatet får oss att osökt ställa oss frå-
gan: är tjejer mer uppmärksamma på färger än vad killar är? 

Teorin säger oss att pojkar leker mer aggressiva lekar medan tjejer är lugnare och mer me-
todiska i tidig ålder. Flickor visar redan i denna tidiga ålder på mer empati och visar upp-
märksamhet till omgivningen och de vuxna förebilderna som vistas i den miljön (Eysenck, 
2000). 

Den uppmärksamheten är något som vi tror tyder på att kvinnor i åldrar över dem som 
skildras i Eysencks verk (2001) kan lägga märke till detaljer så som färger i en större ut-
sträckning än män, vilka i sådana fall borde vara mer inriktade på en helhet. Under vårt av-
snitt ”Färgperception” i metodkapitlet ger vi ingen teoretisk grund för att dra slutsatser om 
könsroller i färguppfattning. 

Även här anser vi oss därmed inte ha nog med vetenskaplig grund för att dra en legitim 
slutsats men vi ber läsaren uppmärksamma tanken då den mycket väl kan erbjuda någon 
form av förståelse för fenomenet. 
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Vi upplever dock efter att ha läst delar av Eysencks bok (2000) att två speciella åsikter som 
uppkom är speciellt intressanta. En elev, kille, uppger att han gärna hade sett samma färg 
genom en hel Infactproduktion. En annan elev, tjej, menar att hon velat ha en funktion för 
att välja en färg som genomgående kommer visas genom Infactproduktionen. Dessa två 
åsikter kombinerat kan ge oss en del information om färgen som sådan. Att vi upplever 
färgen på ett objekt som konstant beskriver vi under teoriavsnittet. 

Vi tror att denna teori, tillsammans med elevernas åsikter, innebär att själva färgen kan fun-
gera som en intresseväckande variabel som kan få användaren att fokusera mer på texten 
och de övriga delar som ger information. 
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6 Resultat och feedback för forskning.se 
Under denna rubrik vill vi främst för redaktionen för forskning.se presentera de resultat, 
både positiva och negativa, som vår undersökning gav. De negativa resultaten väljer vi att 
se som förbättringsförslag. 

De positiva kommentarer vi fick var för det första att hela upplägget uppfattades som ge-
nomtänkt. Gymnasieeleverna förstod direkt meningen och målet med sidan och de reage-
rade positivt på text och bild. Navigeringen uppfattades genomgående som positivt och 
mycket få deltagare hade egentligen problem. Vissa förslag uppkom dock vilket presenteras 
under förbättringsförslag. 

Resten av de positiva kommentarerna och åsikterna handlar om innehållet som sådant. 
Deltagarna ansåg Infact ge en bra översikt vilket de själva tror gör det lättare att lära sig. De 
uppfattade ett bra sammanhang mellan de olika delarna i ”tankekartan” som skapade en 
helhet de hade ett intresse för. Texten var kort och koncis vilket gjorde att deras intresse 
inte svalnade utan de läste ett helt avsnitt med samma entusiasm. 

6.1.1 Förbättringsförlag 

Förbättringsförslagen presenteras i punktform för att ge en enkel ”önskelista” till kom-
mande produktioner. 

• Deltagarna vill ha ”snyggare” färger 

o Färgerna uppfattades som något för neutrala och många deltagare önskar 
en lite starkare färgton. 

• Möjlighet för användaren att själv välja färg 

o En av deltagarna vill själv kunna välja ett färgtema för hela Infactproduk-
tionen. 

• Bakåtknapp istället för ”stänglänk” 

o Flera deltagare gav åsikten att navigeringen visserligen var enkel men att de 
blev lite ställda då de först inte förstod hur de skulle komma bakåt. 

• Informationsruta med instruktioner till navigering i kunskapsscenerna 

o Frida från pilotstudien menar att hon först inte förstod att hon skulle dra 
rullningslisten åt höger för att starta händelserna i en kunskapsscen. 

• Dimensionera ringarna 

o En deltagare menade att ringarna i tankekartans struktur var lite väl olika 
varandra. Vissa var för små och andra var för stora. Han uppger att han inte 
kunde läsa texten i de allra minsta. Han gav som exempel ringen där det står 
”aktiviteter” under produktionen ”Se Hjärnan”. 

