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Sammanfattning 

Många är övertygade om att IKT (informations- och kommunikationsteknologi) 
kommer att spela en större roll i framtiden och att det ”nya lärandet” även så kallat e-
learning kommer att ta plats i klassrummen. Det är flexibelt, individanpassat och 
bygger på aktivt lärande vilket ger eleven större möjlighet att nå målen.  

Denna rapport är initialskedet inför produktion av ett webbaserat studiematerial om 
Kaledo och syftet med rapporten är att beskriva hur ett webbaserat, pedagogiskt, 
självinstruerande läromedel kan vara utformat för att främja inlärning samt hur olika 
lärandeteorier och principer för konstruktion kan tillämpas på ett webbaserat 
studiematerial. 

För att skapa ett kommunikativt och effektivt gränssnitt ur ett lärandeperspektiv, 
berörs användning av multimedia, effektiv belastning av arbetsminnet, webbplatsens 
användarvänlighet och hur navigationen bör vara uppbyggd. Rapporten beskriver hur 
struktur och sidlayout kan se ut vid tillämpning av dessa principer. 

Projektet som är en planerad följd av rapporten är ett webbaserat läromedel om 
Kaledo, ett ritprogram för konfektionsbranschen som ingår i textilutbildningar på 
gymnasium och högskola. Därför har en studie vänd till alla lärare på textilutbildningar 
i Sverige, som undervisar i programvaran Kaledo gjorts. Lärarnas åsikter om, innehåll 
och presentationsform för ett sådant läromedel efterfrågades, samt om de såg ett 
behov, och om tillgången till ett e-läromedel hade ökat användningen av 
programvaran. 

Kunskapen om konstruktionsprinciper och gränssnitt har hämtas genom 
litteraturstudier och för att få del av lärarnas åsikter genomfördes en webbaserad 
enkät. Detta gjordes i samråd med Lectra, företaget som producerar programvaran 
Kaledo, och de bidrog med adresser till samtliga utbildare i Sverige. 

Det visade sig vara en begränsad skara som undervisade i Kaledo även om enkäten 
vände sig till alla utbildningsnivåer. Det var dock värdefulla svar som gav en tydlig bild 
av vad som efterfrågades i ett webbaserat läromedel. Behovet fanns till nästan 100% 
och även en klar majoritet ansåg att tillgång till ett webbaserat läromedel hade ökat 
användningen av programvaran.  

 



                                                                             
Summary 

Many are convinced that ICT (information and communications technology) will play a 
major role in the future and that the "new learning" also known as e-learning will take 
place in classrooms. It is flexible, individualized and based on active learning which gives 
students greater opportunity to reach their goals. 
  
This report is an initial stage before the production of a web-based learning materials 
and the purpose of this report is to describe how a Web-based, educational, self-
instructional materials can be designed to promote learning and how different learning 
theories and principles of design can be applied to this teaching materials.  
 

To create an effective and communicative interface from a learning perspective, 
involved the use of multimedia, efficient load of working memory, the site's usability and 
how the navigation should be structured. The report describes how the structure can 
look at applying these principles.  

 
The project, which is an intended consequence of the report is a web-based teaching 
materials on Kaledo, a drawing program for the clothing industry as part of textile 
courses in high school and college. Therefore, a study has been made, with questions to 
every teacher that teach the software, Kaledo. Teachers' views on, content and 
presentation of such materials were requested, and if they saw a need, and if access to an 
e-learning materials had increased the use of the software. 
  
Knowledge of design principles and interface was retrieved through literature studies 
and to get some of the teachers' views, an online survey was conducted. This was done 
in consultation with Lectra, the company that produces the software Kaledo, and they 
helped with the addresses of all the trainers in Sweden.  

 
It turned out to be a limited crowd who taught Kaledo although the survey turned to all 
levels of education. However, it was valuable answers witch gave a clear picture of what 
is called for, in a Web-based educational materials. The need existed for almost 100% 
and also a clear majority felt that access to a web-based teaching materials had increased 
the use of the software.



                                                                                          
Abstract 

Författarens bakgrund som webbproducent och numera yrkeslärare inom textil och design, 
låg till grund för ämnesvalet av denna rapport som beskriver dels hur ett webbaserat, 
pedagogiskt, självinstruerande läromedel kan vara konstruerat för att främja inlärning, dels 
hur ett kommunikativt och effektivt gränssnitt kan vara utformat. Hur tillämpning av dessa 
principer påverkar struktur och sidlayout beskrivs och redovisas grafiskt. Kunskapen om 
konstruktionsprinciper och gränssnitt bygger på litteraturstudier.  

Läromedlet som är en tänkt följd av rapporten avser Kaledo, ett ritprogram som ingår i 
textilutbildningar på gymnasium och högskola. Rapporten omfattar därför också en 
enkätstudie bland alla utbildare i Sverige som besvarat frågor om innehåll, presentationsform 
och behov. Enligt dessa lärare fanns ett uttalat behov av ett studiematerial och det ansågs 
också att tillgången till ett webbaserat läromedel hade ökat användningen av programvaran. 
 

 

The author's background as a web producer and now teacher in textile and design, was the 
basis for subject matter of this report, that describes both how a web-based, educational, 
self-instructional materials can be designed to promote learning, and how communicative 
and effective interface can be designed. How the application of these principles affects the 
structure and page layout is described and also shown graphically. Knowledge of design 
principles and interface are based on literature studies. 

Teaching material to be produced as a result of the report is about Kaledo, a drawing 
program that is a part of textile courses in high school and college. The report 
therefore also includes a questionnaire survey among all trainers in Sweden, answering 
questions on content, presentation and needs. According to these teachers, there was a 
pronounced need for teaching materials and it was also felt that access to a web-based 
teaching materials had increased the use of the software.

 



          
 

 

      Förord 

Denna examensrapport är ett led i studier till en yrkeslärarexamen. Utgångspunkt 
för rapporten har varit att inhämta kunskap inför framtida produktion av ett 
webbaserat läromedel, vilket är ett eget initiativ, men planeras i samråd med 
Lectra Sweden, tillverkare och leverantör av programvaran Kaledo, ett ritprogram 
för konfektionsindustrin.  

Därför vill jag särskilt tacka Anne Vesterlund, utbildare och programvaru-
specialist på Lectra i Borås för hennes generösa bidrag med sina specialist-
kunskaper. Tack också för alla synpunkter och erfarenheter från er som deltog i 
enkätundersökningen och framför allt till er som stöttat med personliga 
reflektioner och uppmuntran. Jag vill också tacka min handledare för projektet, 
Samir Khoshaba, som bistått med värdefulla synpunkter, kunskap och idéer. 

Växjö 28/8-10 

 

Marie Holtze 
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1. Introduktion 
Ett pedagogiskt uppbyggt självstudiematerial i form av ett webbaserat läromedel, 
borde vara ett gott stöd i undervisning. Därför är huvudsyftet med denna rapport att 
ta reda på hur ett sådant läromedel kan vara utformat för att främja inlärning, i det här 
fallet av Kaledo, ett ritprogram som ingår i textilutbildningar på både gymnasium och 
högskola.  

Själva programvaran Kaledo, är ett datorprogram från Lectra, som är marknadsledande 
på mjukvaror för konfektionsindustrin. Kaledo är ett vektoriserat ritprogram speciellt 
anpassat för produktteckning, färgsättning och kollektionspresentation för 
modebranschen. 

Rapporten är initialskedet till ett framtida projekt, ett webbaserat läromedel. 
Inspiration till detta kom vid egen undervisning i gymnasiekursen FOG 1201, av 
Skolverket kallad Datordesign. En kurs som ska ge utbildning i formgivning av 
klädkollektioner med hjälp av dator och specifik programvara (Kaledo), och där 
befintliga läromedel anpassade för kurs och programvara saknas. 

Då kursen till stor del består av enskilt arbete framför datorn, var idén att en 
webbaserad, pedagogisk utformad manual över funktioner och hantering av 
programvaran skulle ha kommit väl till pass. Av egen erfarenhet är datorvanan mycket 
varierande bland gymnasie- och högskoleelever och möjligheten till individualiserad 
arbetstakt gynnar alla kompetensnivåer.1 Med hjälp av en webbaserad utbildning skulle 
elever även kunna studera extra, när egna tillfällen ges, som t.ex. håltimmar, för att ta 
igen missade lektioner, eller för att repetera kursmoment. Läromedlet kunde även 
fungera som självstudiematerial på högskola samt integrerat i kurser för 
hantverksteknik, industriteknik eller i andra kurser på gymnasiet.  

För egen del anser författaren att en sådan ”extrahjälp” vore ett gott stöd i 
undervisningen och förhoppningen var att även andra utbildare i programmet skulle 
värdesätta tillgången till en webbaserad manual. Fokus i rapporten är vad dagens 
utbildare i Kaledo efterfrågar samt hur ett läromedel för självstudier bör vara utformat 
för att främja inlärning, vilket torde intressera andra lärare som avser producera 
studiematerial. 

 

 

 

 

 

                                                      

1 Bjerstedt, Å., (1969) Självinstruerande studiematerial. Några principer för konstruktion och 
utvärdering, Lund: Läromedelsförlagen, s. 37 
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2. Bakgrund 
Anledningen att examensarbetets inspiration blev ett läromedel för Kaledo, att 
användas i kursen FOG 1201 – Datordesign, kommer från egen erfarenhet av att 
starta upp och undervisa i denna kurs, trots avsaknad av tidigare kunskap i 
programvaran och lämpligt kursmaterial. Att formen för det tänkta 
utbildningsmaterialet blev en webbaserad manual, kommer av författarens tidigare 
högskoleutbildning till Webbproducent, samt arbete under flera års tid med 
webbaserad kommunikation och grafisk produktion. 

Två månader innan kursen Datordesign startade, genomgicks en 2-dagars utbildning i 
programvaran Kaledo från Lectra, på företaget i Borås. Förhoppningen var att få 
strukturen för, och grundmaterial till ett kursupplägg med hem. Alla som gick 
utbildningen vid det tillfället var utbildare/lärare inom gymnasium eller 
vuxenutbildning och det märktes direkt att det kursupplägg vi genomgick, inte skulle 
fungera alls för gymnasieelever. Det var två dagars intensiv matning av funktioner och 
kortkommandon. Kursen från företaget som tillverkar programvaran var upplagd som 
en företagsutbildning för engagerade och motiverade vuxna i branschen. Resultatet för 
egen del blev mycket kunskap om programvaran i sig, men knappast något stöd för 
kursupplägg och kursmaterial lämpligt på gymnasienivå.  

Sommarlovet ägnades åt programmet och en pdf-manual för de viktigaste, mest 
använda funktionerna producerades. Det fungerade som ett hjälpligt stöd för eleverna, 
men det fanns fortfarande ett klart behov av tillgång till mer omfattande manualer, 
exempel och övningsuppgifter.  

Det låg nära till hands med en bakgrund som webbproducent, och under nuvarande 
yrkeslärarutbildning att undersöka hur ett pedagogiskt webbaserat utbildningsmaterial 
för gymnasieelever skulle kunna vara uppbyggt, för att främja effektiv inlärning av ny 
programvara. 

Bakgrundskapitlet beskriver olika syn på inlärning och hur det vi kallar ”det nya 
lärandet” kan se ut, samt hur dessa teorier kan tillämpas vid produktion av ett 
självstudiematerial. Även principerna för konstruktion av självinstruerande läromedel 
och riktliner för utformning av gränssnitt vid webbaserat läromedel framställs. 
Exempel på tillämpning av dessa återfinns i resultatdelen. 

2.1 Olika syn på inlärning 
Det finns tre traditionellt grundläggande synsätt på inlärning av kunskap som kan ha 
betydelse för planering och konstruktion av läromedel. Olika teorier ger oss olika 
infallsvinklar och idéer om strategi, därför är det viktigt att den som producerar 
läromedel har en förståelse för de olika synsätten samt deras för- och nackdelar2. 
Utformning av läromedel måste bygga på erfarenhet och kunskaper om hur 
inlärningsprocessen fungerar. 

 

                                                      

2 Mergel, B., (1998) Instructional Design & Learning Theory, Paper, University of 
Saskatchewan 
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2.1.1 Behaviorism 

Behaviorismen med kända forskare som Pavlov och Skinner, bygger sina teorier på 
djurförsök och principer för djurens inlärning, där positiv eller negativ reaktion på 
stimuli antingen belönas eller bestraffas3. Kunskapen anses kvantitativ och kan 
förmedlas och upprepas. Den byggs upp genom utantillinlärning och goda 
minneskunskaper, men om eleven förstått den inlärda kunskapen, efterfrågas inte.  

Svagheten i behaviorismen kan uppstå t.ex. när positiv respons på inlärning uteblir och 
eleven inte vet eller förstår hur den ska agera eller gå vidare. Å andra sidan kan det vid 
vissa situationer finnas en stor styrka i att ”ha kunskapen i ryggmärgen” och att man 
agerar på intuition4.  

Som teori för kunskapsinlärning tappade behaviorismen mark långt före Internets 
utbredning och tillkomsten av webbaserad utbildning. Tack vare tillgången till Internet 
och utbudet av litteratur, har vi idag troligen inte heller samma behov av att memorera 
omfattande faktakunskaper.  

Även om behaviorismens principer kan anses något förlegade finns fördelar även med 
den typ av inlärning som bygger på utantillinlärning och att lära sig agera per 
automatik. Vid inlärning av en programvaras hantering och funktioner kan moment 
som t.ex. kortkommandon till olika nyttiga aktioner vara en fördel om de ”sitter i 
ryggmärgen”. Man kan t.ex. tänka sig kommandon som snabbt tar en ur en funktion 
eller nyttan av att automatiskt backa och göra ett agerande ogjort. Ett nästintill 
omedvetet, återkommande sparande kan vara ytterst värdefullt vid arbete på trötta 
skoldatorer som tenderar att stänga ner utan förvarning. Även alla funktionssikoner är 
fördelaktigt att kunna utantill. Dessa fakta kräver knappast förståelse utan ska bara 
läras in så att de alltid finns tillhands. 

2.1.2 Kognitivism 

Den kognitiva teorin företräds av bl.a. Vygotsky och Piaget, som ansåg att lärande sker 
genom individens inre processer och egna tänkande. Kunskapen kan inte förmedlas 
utan tillägnas genom kvalitativt, förändrad förståelse, och inte enbart kvantitativ 
ökning av kunskap. Det kräver aktiv bearbetning av ny information, genom 
tankearbete och reflektion, för att sedan byggas på tidigare kunskap. Förväntningar, 
planer och individens målsättningar påverkar också kunskapsinlärning5 enligt den 
kognitiva teorin. 

 

                                                      

3 Nyberg, R., Strandvall, T. (red), (2000) Utbilda via Internet Handbok i IT-pedagogik. E-
learnIT: Vasa Finland, s. 42 
4 Mergel, B., (1998) Instructional Design & Learning Theory, Paper, University of 
Saskatchewan 
5 Nyberg, R., Strandvall, T. (red), (2000) Utbilda via Internet Handbok i IT-pedagogik. E-
learnIT: Vasa Finland, s. 43 
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Svagheten i kognitiv inlärning kan vara t.ex. att det eleven lär sig, kanske inte är det 
bästa sättet att utföra något på. Det kan å andra sidan finnas en vinst i att alla elever lär 
sig utföra något på samma sätt för att skapa rutiner och undvika förvirring6. 

När det gäller läromedel syns de kognitiva teorierna bl.a. i användning av associationer 
och metaforer. Ett annat kännetecken är välorganiserat uppdelad kunskap som bygger 
på små förnuftigt, avgränsade moment som byggs upp till en större meningsfull 
helhet7.  

Den kognitiva teorin har legat till grund för struktur av kunskapsstoffet i lagom 
portioner i en logisk hierarki så att eleven utökar redan tillägnad kunskap och bygger 
upp en förståelse och en ökad helhetssyn efterhand. Den visar sig också i avsikten att 
bygga upp elevens förväntningar på den egna kunskapsinlärningen genom att visa 
komplexa exempel över vad som kan åstadkommas vid en bestämd nivå, när man 
genomgått ett visst antal moment.  

2.1.3 Konstruktivism 

Konstruktivismens teori är att vi konstruerar vår förståelse och kunskap med hjälp av 
våra egna individuella perspektiv och tidigare erfarenheter. Kunskapen är 
situationsbunden, d.v.s. är kopplad till speciella situationer och ingår i ett 
sammanhang. Inlärningsprocessen ses som en konstruktionsaktivitet som sker genom 
social interaktion8 och lärs bäst i realistiska situationer.  

Konstruktivism och förståelse byggd på personlig erfarenhet lämpar sig inte när det är 
nödvändigt med likhet och överensstämmelse. Däremot gör kunskap tillägnad som 
konstruktiv process oss bättre rustade för ”verkliga livet”, vi blir skickligare på att 
omsätta och använda vår kunskap i olika situationer och vid problem9. 

Konstruktivismen ligger längre ifrån behaviorism än kognitivism och är kanske inte 
lika lätthanterlig som teori att utveckla läromedel utifrån. Dessutom är resultatet av 
inlärning inte mätbart i samma omfattning, eftersom varje elev bygger sin kunskap 
utifrån sina egna erfarenheter10. Eftersom all förståelse bygger på tidigare kunskap kan 
ett problem vara, avsaknad av medvetenhet hos eleven om luckor i sina kunskaper och 
nödvändigheten av att utveckla kunskap på dessa områden11. 

 

                                                      

6 Mergel, B., (1998) Instructional Design & Learning Theory, Paper, University of 
Saskatchewan 
7 Mergel, B., (1998) Instructional Design & Learning Theory, Paper, University of 
Saskatchewan 
8 Nyberg, R., Strandvall, T. (red), (2000) Utbilda via Internet Handbok i IT-pedagogik. E-
learnIT: Vasa Finland, s. 46 
9 Mergel, B., (1998) Instructional Design & Learning Theory, Paper, University of 
Saskatchewan 
10 Mergel, B., (1998) Instructional Design & Learning Theory, Paper, University of 
Saskatchewan 
11 Nyberg, R., Strandvall, T. (red), (2000) Utbilda via Internet Handbok i IT-pedagogik. E-
learnIT: Vasa Finland, s. 56 
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I utbildningsmaterialet kommer konstruktivismens teori att användas som grund för 
formulering av större uppgifter som ska ha en verklighetsbaserad karaktär, där eleven 
ska sätta sig in i en yrkessituation och lösa en komplex uppgift. Här är det tänkt att 
eleven ska kunna använda sina tidigare upplevelser och lärdomar från olika situationer 
för att lösa nya uppgifter i nya sammanhang. 

2.1.4 Det nya lärandet 

Vi lever i en värld med snabb utveckling och har ett behov av att förkovra oss hela 
tiden, lärandet har blivit livslångt. Men traditionell klassrumsundervisning fungerar inte 
under livets alla faser. Det är många som är övertygade om att IKT (informations- och 
kommunikationsteknologi) kommer att spela en stor roll i framtiden och att sedvanliga 
undervisningsmetoder delvis kommer att ersättas av nya12 mer flexibla sätt. 

Idag förekommer begrepp som e-learning (e-lärande), blended e-learning, distance 
learning och flexibelt lärande och vi har även kommit i kontakt med bl.a. tutorials, 
Internetbaserat- och interaktivt lärande (många begrepp använder inte svensk 
översättning). Det förekommer en viss begreppsförvirring och saknas specifika 
beskrivningar, men allt handlar om mycket snarlika fenomen.  Generellt kan 
begreppen beskrivas som: Utbildningsmetod som med hjälp av datorer och varierande 
kommunikationsteknik, ofta via Internet, förstärker inlärning13.  

Fördelen med datorbaserad utbildning är bl.a. flexibiliteten, både vad gäller tid, plats14 
och ekonomi. Via Internet med datorn som informationsbärare, når vi nästan 
obegränsat antal studerande och kan få tillgång till duktiga föreläsare, oavsett var vi 
befinner oss15. Joordens m.fl. beskriver att studier visar att elever värdesätter 
webbaserade föreläsningar generellt, och speciellt möjligheten att pausa sändningen 
samt tillgång till sökfunktioner. De elever som nyttjade dessa fördelar presterade 
dessutom något bättre vid examination16. 

Teknikens utveckling har gett oss möjlighet att nyttja flera typer av media, via dator 
och mobiltelefon. Förutom text och bild, används också ljud och rörlig bild vid 
inlärning. Allt detta kan kallas ”digitala läromedel” vilket inte heller har någon 
vedertagen definition, men kan beskrivas som pedagogiskt hjälpmedel med digital 
teknik17. Tillgången till fria programvaror för olika tjänster är dessutom omfattande,18 

 

                                                      

12 Karlsudd, P. and Tågerud, Y. “Bridging the Gap - Taking the Distance out of e-Learning.” 
The Electronic Journal of e-Learning, s.43 
13 Littlejohn, A. & Pegler, C., (2007) Preparing for blended e-learning. Routledge: New York, s. 
16  
14 Bork, A. & Gunnarsdottir, S., (2001) Tutorial distance learning: rebuilding our educational 
system. Kluwer Academic/Plenum Publishers: New York, s. 14-15 
15 Bork, A. & Gunnarsdottir, S., (2001) Tutorial distance learning: rebuilding our educational 
system. Kluwer Academic/Plenum Publishers: New York, s. 21 
16 Joordens, S, Le, A, Grinnell, R, and Chrysostomou, S. “Eating Your Lectures and Having 
Them too: is Online Lecture Availability Especially Helpful in “Skills-Based” Courses?” 
Electronic Journal of e-Learning Volume 7 Issue 3 2009, s. 281 
17 Engström, S. & Svärdemo-Åberg,  E., (2006) Digitala läromedel och learning design 
sequence i svensk skola – brukarperspektiv. En forskningsöversikt. Stockholm, s. 21 
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därmed har vi möjlighet att både använda och själva producera material. Blended e-
learning använder alla dessa möjligheter för att främja effektiv, motiverande inlärning. 