• Bildtexter 
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o Likt Frida från vår pilotstudie önskade vissa deltagare att textrutor med för-
klarande information ska dyka upp när pekdonet hålls över en länk eller 
bild. Med bildtexter menade även en deltagare att han önskade text under 
bilder och animationer i kunskapsscenerna som en beskrivning på vad dessa 
innehåller. 

• Köra sidan automatiskt i fullskärm 

o En deltagare uttryckte en önskan om att sidan ska köras i fullskärm direkt 
vid start för att undvika användning av navigationsinstrumenten i webbläsa-
ren samt för att få en större bild. 

• Diskussionsforum 

o En av våra deltagare önskade ett diskussionsforum för sidan där användare 
kan ställa frågor till varandra och diskutera Infactproduktionerna. Deltaga-
ren menade att en gymnasieelev förmodligen hellre hade frågat en annan 
besökare än att skicka ett e-mail till redaktionen för att få svar på sina frå-
gor. Ett diskussionsforum menar vi också hade gett löpande feedback till 
redaktionen då de själva kan läsa vad användarna tycker om sidan. 
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7 Slutsatser 
Under detta kapitel väljer vi att sammanfatta våra resultat och presentera de slutsatser vi 
har dragit från litteraturen och vår undersökning. 

• Tillgängligheten på Infact och det faktum att användaren är bunden till en dator ty-
der på att inlärning från forskning.se inte är lämplig vid alla tillfällen. Därför drar vi 
slutsatsen att Infactproduktionerna, och därmed andra pedagogiska hjälpmedel som 
är datorbundna fungerar som ett komplement till traditionella läromedel. 

• Angående navigering drar vi slutsatsen att utformningen på Infactproduktionerna 
ger en översikt över ett kunskapsområde. Då informationen på forskning.se inte 
följer kursplanerna leder det till att Infact återigen kan ses som ett komplement till 
den nödvändiga traditionella kurslitteraturen.  

• En elev uppgav att denne ansåg forskningsinformation vara för ”tung” för att kun-
na presenteras på en mindre pedagogisk hemsida med trädstruktur. Vi drar slutsat-
sen att datorbaserade grafiska pedagogikverktyg till viss del fungerar bättre än tradi-
tionella hemsidor med trädstruktur vilket svarar på problemfrågan. 

• Vid bristande intresse kan en användare av forskning.se lätt gå över till att ta sig 
runt fritt på Internet. Därför tror vi att en lärarledd undervisning med Infact hade 
lett till en bra inlärning. Detta tyder också enligt oss på att Infact är ett bra kom-
plement till ordinarie undervisning då läraren själv kan välja ut vilken del av infor-
mationen eleven ska ta del av. 

• Vi drar slutsatsen att interaktivitet tillsammans med enkel och koncis information 
ger en bra inlärning. Informationen är alltså varken för grund eller för djup då an-
vändaren själv kan välja vilken nivå denne vill börja på. Genom detta svarar vi på 
problemfrågorna angående informationsdjupet på hemsidan samt hur användarna 
ser på det djupet. 

• En slutsats vi drog då vi undersökte vårt pilotfall var att en användare av Infact be-
höver en dator med relativt snabb uppkoppling och fulla rättigheter att installera de 
program som behövs för att köra sidan.  

Vår sammanfattande slutsats är att Infact och forskning.se i egenskap av ett datorbaserat 
grafiskt pedagogikverktyg erbjuder ett bra komplement traditionella läromedel. Informatio-
nen som erbjuds är till för alla och informationsdjupet anser vi vara bra. Vi bedömer navi-
geringen tillsammans med de interaktiva delarna vara något som ökar intresset hos eleverna 
i större grad än vid användning av traditionella hemsidor med trädstruktur. Detta svarar 
också på våra problemformuleringar. 
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8 Förslag till vidare undersökning 
Då vi var tvungna att avgränsa oss från många stora och intressanta frågor samt bortse från 
frågor som uppkom under arbetets gång vill vi ge förslag på vidare undersökningar som 
kan genomföras inom ämnet. 

När det gäller Infact som system så anser vi frågor angående innehållet väldigt intressant. 
Mer fokusering på svar från undersökningen gällande frågor angående innehållet hade kun-
nat fungera som ett komplement till vårt resultat. De svar vi fick om informationen på 
hemsidan var genomgående positiva. Men när Infact i framtiden ska förbättras och lanseras 
i nya produktioner föreslår vi att det exempelvis undersöks huruvida informationen stimu-
lerar de olika intelligenser som Gardner (1994) beskriver. 

Vi vill också föreslå en vidare undersökning för att skapa förståelse om skillnader i använ-
dandet av Infact mellan könen. Vi konstaterade att tjejerna och killarna till viss del gav olika 
svar på frågorna i vår undersökning. Varför de svarade olika har vi inte dragit någon slut-
sats om vilket driver oss att ge förslag om vidare undersökning inom området. 

Vidare anser vi Infact vara intressant då det innebär individuell inlärning. Här lär sig eleven 
hur kunskap appliceras i verkligheten då informationen sätts i ett samhällsnära samman-
hang likt undervisningen genom PBL vilket beskrivs under teoriavsnittet. Vi tror att en 
PBL-liknande undervisning hade kunnat öka Infacts nyttjande ytterliggare. Vidare 
undersökningar kan alltså ta reda på huruvida Infact stimulerar till en kunskapsinlärning 
som följer användaren hela livet vilket Dahlgren (1998) beskriver. 

I vår avgränsning anger vi att vi inte i denna uppsats tar upp lärarnas åsikter om vare sig 
system eller innehåll. Detta anser vi vara en bra grund för vidare forskning. 

Som ett sista förslag till vidare forskning vill vi nämna en undersökning som syftar till att 
förstå skillnader även mellan åldersgrupper; år 1, år 2 och år 3 på gymnasiet. De tre 
åldersgrupperna tror vi har olika förutsättningar och därför kan tänkas använda Infact på 
olika sätt. 
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Bilagor 

Bilaga 1, Undersökningsrutiner 
Förklara för deltagaren att Infact är till för att förmedla och främja forskning. Nämn också 
att inga svar är fel eftersom vi själva ställer oss objektiva till resultatet av undersökningen. 
Berätta att vi uppskattar alla former av kommentarer/frågor. 

Intervjupersonen får titta på ett bestämt kapitel inom Infact och sitta med detta så lång tid 
som avsnittet tar. Vi visar först instruktionerna vi skrivit ut som berättar om Infact och 
startar sedan produktionen som ska undersökas. Sedan ber vi intervjupersonen titta 
närmare på det utvalda området utifrån starten på den produktionen. 

Vid observation: 

• Har personen svårt/lätt att navigera? 

• Vart väljer personen att klicka? (Systematik) 

• Väljer personen att både titta och lyssna?  

Vart faller blicken? 

 Tittar personen på texten eller är det bara bild/animation som lockar? 

• Har personen några spontana kommentarer? 

 

Frågor: 

Hur ser användarna på djupet? Är informationen för allmän, för djup/svår? Bör 
informationen varieras? 

 

1. Be deltagaren nämna tre saker som uppmärksammades när denne surfade omkring 
på sidan. 

 Varför uppmärksammades just detta? 

2. Var det något på hemsidan som personen inte förstod eller uppfattade som 
svårt/krångligt? 

 Vad? 

3. Vad tyckte deltagaren om själva informationen? 

 Något som deltagaren redan visste? 

 

Hur fungerar Infact som läromedel jämfört med traditionella läromedel? Fungerar 
strukturen bättre än traditionella webbplatser med trädstruktur? 
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4. Vilka hemsidor brukar deltagaren vistas på? Ge dagstidningar, chattrum och 
communities som exempel. 

Hur uppfattade personen navigeringen på www.forskning.se? 

Vid jämförelse med någon av de sidor personen brukar vistas på, vad anses 
vara de stora skillnaderna? 

5. Använder deltagaren Internet och webbsidor i skolan? 

 I så fall vilken? 

 Hur? 

 Vilket ämne? 

 Vad tycker personen om det? 

6. Om personen ser till innehållet av den information som getts i undersökningen, 
tror personen att han/hon hade uppfattat det annorlunda om en bok eller ett 
papper vart ursprunget? 

 

Hur upplever användaren skillnaderna mellan de olika pedagogiska begreppen 
(bild/text, 2D-, 3D-animeringar, interaktiv video, regelanimationer)? Hur bör en 
bra mix mellan de pedagogiska begreppen se ut? 

 

7. Vilket av de olika elementen tycker deltagaren förmedlar informationen bäst? 

 Varför? 

8. Vill svaranden se något av elementen mer eller mindre? 

 Varför? 