Ytterligare en fördel med det nya lärandet är möjligheten till individualisering och 
interaktion. Du kan studera i din egen takt, när det passar dig och ofta på ditt eget 
språk. Studier visar att elever blir mer studiemotiverade med hög grad av interaktion19, 
aktivt lärande är mer fängslande och ger varje elev större möjlighet att nå målen. 

Förmodligen skulle även gymnasieskolan vinna på att också erbjuda eleverna flexibelt 
e-lärande, och dra nytta av de positiva effekter forskningen visat inom yrkesinriktad 
utbildning och fortbildning, där denna typ av inlärning är vanlig20. Gymnasieeleven 
skulle kunna ta igen missade lektioner eller läsa om vissa moment för att minska sina 
kunskapsluckor, antingen på håltimmar eller hemifrån. Nackdelen med ”flexibelt 
lärande” kan vara att det kräver ett visst mått av självdisciplin, vilket inte kan uppnås 
av alla elever.21

Själva formen för webbaserat självinstruerande läromedel är i sig en tillämpning av det 
”nya lärandet” även så kallat e-learning, d.v.s. det är flexibelt och bygger på aktivt 
lärande. Det är individanpassat både vad gäller arbetstakt, arbetsordning och ger 
möjlighet att själv välja tidpunkt för studier. Fördelen blir en individualiserad 
undervisning, vilket ger eleven större möjlighet att nå målen 

2.2 Konstruktion av självinstruerande läromedel 
Förväntad kunskap från detta examensarbete är hur ett webbaserat, pedagogiskt 
utformat läromedel d.v.s. läromedel för självundervisning bör vara utformat. Därför 
bör principerna för konstruktion av självinstruerande läromedel vara väl lämpade att 
applicera på ett sådant projekt. 

Enligt Bjerstedt är målet vid konstruktion av självinstruerande läromedel att skapa 
effektiv undervisning, där effektiv innebär mesta inlärning till minsta tidsåtgång22. För 
att kunna säga något om effektiviteten, måste kunskapsmålet med undervisningen och 
innehållets omfattning specificeras noggrant. Enligt författaren av denna rapport, med 
tillägget att förutom effektiv, så bör undervisningen även vara lustfylld. 

 

                                                                                                                                        

18 Littlejohn, A. & Pegler, C., (2007) Preparing for blended e-learning. Routledge: New York, s. 
101 
19 Bork, A. & Gunnarsdottir, S., (2001) Tutorial distance learning: rebuilding our educational 
system. Kluwer Academic/Plenum Publishers: New York, s. 50 
20 Nyberg, R., Strandvall, T. (red), (2000) Utbilda via Internet Handbok i IT-pedagogik. E-
learnIT: Vasa Finland, s. 135 
21 Läroverktyg, KK-stiftelsens skriftserie, E-lärande och framtiden – Flexibelt lärande, s.75 
22 Bjerstedt, Å., (1969) Självinstruerande studiematerial. Några principer för konstruktion och 
utvärdering, Lund: Läromedelsförlagen, s. 31 
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2.2.1 Grundprinciper för konstruktion av självinstruerande läromedel 

Nedan följer en sammanfattning av grundprinciper som kännetecknar ett effektivt och 
motiverande självinstruerande studiematerial23. Alla punkter är tänkta att höja 
effektiviteten i kommunikation och inlärning. Det är extra viktigt med ett tydligt och 
inspirerande studiematerial vid självundervisning, eftersom möjlighet till improviserat 
förtydligande inte ges. 

Flera av punkterna kan gälla generellt för effektiv undervisning och används även vid 
vanlig klassrumsundervisning, som t.ex. målsättningsanalys och elevutvärdering med 
efterföljande revidering. Alla nedanstående principer har beaktats vid planering av hur 
ett webbaserat läromedel kan se ut. 

 Detaljerad målsättningsanalys – hjälper till fokusering på den mest väsentliga 
informationen för valda situationer. 

 Presentationsindelning – Genom en ingående analys av ämnesstrukturen kan 
man bryta ner materialet i logiskt lämpliga, mindre presentationsenheter. 

 Planmässig sekvensbestämning – Komplexa färdigheter byggs upp av flera 
elementära mindre moment. Systematisk repetition byggs in i materialet vid 
lämpliga stadier. 

 Systematiskt bruk av ”korrelativa stimuli” – Eleven lär sig vad som kan 
förväntas, och hur materialet ska användas för att snabbt ”lyckas”, vilket 
påskyndar inlärningsprocessen och höjer motivationen. Denna ”stödstimuli” 
tonas ner efter hand när eleven lärt sig att själv klara uppgifter på ett korrekt 
och effektivt sätt. 

 Noggrann förhandsanalys av målgruppen – Studera förkunskaper, språkbruk 
m.m. för att optimera effektiv kommunikation och hamna på rätt nivå 
svårighetsmässigt. 

 Individcentrerad teknik – Informationsförmedling och inlärningssituation 
anpassas så att eleven kan arbeta i egen takt. 

 Frivillig förgreningsteknik – När hastighetsindividualisering inte räcker, kan 
olika vägar genom materialet erbjudas, som t.ex. överkursavsnitt eller 
”hjälpkurs” läggas in. En säker elev kan gå en kortare väg och en osäker går 
en längre med fler repetitioner. 

 Elevstyrt informationsflöde – Eleven har möjlighet att pausa och kan sen 
återuppta studierna vid den fas de avbröts och behöver inte läsa om eller göra 
om redan gjorda moment. 

 

                                                      

23 Bjerstedt, Å., (1969) Självinstruerande studiematerial. Några principer för konstruktion och 
utvärdering, Lund: Läromedelsförlagen, s. 33-36 
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 Yttre svarsreaktioner – För att inte tappa uppmärksamhet tvingas eleven till 
aktivitet med korta mellanrum och i omedelbar anslutning till enskilda 
undervisningsenheter. 

 Successiv återkopplingsteknik – Har eleven gjort rätt eller fel? Det ska vara 
lättare att göra rätt p.g.a. materialets presentationsstruktur, vilket leder till 
positiv återkoppling och förhöjd motivation. Felaktigt svar ska omgående 
korrigeras och inte behöva påminnas om, vid senare tillfällen. 

 Testuppgifter – Vid slutet av moment eller avsnitt bör testuppgifter läggas in 
som ger eleven en uppfattning om förvärvad kunskap och arbetsteknik. 

 Fortlöpande utvärdering och revidering av materialet – Revideringen ska 
bygga på elevens reaktioner, hur effektivt och intuitivt de anser att materialet 
är, och på kvarvarande kunskap efter genomgången utbildning. 

Dessutom borde attraktivt studiematerial och lustfylld undervisning tillfogas. Det 
kanske inte var empirisk erfarenhet 1969 när Bjerstedt skrev sin bok, men anses vara 
det idag, exempelvis enligt Cheon24. Författaren av denna rapport anser också att det 
är viktigt att ta så många sinnen i anspråk som möjligt, vilket även Khoshaba25 nämner 
till viss del, även om hans argument är vikten av praktiskt arbete. 

2.2.2 Huvudfaser vid konstruktion av självinstruerande läromedel 

Vid konstruktion av självinstruerande läromedel bör arbetet delas in i tre huvudfaser, 
förberedelse, produktion och utvärdering med efterföljande revidering. Dessa faser 
bör enligt Bjerstedt ges ungefär lika mycket tid, och alla kan gälla generellt vid 
framtagning av produkter, samt även delas in i ytterligare faser beroende på 
slutprodukt, i detta fall ett webbaserat läromedel om programvaran Kaledo. 

2.2.2.1 Förberedelse 

Inför förberedelsen är det ett antal aspekter som bör beaktas. 

▪  Undervisningsmaterialets lämplighet                                                                             
I förberedelsefasen analyseras olika förutsättningar inför framtagningen26. Först och 
främst, lämpar sig valt område för självinstruerande läromedel? Har materialet en så 
pass logisk struktur att det passar för självstudier? Finns behovet, är det tillräckligt 
många elever som studerar valt område? Är det av någorlunda permanent karaktär, 
d.v.s. är det lönsamt att producera ett läromedel för området? Här får man räkna med 
behovet av löpande uppdateringar. Ett webbaserat läromedel är inte lika känsligt för 

 

                                                      

24 Cheon, J. & Grant, M. (2009) Are Pretty Interfaces Worth the Time? The Effects of 
User Interface Types on Web-Based Instruction, Journal of interactive learning research, 
V. 20, s. 13  
25 Khoshaba, S. (2009?) Design in practice – A machinedesign project at Växjö University 
26 Bjerstedt, Å., (1969) Självinstruerande studiematerial. Några principer för konstruktion och 
utvärdering, Lund: Läromedelsförlagen, s. 48-50 
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förändringar, då det inte är lika arbetskrävande och definitivt inte lika kostsamt att 
uppdatera som ett tryckt studiematerial. 

▪  Undervisningens målsättning                                                                                     
Nästa steg är att analysera undervisningens målsättning. Här är det enligt Bjerstedt 
klokt att utgå från observationer av typiskt beteende hos redan erfarna personer och 
rådfråga kunniga ämnesexperter istället för att bygga analysen på studier av befintliga 
läromedel och kursplaner27. Målsättningen ska beskriva vad som bör uppnås och hur 
det ska uppnås, inom varje moment, samt vad eleven förväntas kunna efter genomförd 
utbildning. Det ska inte vara en beskrivning av kursens innehåll eftersom det vi lär ut, 
och vad sen eleven lär sig, ofta skiljer sig åt. Det kan vara nödvändigt att formulera 
förkunskaper, om sådana krävs. För att målbeskrivningen inte ska misstolkas kan det 
vara klokt att redan i förberedelsefasen formulera uppgifter på färdigheter och 
kunskaper. Det är också viktigt att i sin beskrivning av målsättningen undvika 
tolkningsbara termer, vilket det enligt författaren alltför ofta förekommer i kursmål 
från Skolverket. En tydligt specificerad och kontrollerbar målbeskrivning är ett bra 
initialläge inför formulering av kursmål och konstruktion av läromedel28.  

▪  Eleven och undervisningssituationen                                                                        
Man bör också göra en elevanalys av målgruppen för läromedlet. Vilka förkunskaper 
kan de förväntas ha? Hur ser deras studiesituation och möjlighet till studier ut? Vilket 
är elevens studiesyfte? Och till sist, vilken läsförmåga och språkförståelse har eleven, 
och är använd terminologi bekant? 

Den sista delen i förutsättningsanalysen kallar Bjerstedt situationsanalys,29 där menar 
han att vi behöver komma fram till den mest effektiva formen för presentation av 
materialet, och se till att vi har tillgång till nödvändiga hjälpmedel. Vi behöver också 
veta vilken tid vi har till förfogande för utbildningen. 

▪  Kursinnehåll                                                                                                           
När man analyserat förutsättningarna och gjort en tydlig målsättning bör 
kursinnehållet analyseras, d.v.s. få en uppfattning om materialets logiska och 
psykologiska struktur för att kunna skapa ett pedagogiskt upplägg på presentationen. 
Först bör en inventering och förteckning av kursområdets logiska huvudenheter göras, 
vilka sen ordnas i meningsfulla hierarkiska sekvenser. Man undersöker också om det 
finns logiska relationer mellan enheterna som är viktiga ur pedagogisk synpunkt. När 
man gjort en väl strukturerad förteckning, kan man bryta ner innehållet ytterligare i 
mindre enheter tills man har ett systematiskt relationsschema med rubriker och 
underrubriker30. Kvar i förberedelsefasen är sen att analysera vilket presentationsmedia 
som lämpar sig bäst för inlärning av materialet och hur kunskaperna kan mätas. 

 

                                                      

27 Bjerstedt, Å., (1969) Självinstruerande studiematerial. Några principer för konstruktion och 
utvärdering, Lund: Läromedelsförlagen, s. 52 
28 Bjerstedt, Å., (1969) Självinstruerande studiematerial. Några principer för konstruktion och 
utvärdering, Lund: Läromedelsförlagen, s. 57 
29 Bjerstedt, Å., (1969) Självinstruerande studiematerial. Några principer för konstruktion och 
utvärdering, Lund: Läromedelsförlagen, s. 69 
30 Bjerstedt, Å., (1969) Självinstruerande studiematerial. Några principer för konstruktion och 
utvärdering, Lund: Läromedelsförlagen, s. 77 
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2.2.2.2 Produktion av studiematerial 

Vid själva produktionen av studiematerialet bör man följa en viss arbetsgång och få 
med ett antal grundprinciper för främjande av effektiv inlärning. 

▪  Flödesmodeller                                                                                                      
Först väljs lämplig flödesmodell,31 antingen linjär, där samtliga elever går igenom hela 
materialet i en förutbestämd ordning, eller en förgreningsmodell med mer 
individualiserad arbetsgång. Är materialet mycket fast strukturerat och består i 
huvudsak av fakta och definitioner samt färdigheter som bygger på dessa, är en linjär 
modell lämplig32 annars passar förgreningsmodellen eller varianter av denna bäst. 

▪  Undervisningsenheternas konstruktion                                                                     
När flödesmodell bestämts kan de olika undervisningsenheterna utarbetas. Vid 
självinstruerande läromedel innehåller ofta varje undervisningsenhet tre delar, 
information, krav på svar eller aktivitet från eleven samt återkoppling på elevens 
agerande. Detta är grundkonstruktionen, men både kortare och utökade varianter 
förekommer.33  Man kan ha enheter antingen utan återkoppling, eller utan krav på svar 
eller agerande från eleven. Man kan också konstruera enheter som bara syftar till att 
befästa elevens kunskaper och som inte innehåller någon ny information.  

Vid utökade undervisningsenheter kan även specialinstruktioner som t.ex. fördjupning 
i externa kunskapskällor vara med. Men det är viktigt att varje enhet inte innehåller 
mer ny information än elevens uppmärksamhet klarar. All onödig information som 
inte tjänar något pedagogiskt syfte bör rensas bort, medan lagom mängd 
stödstimulering eller ”ledtrådar” bör finnas med.  

▪  Inbyggd stödstimulering                                                                                       
Bjerstedt talar om tre huvudregler när det gäller stödstimulering, nämligen, att inte ge 
mer stöd än nödvändigt utan låta eleven tänka efter själv. Att hellre välja logiskt-
meningsfulla ledtrådar som t.ex. åskådliggörande av exempel, än formellt-mekaniska 
som kan vara att hjälpa eleven fokusera genom användning av t.ex. fetsstil eller 
understrykning. Man bör heller inte förutsätta för mycket förkunskaper eller någon 
gemensam erfarenhetsbakgrund hos eleverna34. 

▪  Presentera arbetsteknik och material                                                                                       
Enligt Bjerstedt är det en fördel att skapa ett inledande avsnitt som presenterar 
arbetsteknik och arbetsmaterial samt att presentera informationen i lagom stora 
nivåskillnader, där varje enhet inte bör innehålla mer ny information och 
stödstimulering än nödvändigt. 

 

                                                      

31 Bjerstedt, Å., (1969) Självinstruerande studiematerial. Några principer för konstruktion och 
utvärdering, Lund: Läromedelsförlagen, s. 130 
32 Bjerstedt, Å., (1969) Självinstruerande studiematerial. Några principer för konstruktion och 
utvärdering, Lund: Läromedelsförlagen, s. 151 
33 Bjerstedt, Å., (1969) Självinstruerande studiematerial. Några principer för konstruktion och 
utvärdering, Lund: Läromedelsförlagen, s. 161 
34 Bjerstedt, Å., (1969) Självinstruerande studiematerial. Några principer för konstruktion och 
utvärdering, Lund: Läromedelsförlagen, s. 171 
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▪  Anpassa presentationssättet                                                                                        
När det handlar om att lära eleven skilja på olika komplexa informationsenheter har 
det visat sig effektivare för inlärningen att visa på skillnaderna mellan de olika 
enheterna, istället för att bara presentera varje enhet för sig.35 Man bör också använda 
ett språkbruk väl avpassat för vald elevgrupp. Det innebär inte att nya begrepp och 
svåra ord ska uteslutas utan att de ska förklaras på ett sätt som är adekvat för 
målgruppen. Till sist bör man tänka på att få en balans mellan ett deduktivt och 
induktivt presentationssätt. D.v.s. att man först presenterar information och principer 
(deduktivt) och sedan exemplifierar informationen (induktivt). Detta är en vanlig 
metod som enligt erfarenhet snabbt leder till inlärning36. 

▪  Vikten av repetition                                                                                                                 
När man konstruerat alla undervisningsenheter, skapas repetitioner. Det är ett viktigt 
moment som inte bör sparas på, hellre för många repetitioner än för få, eftersom 
”överinlärning” har positiv inverkan på behållningen av det inlärda37. Repetitions-
uppgifterna bör vara varierade och placeras med jämna intervall. De kan gärna vara 
individualiserade, så att eleven kan få fördjupad repetition på det som vållat problem. 

▪  Skapa meningsfull helhet                                                                                         
Man bör sträva efter att få eleven att upptäcka sammanhang och få perspektiv på det 
inlärda d.v.s. tillägnade kunskaper ska bilda en meningsfull helhet. Genom att ge en 
förhandsuppfattning om studiematerialets omfattning och vilket slutmålet är, 
underlättas strukturering och förståelsen för informationsdelarnas integration för 
eleven, och hon får en insikt om vart hon är på väg. Man bör göra en successiv 
sammanknytning av enskilda detaljer till meningsfulla sammanhang så långt det är 
möjligt. Vid repetition lägger man till tidigare moment så att nya detaljer och tidigare 
förvärvade kunskaper knyts ihop. Man kan också arbeta med integrerande sidomaterial 
eller externa källor som har en meningsfull förbindelse till materialet. För att öka 
elevens motivation och bibehållning av kunskap är det effektivt med inbyggda 
provavsnitt utan ny information. Det ger eleven en känsla av att hon verkligen lärt sig 
något och förhoppningsvis lättare kan se samband och meningsfullhet.38

2.2.2.3 Utvärdering och efterföljande revidering 

Vid utvärdering av självinstruerande läromedel är den empiriska utprovningen viktig. I 
vanlig skolundervisning bedömer man hur väl eleven klarar uppgifter medan i detta 
fall, bedöms undervisningsmaterialets effektivitet. Vid självinstruerande läromedel 
strävar man efter att anpassa metod och material utifrån individens förmåga till 
förståelse och kunskapsförkovring.                                                        

 

                                                      

35 Bjerstedt, Å., (1969) Självinstruerande studiematerial. Några principer för konstruktion och 
utvärdering, Lund: Läromedelsförlagen, s. 185 
36 Bjerstedt, Å., (1969) Självinstruerande studiematerial. Några principer för konstruktion och 
utvärdering, Lund: Läromedelsförlagen, s. 186 
37 Bjerstedt, Å., (1969) Självinstruerande studiematerial. Några principer för konstruktion och 
utvärdering, Lund: Läromedelsförlagen, s. 202 
38 Bjerstedt, Å., (1969) Självinstruerande studiematerial. Några principer för konstruktion och 
utvärdering, Lund: Läromedelsförlagen, s. 205 
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▪  Utvärdering av sakkunniga                                                                                 
Innan materialet provas på elever, bör någon erfaren utomstående testa läromedlet för 
att upptäcka fel, otydligheter och påpeka förenklingar. Som konstruktör är det lätt att 
bli ”hemmablind” och det kan vara svårt att upptäcka informationsluckor och alltför 
tolkningsbara formuleringar. Optimalt vore att ta hjälp av ytterligare två personer. En 
sakkunnig person som gör en detaljerad sakgranskning samt en bedömning av hur väl 
materialet motsvarar målsättningen och en person med språkligt och stilistiskt 
kunnande. Den personen bör även ha god kunskap om målgruppens språk- och 
läsförmåga för att kunna bidra med förbättringar ur språklig aspekt. 

▪  Elevutvärdering och revidering                                                                              
Nästa fas är att prova delar av utbildningsmaterialet på elever. Detta bör göras innan 
materialet är färdigt, gärna när några avsnitt är konstruerade. Dessa elever bör vara 
typiska för målgruppen och helst ha en kritisk läggning för att utvärderingen ska bli 
effektiv. Första elevtesterna bör göras enskilt, med observation av en elev i taget och 
med muntliga kommentarer till varje undervisningsenhet. Efter ett par noggranna 
studier där man ser både hur eleven agerar på materialet och klarar uppgifter, görs den 
första revisionen.  

När hela materialet är konstruerat provar man det på en större elevgrupp under 
normala undervisningsförhållande. För bedömning av inlärningseffekten kan man göra 
för- och efterprov. Efter analys revideras materialet åter, och en ny utvärdering görs 
med en ny elevgrupp. Denna procedur kan fortsätta tills man anser att materialets 
kommunikation är effektiv och utbildningens syfte är uppnått. 

▪  Slututvärdering                                                                                                          
När man inte anser fler revideringar nödvändiga, gör man en slutlig prövning där 
förkunskaper, tidsåtgång och slutresultat noggrant mäts med parallellt konstruerade 
prov. Det är viktigt att dessa slutprov är noggrant utformade med målsättningen som 
grund samt även är representativa för kurssyftet.  

Denna beskrivning av utvärdering bör göras vid större projekt enligt Bjerstedt,39 
speciell inför tryck. Vid produktion av webbaserade läromedel, räcker en enklare 
process, med tanke på den goda möjligheten till löpande revideringar.                                                                

2.3 Riktlinjer för gränssnitt av webbaserat läromedel 
Den stora möjligheten idag att använda multimedia på webbplatser har gjort många 
webbdesigner överentusiastiska. Ofta är det webbproducentens intuition, sunda 
förnuft och grafiska kompetens som styr webbplatsers utseende och inte teorier om 
hur människor lär sig vid arbete via en datorskärm. Det saknas tydliga riktlinjer för vad 
som bör placeras var på skärmen, för att effektivt främja inlärning40. De flesta riktlinjer 

 

                                                      

39 Bjerstedt, Å., (1969) Självinstruerande studiematerial. Några principer för konstruktion och 
utvärdering, Lund: Läromedelsförlagen, s. 221 
40 Jochems, W., Merrienboer van, J. & Koper, R., (2004) Integrated e-learning: implications for 
pedagogy, technology and organization. RouteledgeFalmar: New York, s. 100 

 
12 

Marie Holtze 



för webbdesign är hämtade från grafiska designprinciper, många gånger formulerade 
för tryck, och har i huvudsak ett artistiskt perspektiv.41

Mycket forskning har gjorts på utformningen av gränssnitt, speciellt på interaktion 
mellan människa och dator samt om lärandepsykologi. Gränssnittet är bryggan mellan 
användaren och programmet, och består av olika tekniker och mekanismer som tillåter 
användaren att interagera med datorn. Tre svårigheter ska övervinnas vid utveckling av 
en webbplats, hur hantera mycket information på skärmen, webbanvändares otålighet, 
samt risken att inte hitta information och bli desorienterad42. Det bästa gränssnittet är 
det som guidar användaren rätt, utan ansträngning43. 