 

Vad önskar sig användarna se i kommande produktioner av Infact? 

9. Om deltagaren skulle förbättra/lägga till något på sidan, vad skulle det vara? 

Saknar personen några funktioner på hemsidan? 

Frågorna är uppdelade efter våra problemformuleringar. Dock behöver inte alla slutsatser om en enskild 
problemformulering komma från just den frågegruppen. 
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Bilaga 2, Undersökningsrutiner (förbättrade efter p ilotstudie) 
Förklara för deltagaren att Infact är till för att förmedla och främja forskning. Nämn också 
att inga svar är fel eftersom vi själva ställer oss objektiva till resultatet av undersökningen. 
Berätta att vi uppskattar alla former av kommentarer/frågor. 

Intervjupersonen får titta på ett bestämt kapitel inom Infact och sitta med detta så lång tid 
som avsnittet tar. Vi visar först instruktionerna vi skrivit ut som berättar om Infact och 
startar sedan produktionen som ska undersökas. Sedan ber vi intervjupersonen titta 
närmare på det utvalda området utifrån starten på den produktionen. 

Vid observation: 

• Har personen svårt/lätt att navigera? 

• Vart väljer personen att klicka? (Systematik) 

• Väljer personen att både titta och lyssna?  

Vart faller blicken? 

 Tittar personen på texten eller är det bara bild/animation som lockar? 

• Har personen några spontana kommentarer? 

 

Frågor: 

Hur ser användarna på djupet? Är informationen för allmän, för djup/svår? Bör 
informationen varieras? 

 

1. Var det något på hemsidan som personen inte förstod eller uppfattade som 
svårt/krångligt? 

 Vad?  

2. Vad tyckte deltagaren om själva informationen? 

 Något som deltagaren redan visste? 

 Fanns det information som var irrelevant eller onödig? 

 

Hur fungerar Infact som läromedel jämfört med traditionella läromedel? 

Fungerar strukturen bättre än traditionella webbplatser med trädstruktur? 

3. Vilka hemsidor brukar deltagaren vistas på? Ge dagstidningar, chattrum och 
communities som exempel. 

Hur uppfattade personen skillnaden navigeringen på www.forskning.se 
jämfört med de sidor som vanligtvis besöks? 
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4. Använder deltagaren Internet och webbsidor i skolan? 

 I så fall vilken? 

 Hur? 

 Vilket ämne? 

 Vad tycker personen om det? 

5. Hade innehållet (informationen) uppfattats på ett annat sätt om det hade kommit 
från en bok eller en vanlig hemsida? 

Varför? 

Hur? 

 

Hur upplever användaren skillnaderna mellan de olika pedagogiska begreppen 
(bild/text, 2D-, 3D-animeringar, interaktiv video, regelanimationer)? Hur bör en 
bra mix mellan de pedagogiska begreppen se ut? 

6. Vilket av de olika elementen tycker deltagaren förmedlar informationen bäst? 

 Varför? 

7. Vill svaranden se något av elementen mer eller mindre? 

 Varför? 

 

Vad önskar sig användarna se i kommande produktioner av Infact? 

8. Om deltagaren skulle förbättra/lägga till något på sidan, vad skulle det vara? 

Saknar personen några funktioner på hemsidan? 

 

Frågorna är uppdelade efter våra problemformuleringar. Dock behöver inte alla slutsatser om en enskild 
problemformulering komma från just den frågegruppen. 
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Bilaga 3, Exempel på individuella instruktioner 

Fri navigering 

 

Vad heter du?   --------------------------------------------------- 

 

Vilket program går du? --------------------------------------------------- 

 

Klicka dig runt på sidan. 

När du hittar något intressant så titta gärna lite djupare och ta dig igenom 
den kunskapsscenen. 

  

 

Saker att tänka på när du tittar på din kunskapsscen: 

 

9. Vilken kunskapsscen tittade du närmare på? 

a. Varför? 

10. Vad tycker du om navigeringen? 

11. Vad tycker du om utseendet (färg, form, grafik) och 
animationerna? 

12. Vad tycker du är positivt och negativt med sidan? 

13. Visste du redan något om informationen du fick, eller lärde du dig 
något nytt? 

 

Använd gärna utrymmet nedan för anteckningar om du behöver. 
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Bilaga 4, Skärmdump 
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