Grundprinciperna för att skapa ett kommunikativt och effektivt gränssnitt ur ett 
lärandeperspektiv, kan delas in i fyra kategorier, användning av multimedia, effektiv 
belastning av arbetsminnet, webbplatsens användarvänlighet och hur navigationen är 
uppbyggd. 

2.3.1 Presentation av multimedia 

Det finns ett antal principer som är väldokumenterat effektiva och som gäller 
presentationen av olika multimedia. Närhetsprincipen innebär att text bör placeras i 
nära relation med berörd grafik eller bild. Överflödsprincipen handlar om att inte 
återupprepa texter m.m., och att bara ta med det som är ny information. Principen om 
sammanhang fordrar att ovidkommande material ska plockas bort från webbsidan och 
att inget som inte har ett samband till materialet ska finnas med. Dessa tre principer 
härstammar från välgrundad multimedia-forskning och ökar inlärning i en webbaserad 
studiemiljö44. Rörlig bild har visat sig vara extra effektiv vid inlärning och skapar en 
större förståelse. ”Människans hjärna tolkar visuell information på ett mycket effektivt 
sätt. Genom att använda grafer, diagram och andra visualiseringstekniker för att 
presentera ett abstrakt kunskapsmaterial kan man utnyttja detta. I själva verket är vi 
särskilt skickliga på att tolka rörliga visuella intryck.”45                                                                                        

2.3.2 Arbetsminnets belastning vid inlärning – Cognitive load 

Som förstärkning till multimediaprinciperna har forskarna kommit fram till några 
principer relaterade till lärandeteorier. Vårt arbetsminne eller korttidsminne är 
begränsat, därför strävas efter fokus på endast den information som är viktig för 

 

                                                      

41 Cheon, J. & Grant, M. (2009) Are Pretty Interfaces Worth the Time? The Effects of User 
Interface Types on Web-Based Instruction, Journal of interactive learning research, V. 20, s. 6 
42 Cheon, J. & Grant, M. (2009) Are Pretty Interfaces Worth the Time? The Effects of User 
Interface Types on Web-Based Instruction, Journal of interactive learning research, V. 20, s. 9 
43 Jochems, W., Merrienboer van, J. & Koper, R., (2004) Integrated e-learning: implications for 
pedagogy, technology and organization. RouteledgeFalmar: New York, s. 101 
44 Cheon, J. & Grant, M. (2009) Are Pretty Interfaces Worth the Time? The Effects of User 
Interface Types on Web-Based Instruction, Journal of interactive learning research, V. 20, s. 9 
45 Gärdenfors, P. Förståelse ger djup. Lärarnas nyheter, Pedagogiska magasinet 
http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2010/05/07/forstaelse-ger-djup 
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inlärningen. Det finns tre typer av belastning på arbetsminnet vid inlärning, ”intrinsic 
cognitive load” – belastning för att ta till sig det egentliga kunskapsstoffet, ”extraneous 
cognitive load” - ovidkommande information vid presentation av informationen. T.ex. 
en text som beskriver en triangels utseende är ”extraneous” eftersom en bild av 
densamma är mycket snabbare att ta till sig, belastningen på arbetsminnet blir betydligt 
mindre. Den sista typen kallas ”germane cognitive load” – uppbyggande av mönster, 
den ansträngning som krävs för att bygga upp en kunskapskarta och bilda sig en 
helhetssyn.46 Alla tre typerna läggs ihop och belastar vårt arbetsminne vid inlärning. 
Huvudprincipen är att minimera det onödiga och ineffektiva, och maximera den 
strukturuppbyggande inlärningen för att uppnå full kapacitet hos studenten eftersom 
endast information som hjärnan uppfattar som meningsfull passerar vidare för 
långtidslagring.47 Denna huvudprincip ligger på webbdesignern att uppnå. För att 
minska på arbetsminnets belastning bör gränssnittet även vara både tilltalande och 
intuitivt, samtidigt som uppmärksamheten ska fokuseras på inlärningsstoffet. 

För att minska onödig belastning av arbetsminnet bör man i lärsystemet ge 
återkoppling på agerande, som t.ex. att endast visa vad du kan välja i det läge du 
befinner dig, där ovidkommande information ska undvikas. Det ska också finnas 
intuitiva element som ikoner och beskrivande menyer, och lärstoffet ska ha en tydlig 
struktur som visas t.ex. med en översiktskarta. 

2.3.3 Användarvänlighet - Usability 

Webbplatsens användarvänlighet är ett annat mått på lärmiljöns effektivitet och kan 
delas in i fem olika områden. ”Learnability” – hur enkelt det är att förstå strukturen 
och utföra uppgifter utan tidigare erfarenhet, effektivitet – hur snabbt uppgifter kan 
förstås och utföras, ”memorability” – hur lätt gränssnittets uppbyggnad är att komma 
in i, och komma ihåg till nästa besök, ”errors” - antal fel användaren gör, och hur lätt 
det är att återta sitt felaktiga agerande. Till sist tillfredställelse – hur attraktivt och 
nöjaktigt är det att använda webbplatsens gränssnitt48. 

2.3.4 Navigation 

Webbplatsens navigation är en viktig del av användarvänligheten och effektiv 
navigation ska uppfylla vissa krav. Den ska tydligt kommunicera webbplatsens olika 
huvudavdelningar och det ska vara lätt att ta sig från en sektion av webbplatsen till en 
annan. Det är viktigt att den har ett konsekvent utseende genom hela webbplatsen. 
Navigationen ska också skapa en unik identitet till varje sida. Den kan ha olika 
utformning och några vanliga typer är vänstersidig vertikal, topplacerad horisontell och 

 

                                                      

46 Cheon, J. & Grant, M. (2009) Are Pretty Interfaces Worth the Time? The Effects of User 
Interface Types on Web-Based Instruction, Journal of interactive learning research, V. 20, s. 10 
47 Ott, A. En djungel av neuroner och synapser., Lärarnas nyheter, Pedagogiska magasinet, 
http://lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2010/05/07/djungel-av-neuroner-synapser  
48 Cheon, J. & Grant, M. (2009) Are Pretty Interfaces Worth the Time? The Effects of User 
Interface Types on Web-Based Instruction, Journal of interactive learning research, V. 20, s. 11 
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”drop-down”-menyer, där undersidornas länkar visas först vid klick eller markering av 
huvudlänken49.     

För att uppnå god användarvänlighet i webbaserad utbildning finns det några 
grundläggande rekommendationer man bör följa. 

 Var konsekvent i designen. 

 Erbjud en tydlig navigation 

 Gör det enkelt att förflytta sig i informationsstrukturen  

 Var tydlig med vad som förväntas av studenten                       

2.4 Gränssnittets påverkan på inlärning 
Gränsnittets effektivitet och hur det påverkar inlärning har det gjorts flera empiriska 
studier på, med olika mätmetoder. Tre områden brukar studeras, inlärningens 
effektivitet, inlärningens resultat och gränssnittets användarvänlighet. 

Studier har visat att studenter som följer en lektion på en webbplats uppbyggd efter 
goda designprinciper fullföljer lektionen på kortare tid och uppnår bättre resultat än de 
som studerade via en webbplats utan god design. Det har också visat sig ge djupare 
kunskapar när text och bild visas i kombination, än när information presenteras med 
enbart text50.  

Ett sätt att mäta användarvänligheten på webbutbildning är att utvärdera studentens 
frustration, tidsåtgång och nödvändig ansträngning för att lösa uppgifter. Ett 
väldesignat gränssnitt erbjuder tydliga förklaringar till objekt på webbplatsen, 
användaren ska inte behöva undra eller prova sig fram. Däremot har det varit svårt att 
isolera och mäta gränssnittets effektivitet vid empiriska undersökningar enligt Cheon51. 

Förutom text- och grafikbaserat gränssnitt talar man om gränssnitt byggt på metaforer, 
som sägs främja meningsfull förståelse och bättre bibehållet minne av tillägnad 
kunskap.52  I en mindre undersökning på 41 studenter jämfördes dessa tre 
gränsnittsvarianters inverkan på inlärningens effektivitet, resultat och 
användarvänlighet. Det visade sig att typen av gränssnitt inte hade så stor inverkan på 
inlärningen, så länge goda designprinciper för webbplatser och webbaserad utbildning 
följdes. Däremot uppskattades ett metaforiskt gränssnitt mest.53

 

                                                      

49 Cheon, J. & Grant, M. (2009) Are Pretty Interfaces Worth the Time? The Effects of User 
Interface Types on Web-Based Instruction, Journal of interactive learning research, V. 20, s. 11 
50 Cheon, J. & Grant, M. (2009) Are Pretty Interfaces Worth the Time? The Effects of User 
Interface Types on Web-Based Instruction, Journal of interactive learning research, V. 20, s. 13 
51 Cheon, J. & Grant, M. (2009) Are Pretty Interfaces Worth the Time? The Effects of User 
Interface Types on Web-Based Instruction, Journal of interactive learning research, V. 20, s. 14 
52 Cheon, J. & Grant, M. (2009) Are Pretty Interfaces Worth the Time? The Effects of User 
Interface Types on Web-Based Instruction, Journal of interactive learning research, V. 20, s. 8 
53 Cheon, J. & Grant, M. (2009) Are Pretty Interfaces Worth the Time? The Effects of User 
Interface Types on Web-Based Instruction, Journal of interactive learning research, V. 20, s. 28 
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3. Syfte och frågeställningar  
Detta examensarbete ligger till grund för framtida produktion av en webbaserad 
utbildning i programvaran Kaledo, som ska bygga på de pedagogiska aspekter tidigare 
studier om självinstruerande läromedel och e-lärande visar. Syftet har därför varit att ta 
reda på hur en webbaserad utbildning om att lära sig en programvara, kan vara 
uppbyggd för att främja effektiv och motiverande inlärning.  

Eftersom slutmålet är ett mindre läromedel om en programvara, främst tänkt för 
gymnasieelever, men även för elever i eftergymnasiala utbildningar, var det värdefullt 
att veta vad andra utbildare i programvaran hade för synpunkter. Följaktligen avsågs 
också att ta reda på vad utbildare i programvaran Kaledo ansåg om: Vad är ett bra 
innehåll i ett läromedel för denna programvara, och vilka moment bör ingå? Hur ska 
kursmoment och övningsuppgifter presenteras?  

Intressant i sammanhanget var också att få reda på om befintliga utbildare hade behov 
av ett publicerat läromedel och om de antog att ett lättillgängligt läromedel om Kaledo 
hade ökat användningen av programvaran. 

3.1 Frågeställningar 

 Hur kan ett självinstruerande läromedel vara konstruerat för att främja 
effektiv inlärning av ny programvara? 

 Hur kan gränssnittet vara utformat i ett webbaserat utbildningsmaterial för att 
främja effektiv inlärning av ny programvara? 

 Vad har utbildare i programvaran Kaledo för synpunkter på ett webbaserat 
läromedel angående behov, innehåll och presentationsform? 

3.2 Avgränsningar 
Antalet studier om webbplatsers användarvänlighet, även kallat usability, är 
omfattande. Litteratur och artiklar som endast beaktar  webbplatsers usability är inte 
medtagna i litteratursökningen, eftersom intresset har legat på gränssnittets 
användarvänlighet ur ett inlärningsperspektiv. Vid planering av utbildningsmaterialet 
kommer däremot de beprövade riktlinjer för god usability, som gäller enligt erfarenhet 
idag, att praktiseras.  

Vid sökning av artiklar om e-learning eller motsvarande handlade en stor del endast 
om olika lärplattformar och deras pedagogiska uppbyggnad. Inte heller denna litteratur 
har tagits med i undersökningen, eftersom de pedagogiska riktlinjerna för 
lärplattformar inte sammanfaller med riktlinjerna för läromedel. 
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Studier av läromedel publicerade via Internet, för liknande programvaror, har valts 
bort, av den anledning att tillgång till sådana brukar vara förknippat med kostnader. 
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4. Metod 
Undersökningen inför planering av ett självinstruerande läromedel om programvaran 
Kaledo, omfattade två skilda områden, dels en litteraturstudie av hur forskning och 
erfarenhet visar att självinstruerande läromedel, och då speciellt hur ett webbaserat 
läromedel bör vara utformat, för att främja effektiv inlärning. Dels hur nuvarande 
utbildare i programvaran ser på behovet av ett läromedel, samt vad det i så fall bör 
innehålla. Denna del undersöktes främst med hjälp av en webbaserad enkät utskickad 
via email (se Bilaga 1 alt. webbsida54). 

I metoddelen beskrivs litteraturstudien och enkätens utformning, urvalet av 
informanter samt vilka etiska aspekter som tagits hänsyn till. Hur enkäten sen 
genomfördes och resultatet bearbetades framställs också. Även, några kritiska tankar 
om undersökningens båda metoder och de problem som uppmärksammades under 
arbetets gång.  

4.1 Undersökningsmetod 
Hur ett läromedel ska vara konstruerat och hur gränssnittet på en webbaserad 
utbildning kan se ut, för att främja effektiv inlärning, har inhämtats genom 
litteraturstudier och det resultatet beskrivs i bakgrundsdelen.  

Syftet att ta reda på vad utbildare i programvaran anser om behov av 
utbildningsmaterial, önskvärt läromedelsinnehåll och eventuella övningsuppgifter 
m.m., besvarades genom en webbaserad enkät sänd via email till alla 
programtillverkarens kunder i Sverige. Resultatet av denna del av undersökningen 
redovisas i resultatdelen. 

4.1.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien inleddes med en sökning på Internet, bibliotek och deras artikel-
databaser, KK-stiftelsen samt i elektroniska artikelsamlingar som t.ex. ejel.com m.m. 
Ett antal tidigare uppsatser och forskningsrapporter relaterade till ämnet, nämligen 
konstruktion av läromedel och e-learning, har studerats. Även en forskningsöversikt 
över nyare forskning om läromedel, skriven av professor Boel Englund55 samt en 
rapport från Skolverket56 om läromedlens roll i undervisningen har ingått i 
bakgrundsstudien.  

Ganska lite av detta berörde konstruktion av själva läromedlet och då speciellt 
webbaserad utbildning och självinstruerande läromedel. Det blev en något ålderstigen 
källskrift som visade sig innehålla många grundprinciper helt applicerbara på ett 

 

                                                      

54 http://www.holtze.se/kaledo/enkat 
55 Englund, Boel, (2006). Vad har vi lärt oss om läromedel? En översikt över nyare forskning. 
Stockholm: Lärarhögskolan 
56 Skolverket, (2006). Rapport 284. Läromedlens roll i undervisningen. Stockholm: Fritzes 
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webbaserat studiematerial, som slutligen blev den huvudsakliga källan, nämligen 
Bjerstedts bok, Självinstruerande studiematerial från 1969. 

Vid litteratursökningen när det gällde webbaserad utbildning och e-learning, lånades en 
hel del litteratur och många artiklar, dels från databasen ERIC, dels från den 
webbaserade artikelsamlingen ejel.com. Mycket av detta berörde pedagogiken ur ett 
webbanvändarperspektiv och inte ur ett inlärningsperspektiv. Det visade sig också att 
mycket av innehållet i litteraturen var likartat, men några intressanta artiklar fanns, och 
det mesta stoffet hämtades ur Cheon och Grants artikel57 om olika typer at gränssnitts 
inverkan på inlärning. 

4.1.2 Enkätstudie 

Finns det ett behov av ett publicerat läromedel för programvaran Kaledo? Vad är i så 
fall ett bra innehåll i detta läromedel, och hur ska kursmoment och övningsuppgifter 
presenteras? De enda som kunde besvara dessa frågor var de personer som redan 
utbildar i eller inom snar framtid kommer att utbilda i programvaran Kaledo. Antalet 
befintliga utbildare i Sverige är inte stor, så all erfarenhet, möjlig att få del av, var 
värdefull. För att få stor spridning på svaren och nå så många som möjligt valdes en 
webbaserad enkät, d.v.s. det blev en kvantitativ studie med små inslag av kvalitativ 
metod.  

▪  Programleverantören Lectra                                                                                          
I initialskedet av projektet kontaktades Lectra58 för en förvissning om att det inte 
skulle bli någon intressekonflikt, att de förhoppningsvis hade en positiv inställning till 
läromedelsprojektet samt om de eventuellt ville bidra med adresser till informanter. 

Lectra är leverantör av i huvudsak fyra programvaror för konfektionsindustrin där 
Kaledo är ett av dem. De är ledande på marknaden med programvaror inom 
konfektion och då främst med program för mönsterkonstruktion, Modaris. Det är ett 
globalt företag med huvudkontor i Belgien och det svenska kontoret finns i Borås, 
textilproduktionens hemstad i Sverige. Det är också där de håller mycket av sin 
utbildning för lärare. Alla som utbildar i, och har licenser till Kaledo är kunder hos 
Lectra, men största delen av deras skolkunder arbetar med programmet för 
mönsterkonstruktion, Modaris.  

▪  Enkätfrågor                                                                                                          
Efter konstruktion av ett större antal frågor, genomgång och rannsakning av vilken 
information som verkligen var till nytta, blev det 16 frågor kvar. Det kändes viktigt att 
hålla ner antalet frågor och endast fråga efter absolut användbar information. Alla 
frågor hade bundna svarsalternativ, där antingen endast ett alternativ tilläts, som t.ex. 
svaret Ja, Nej eller Kanske. Andra frågor kunde efterfråga kursinnehåll, där flera 
alternativ kunde väljas. På flera frågor gavs dessutom möjlighet att komplettera med 

 

                                                      

57 Cheon, J. & Grant, M. (2009) Are Pretty Interfaces Worth the Time? The Effects of User 
Interface Types on Web-Based Instruction, Journal of interactive learning research, V. 20 
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egna alternativ eller lämna synpunkter, via en tom textruta i anslutning till frågan (Se 
Bilaga 1)59. 

▪  Enkätkonstruktion                                                                                                          
Valet blev en så kallat webbaserad enkät, d.v.s. en webbsida med ett formulär där man 
kan kryssa i och skriva in text som sedan skickas till en kopplad databas där alla svar 
och inskriven text lagras. Konstruktionen leder till total anonymitet, endast tidpunkten 
när svaret skickades angavs. Att det konstruerades så, var författarens val, tanken var 
att det möjligtvis låg ett värde i att veta vilka svar som inkommit före och efter 
påminnelse. Tillgången till enkäten lämnades sedan via en klickbar länk i ett email.  

▪  Inslag av kvalitativ metod                                                                                                          
Före konstruktion av enkätfrågorna gjordes en telefonintervju med Anne Vesterlund, 
utbildare och programvaruspecialist hos Lectra, angående struktur och innehåll i 
läromedlet. Hennes svar samt egen erfarenhet av utbildning i Kaledo, låg till grund för 
svarsalternativen i enkäten. Efter konstruktion av enkäten gav Anne, och en lärare från 
gymnasiet som utbildar i Kaledo sina synpunkter, detta skedde vid ett besök hos 
Lectra i Borås. Enkäten reviderades sedan till slutgiltig utformning. 

4.2 Urval 
Utbildningsansvarig på Lectra som intervjuades före konstruktion av enkätfrågor 
valdes som sakkunnig och erfaren användare, och gymnasieläraren som lämnade 
sypunkter på enkäten före utskick, valdes av bekvämlighet. Det var en ny bekantskap, 
med mycket erfarenhet av undervisning i Kaledo, som råkade befinna sig samtidigt på 
Lectra i Borås.  

I den här undersökningen var det inte tal om urval av respondenter utan målet var att 
göra en totalundersökning, vilket kanske var en orealistisk tanke som eventuellt inte 
uppnåddes fullt ut. Mail med länk till enkäten gick ut till hela målpopulationen, d.v.s. 
alla Lectras utbildningskunder i Sverige (största delen av Lectras kunder är 
företagskunder som tillhör textil- och modebranschen, dessa ingick inte i studien). 
Efter uppdatering av adressregistret slutade det på 46 mailadresser till personer och 
skolor som använder Lectras programvaror. De flesta använder enbart Modaris, 
programmet för mönsterkonstruktion och det är endast ett mindre antal som 
undervisar i Kaledo, även om det är fler som har licens på programvaran.  

Målpopulationen för enkätundersökningen var alla som utbildar i Kaledo i Sverige 
oavsett studienivå, störst andel är verksamma inom gymnasieskolan men många tillhör 
eftergymnasial utbildning som högskola och specialutbildningar för textilbranschen. 

4.3 Etiska överväganden 
Då denna undersökning till sin natur inte var förknippad med etiska problem, har de 
etiska kraven inte informerats om specifikt. Däremot var konstruktionen av 
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undersökningen sådan att de fyra huvudkraven inom forskningsetiska principer från 
Svenska Vetenskapsrådet60, indirekt har följts. Möjligtvis kan man säga att 
nyttjandekravet inte tillgodosetts fullt ut, eftersom undersökningens syfte var att 
producera ett läromedel med informanternas svar som grund. Däremot förmedlades 
alla kontaktuppgifter och det gavs möjlighet att medverka vid utveckling eller bidra 
med material. Man har också erbjudits tillgång till läromedlet när det är 
färdigproducerat. 

Informationskravet, d.v.s. meddelat informanterna på förhand om syftet med 
undersökningen, tillgodosågs via första mailutskicket, där avsikten med deras svar 
tydligt framgick. 

Konfidentialitetskravet har uppnåtts genom enkätens konstruktion, alla svar är helt 
anonyma såvida inte informanten frivilligt uppgav sin identitet genom att själv skriva 
in sin emailadress. Inför publicering har alla kommentarer tagits bort, då vissa kunde 
kopplas till enskilda utbildare. 

Samtyckeskravet har informanten själv haft konstroll över, hon kunde bara valt att inte 
gå in på enkätsidan och svara. Man kan heller inte säga att någon påtryckning skett, då 
det endast utgick en påminnelse om enkäten. 

4.4 Genomförande och bearbetning 

Efter produktion av webbsidan med enkäten (Se bilaga 1) och ett godkännande från 
Lectra av den slutliga utformningen, producerades den tillhörande databasen för 
lagring av svar. Enkäten publicerade på Internet och testades sedan. Därefter 
producerades en webbsida som hämtade en sammanställning av alla inskickade svar 
från databasen61. Denna sida gavs även Lectra tillgång till, så småningom. 

Från Lectra erhölls alla mailadresser till utbildningskunderna, varav flera endast 
undervisar i Modaris, vilka det var, framgick inte av listan. Lectra uppskattade antalet 
undervisare i Kaledo till c:a en tredjedel av adresserna. Det blev efter uppdatering 
totalt 46 aktuella adresser. Ett mailutskick formulerades och sändes ut efter 
godkännande (Se Bilaga 2), med kopia till Anne Vesterlund på Lectra, vilket var en 
markör till respondenterna att undersökningen var sanktionerad av företaget. Efter 
fyra veckor gjordes ett nytt utskick med erbjudande om medverkan och åtkomst till 
läromedlet, samt påminnelse om enkäten, även här med kopia till Lectra (Se Bilaga 3).  

Svaren från informanterna har sammanställts automatiskt via svarssidan och siffrorna 
har lagts in i ett exceldiagram för en tydligare visuell presentation, varav några 
redovisas i resultatdelen. 

 

                                                      

60 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf   
61 http://www.holtze.se/kaledo/enkat/get_svar.php 

 
21 

Marie Holtze 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


4.5 Metodkritik 
Litteratur söktes inom två områden, dels om pedagogik och dels om webbaserade 
läromedel och e-learning. En kombination av båda hade varit att föredra, men det 
visade sig inte finnas så mycket material och forskning om pedagogiskt perspektiv på 
utformning av webbaserade läromedel. En stor del av litteraturen och artiklarna 
handlade om pedagogiska aspekter på lärplattformar, eller om generell 
användarvänlighet, så kallat usability.  

Mycket av litteraturen som handlade om webbaserat lärande var från sekelskiftet d.v.s. 
runt år 2000, en period som sammanföll med egen utbildning till webbproducent. Det 
var välbekant information, och med vetskapen om att mycket hänt sedan dess, kändes 
det mesta av den texten inte relevant att hänvisa till. 

En studie av webbaserade läromedel för liknande programvaror som t.ex. 
CAD/CAM-program, kunde ha gjorts, men valdes bort eftersom det oftast är 
förknippat med en kostnad att få tillgång till sådana. Annars kunde det ha varit en god 
källa till förslag på struktur och sidlayout.  Befintliga läromedel hade förmodligen 
dessutom redan genomgått utvärdering, vilket gjort det än mer värdefullt inför 
planering av läromedlet om Kaledo. 

När det gäller enkätstudien kunde en förstudie ha gjorts, d.v.s. enkäten kunde ha 
testats på ett mindre antal lärare före utskick. Här valdes att endast efterfråga två 
personers synpunkter, varav en ur målgruppen. Deras synpunkter ledde till 
revideringar, men det framkom ändå svar på enkäten som gjorde att fler tomma 
textfält för kommentarer hade lagts till om vetskapen varit större innan. Anledningen 
att en förstudie inte gjordes, var kunskapen om ungefärligt antal personer i 
målgruppen, vilket var betydligt färre än förväntat.  

Strukturen på frågorna kunde också ha sett annorlunda ut, nu gavs ett alternativ, 
”Undervisar ej i Kaledo” eller ”Saknar erfarenhet av Kaledo” vilket upplevdes 
otillfredsställande vid analys av svaren. Det kunde lösas genom avläsning av svaren 
direkt ut databasen, utan att använda den automatiska sammanställningen. På så sätt 
kunde de informanter plockas bort, som inte hade erfarenhet av undervisning. 
Problemet kunde också ha lösts genom att göra enkäten i två delar från början, med en 
del för de som valt att svara, trots avsaknad av erfarenhet, och en del för de med 
erfarenhet av undervisning i Kaledo. 

För tillgång till läromedlet krävs bara en Internetuppkopplad dator och inloggning till 
webbplatsen, (inlogg med lösen var Lectras krav för offentlig publiceringen). För att 
göra övningsuppgifterna krävs att man har tillgång till programvaran Kaledo, som 
kräver en fysisk licensnyckel i form av ett usb. Detta är inget problem i skolmiljö, som 
oftast har programvaror installerade på en server för åtkomst från alla skolans datorer. 
Då har man två fönster uppe, läromedlet och programvaran, och skiftar dem emellan. 
Det innebär att man inte praktiskt kan genomföra övningsuppgifter hemifrån, utan 
bara använda läromedlet för att studera information och få demonstration på 
hantering av olika funktioner. För högskoleelever är detta förmodligen inget problem, 
de brukar kunna få inloggning till skolans server även utanför skolmiljö och kan 
förmodligen arbeta med Kaledo även hemifrån. 
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5. Resultat 
Hur ett läromedel kan vara konstruerat för att främja effektiv inlärning av ny 
programvara, samt hur ett gränssnitt kan vara utformat i ett webbaserat utbildnings-
material för att främja effektiv inlärning av ny programvara redovisas dels genom  
webbplatsen för  ”Läromedel om Kaledo”62, dels beskrivs huvuddragen i innehållet 
och kopplingen till teori nedan. Vad utbildare i programvaran hade för synpunkter på 
ett webbaserat läromedel angående innehåll och presentationsform har besvarats 
genom en enkät (Se Bilaga 1)63. Om dagens utbildare känner behov av ett publicerat 
läromedel och om de tror att ett lättillgängligt läromedel hade ökat användningen av 
programvaran har också besvarats genom enkäten och redovisas nedan i denna del. 

5.1 Enkäten 
Från 46 utsända email med länk till enkäten kom så småningom 15 svar in i 
databasen64, 13 före påminnelse och 2 svar till, strax efter andra utskicket (Se bilaga 3). 
Enligt Lectra så var det en relativt heltäckande svarsfrekvens. Resterande mottagare 
undervisar ännu inte i Kaledo eller har bara licens till Modaris, mönsterkonstruktions-
programmet.  

Enligt svaren var det 3 (på en fråga 5) som inte undervisade i Kaledo, med vetskap om 
att två av dessa är nära kollegor och en informant som skrev i slutkommentaren att 
hon valt att svara även om hon inte undervisade i Kaledo utan i andra programvaror. 3 
tillhörde eftergymnasial utbildning och resterande 9 gymnasieskolan, där 
Hantverksprogrammet var störst. Det var fler än förväntat som använde Kaledo i 
andra gymnasiekurser, än som fanns med som namngivna alternativ. För 11 personer 
var Kaledo integrerat i andra kurser, endast fem hade det som enskild kurs.  

De flesta ansåg att en blandning av text, bild och instruktionsfilm med berättarröst 
vore den ideala kombinationen för att presentera materialet, 9 trodde att detta 
föredrogs av elever, medan den varianten bara föredrogs av 6 lärare. Ingen hade valt 
alternativet med enbart instruktionsfilmer. 3 personer trodde att elever fördrog ett 
tryckt material och 6 lärare valde tryckta läromedel framför digitala. 

 

                                                     

” Jag tycker att det är viktigt med ett tryckt 
material som komplement så eleven lätt kan 
titta efter när det är något man glömt.” 

5.1.1 Behov och efterfrågan 

På frågan om det fanns ett behov av ett 
läromedel var de svarande nästan helt 
överens, 14 av 15 svarade Ja (Figur 1). Endast 

 

62 http://www.holtze.se/kaledo 
63 http://www.holtze.se/kaledo/enkat 
64 http://www.holtze.se/kaledo/enkat/get_svar.php 

 
23 

Marie Holtze 

Figur 1
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en person svarade Nej, vilket kanske kan 
vara personen som skrev att de inte hade 
Kaledo p.g.a. licenskostnaden utan använde 
Adobes ritprogram istället eftersom den 
licensen redan fanns på skolan. 

På frågan om de skulle använda Kaledo 
mer om det fanns ett lättillgängligt 
utbildningsmaterial var det också mycket 
positiva svar, med endast ett Nej (Figur 2).  

På frågan om de önskade tillgång till 
läromedlet var det ingen som ville vara 
utan, endast en var tveksam och hade svarat 
kanske.  

”…vore fantastiskt att få ta del av och jag 
skulle garanterat sätta in det även i mina kurser…………. Vi använder 
en webbaserad lärplattform där varje student kan logga in endast på de 
kurser de är registrerade på, här skulle ditt material platsa väl in...” 

Figur 2

5.1.2 Innehåll i läromedlet 

Det alla utbildare enats om att läromedlet skulle innehålla, var exempel på 
programmets användningsområde samt övningsuppgifter på olika funktioner. Alla 
utom två personer ansåg också att det skulle finnas beskrivningar på verktyg, 
funktioner och menyer samt manualer på programfunktionerna. Dessa fyra delar blir 
de som kommer att planeras för först. Två tredjedelar av informanterna ansåg också 
att det skulle finnas ett bifogat bildarkiv för användning vid övningar samt komplexa 
övningsuppgifter. Andra områden var mindre prioriterade, och närliggande faktatexter, 
som t.ex. om textila material var det som ansågs minst viktigt. (Figur 3) 
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Figur 3 
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” Jag tycker att läromedlet bör vara utformat så att eleven får en grund.....sen i slutet av 
kursen får mer komplexa uppgifter där de får använda faktakunskapen/grunden de 
fick men kanske i nya problemställningar så att man ser vilka som kan analysera och 
använda sin kunskap i nya sammanhang.” 

Något som inte fanns med bland alternativen men som en lärare ansåg viktigt var att 
kunna infoga filer från andra konfektionsprogram som Modaris, vilket också är 
planerat att tas med. 

” Infoga mönsterdelar från Modaris och läggbilder från Diamino, infoga bilder, 
exportera samt copy/paste för att infoga i annat program tex excel” 

Figur 4

5.2 Läromedlet 
Läromedlet kommer att vara uppbyggt i tre huvudmoduler, Om 
Kaledo, Arbeta i Kaledo och Användbart.  

Under ”Om Kaledo” ska all information om programmet uppdelat 
under olika länkar finnas (Figur 4). Här planeras beskrivningar av 
programmets olika delar som menyer, verktygspaletter mm. samt en 
beskrivning av innehållet i Kaledos filbibliotek. I denna modul finns 
mycket fakta som är bra att kunna utantill som t.ex. innebörden 
bakom verktygspaletternas ikoner. Det är tänkt att man ska läsa 
igenom och bekanta sig med programmet här först, innan man går 
över till manualerna i nästa modul.  

Figur 5

I modulen ”Arbeta i Kaledo” ska alla manualer över vanliga 
funktioner finnas, och under varje funktionsavsnitt ett flertal 
undergrupper med övningsuppgifter längst ner (Figur 5). 

 Det börjar med kortkommandon, sen följer funktionerna i logisk 
ordning för hur mycket funktionen används. Man ska inte behöva gå 
igenom läromedlets sidor i fallande ordning, men inlärningen 
underlättas och kunskaperna byggs på i den följden. Vid behov av 
repetition är det tänkt att man bara går in och uppdaterar sig på en 
viss funktion, och då används manualmodulen mer som ett 
uppslagsverk. 

På varje startsida till ett funktionsavsnitt ska målet med avsnittet 
redogöras för, och även vad eleven förväntas lära sig genom att gå  
igenom hela funktionsavsnittet, ska beskrivas. 

I den sista modulen ”Användbart ” finns just det namnet beskriver, 
material du har nytta av under arbetet, som t.ex. bilder via ett 
bildarkiv, måttabell, lexikon och delar av Kaledos filbibliotek. Här 
återkommer kortkommando eftersom det är en logiskt placering, 
och naturlig modul att söka informationen på.  

I Användbart finns även förslag till Studieguide, som kan användas 
av undervisande lärare, men främst är tänkt för elever som lär sig 
programvaran via självstudier. 

 
Figur 6
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Tillgängligt från alla sidor finns länk till läromedlets innehållsförteckning med 
direktlänk till varje sida, vilket också ger en tydlig översiktsbild av webbplatsens 
struktur. (Se Bilaga 4) 

Sidlayoten för 
manualer är tänkt 
att följa en viss 
struktur och ha ett 
konsekvent 
innehåll, så långt 
det går. Varje sida 
får en egen identitet 
via sin rubrik och 
det ska vara tydligt, 
var i läromedlets 
struktur sidan 
befinner sig, vilket 
syns på menyn som 
ligger till vänster 
om sidan. Text och 
bild ska alltid finnas 
direkt på sidan i 
nära anslutning till 
varandra. Till de funktioner och moment där det finns en instruktionsfilm kommer 
ikonen för film att ligga till höger om rubriken med information om hur lång filmen är. 
På varje manualsida är det också tänkt att det ska finnas en numrerad arbetsordning att 
följa, och ibland en liten Kom-ihåg-ruta där korta tips angående sidans funktioner 
finns med. (Figur 7) 

Figur 7

5.3 Koppling teori - praktik 
Vid planering och produktion av mallsida har de grundprinciper för konstruktion av 
självinstruerande läromedel, formulerade av Bjerstedt och beskrivna i bakgrundsdelen 
beaktats. Även beskrivna riktlinjer för gränssnitt av webbaserat läromedel har följts. 
Nedan beskrivs tillämpning av teorierna vid planering och produktion av läromedlet. 

5.3.1 Grundprinciper vid konstruktion 

I förberedelsefasen konstaterades att materialet hade en tillräckligt logisk struktur för 
att fungera som självstudiematerial, det lämpade sig också väl som ett webbaserat 
läromedel då programuppdateringar kommer årligen, och en webbplats är lätt att 
uppdatera till liten kostnad.  

Den inledande målsättningsanalysen grundade sig, dels på kursmål för gymnasiet, dels 
på synpunkter från programvaruexpert med erfarenhet av både utbildning och 
användning, men även på vad branschen anser viktigt att kunna. Målgruppen är i 
första hand gymnasieelever med små eller inga förkunskaper, vilket har varit 
vägledande för språkbruk och svårighetsgrad. 

Efter analys av ämnesstrukturen har en pedagogisk indelning av presentations-
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enheterna gjorts, och en sekvensbestämning inom de olika avsnitten planerats. Till 
denna typ av läromedel passar en förgrenad flödesmodell bäst, vilket ger en mer 
individualiserad arbetsgång, även om delar av innehållet har ett linjärt flöde. 

Varje funktionsgrupp byggs upp av mindre enheter som ska leda till en komplex 
färdighet. Funktionsavsnittet inleds med en beskrivning av avsnittets omfattning, 
målsättning och vad eleven kan förväntas kunna efter genomgånget avsnitt. 
Undervisningsenheterna består i stort sett av två delar, information, demonstration 
samt övningsuppgifter. Det är också planerat att varje informationsstycke ska följas av 
exempel, (deduktivt/induktivt). Möjlighet till fördjupning genom olika faktatexter var 
tänkt, men då det var lågt prioriterat bland respondenterna får det komma som sista 
moment i produktionen. De komplexa branschanpassade uppgifterna där eleven 
förväntas se ett sammanhang och mening med kunskapen, kommer som sista 
testuppgift. Dessa uppgifter förväntas ge eleven en insikt om sina förvärvade 
kunskaper och uppnådda färdighet. Återkoppling ingår vanligtvis också i ett 
självinstruerande läromedel, men här blir det, den undervisande lärarens uppgift.  

För att eleven ska få en förhandsuppfattning om läromedlet, presenteras hela 
materialet och arbetstekniken redan på webbplatsens startsida. Läromedlets innehåll 
och struktur återfinns i översikten som är lättillgänglig från alla sidor, även startsidan. 
För att eleven ska lyckas med sina självstudier på effektivaste sätt ska det finnas en 
studieguide med instruktioner för kursupplägg som eleven kan följa i egen takt. Eleven 
kommer också själv att kunna välja informationsflöde, och välja att antingen läsa text 
med bild, eller se en instruktionsfilm med berättarröst. Övningsuppgifterna kommer 
att kunna repeteras så många gånger som krävs. Dator med Internetuppkoppling och 
en inloggning blir det enda som krävs för att få tillgång till läromedlet, vilket gör att 
eleven även kommer att kunna studera via egen dator hemifrån.  

Läromedlet bör utvärderas av både användarexpert och undervisare i gymnasium och 
högskola. Språket kommer att granskas av svensklärare på gymnasiet som är bekant 
med målgruppens språk- och läsförmåga. Det kommer även att testas av 
gymnasieelever som går kursen Datordesign, löpande under produktionstiden och 
revideras utifrån elevernas synpunkter. Efter publicering är avsikten att läromedlet ska 
revideras fortlöpande utifrån elevutvärderingar och uppdateras. Årliga 
programuppdateringar från tillverkaren kommer också att kräva viss åtgärd. 

5.3.3 Riktlinjer för gränssnitt 

Ett intuitivt gränssnitt som guidar användaren rätt, samt att hantera komplex 
information på ett lättillgängligt och överskådligt sätt på en avgränsad yta, har varit 
utmaningen vid planering av läromedlet.  

Genom strukturen med tre huvudmoduler med beskrivande namn och förklaringar 
som finns åtkomligt i marginalen, är avsikten att det ska vara enkelt att förstå 
strukturen. Den lättillgängliga översiktsbilden med direktlänkar till alla sidor gör det 
också lätt att förflytta sig mellan olika avdelningar och att hitta på webbplatsen. 
Navigeringen har en vedertagen placering, utformning och beskrivande länknamn. 
Sidorna är konsekventa till sin layout och vissa ingående element återkommer. Varje 
sida har en egen unik identitet genom en tydlig rubrik. Text och bild följer 
närhetsprincipen och bara det som är sidans mål ska finnas synligt. Alla dessa delar gör 
att arbetsminnet besparas för fokusering på sidans syfte, att lära sig ett visst moment. 
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6. Diskussion 
Målet för detta examensarbete var att inhämta kunskap om hur ett webbaserat 
självinstruerande läromedel kan vara konstruerat, med programvaran Kaledo i åtanke. 
Till grund för detta har legat både litteraturstudier och en enkätundersökning bland 
undervisande lärare i Sverige. Från lärarna söktes deras erfarenhet av undervisning i 
programvaran, vad de ansåg skulle vara med i läromedlet och vilket de trodde var bästa 
presentationssätt. Att de såg ett behov, och ville ha tillgång till ett sådant material, 
anades redan innan svaren inkommit. Man brukar säga, som man frågar får man svar, 
vilket definitivt även gäller enkätundersökningar, men så var det nog inte, i detta fall. 
Det uppfattades som att det fanns ett genuint behov och intresse, mycket tack vare 
kommentarer skickade via email direkt till författaren, och via enkäten. 

Det visade sig att Kaledo inte användes på många skolor alls. Frågan är om ett så stort 
arbete som en webbaserad enkätstudie överhuvudtaget genomförts, om vetskapen om 
antalet utbildare i Sverige varit känt vid planering. Men mycket lärdom och 
uppmuntran blev belöningen av enkätarbetet, vilket gjorde det värt besväret. Vilka 
moment som ansågs prioriterade och kännedom om hur programmet används i 
undervisning på andra skolor, gav en ny insikt som ledde till förändringar i planering 
av innehåll och struktur. Det visade sig inte vara många som undervisade ämnet som 
fristående kurs, utan mer som en integrerad del i andra kurser, och på högskolan 
skedde mycket undervisning via självstudier, enligt författarens uppfattning. Därför 
togs kursplaner och kursupplägg bort, vilket var inplanerat från början. När sen 
Skolverket i sitt förslag till nya ämnesplaner i GY2011 tagit bort flera 
formgivningskurser var det ingen tvekan. En studieguide däremot, kommer att finnas 
med, som stöd för de elever som tänker studera materialet på egen hand.

Genom litteraturstudien söktes kunskap om hur självinstruerande läromedel kan vara 
konstruerat för att främja effektiv inlärning, och hur ett gränssnitt kan se ut för att 
underlätta inlärning. Att få teorier, tydliga nog att bygga upp en mall för ett webbaserat 
studiematerial, med ett intuitivt gränssnitt var avsikten, och till stor del uppnåddes 
detta.  

Trots att den huvudsakliga källan hade några år på nacken anser författaren av denna 
rapport att principerna höll, och att många var bra pedagogiska riktlinjer, även för 
vanliga läromedel och undervisning. Visserligen upplevdes boken som något ”strikt 
och torr” och den behandlade inlärning av datorarbete i dess begynnande historia där 
vikten av effektivitet tycktes vara det genomgående temat. Det som blev uppenbart, 
och som rapportens författare såg som bokens styrka, var att vikten av en tydlig logisk 
struktur i läromedel och fördelen med att bygga upp komplex kunskap och färdighet, 
av många små delar som staplas på varandra, var påtaglig. Något som också framstod 
klart var hur betydelsefullt det är att skapa en helhetssyn, att eleven får en överblick 
och kan se strukturen för kunskapsområdet framför sig, och har klart för sig vad som 
förväntas av dem. Detta åtgärdas i läromedlet med en strukturerad översikt, och 
målbeskrivningar planeras inför varje funktionsavsnitt. Tydlig struktur och helhetssyn 
är något som ibland saknas i både läromedel och undervisning idag, enligt författaren, 
och många elever hade säkert fått en effektivare inlärning med tydligare strukturer.  

Nu återstår det bara att leva upp till dessa insikter. Själva läromedlet är ett framtida 
projekt, och endast ett fåtal sidor av webbplatsen är producerade för att testa teorier 
och planering. På dessa sidor har Bjerstedts konstruktionsprinciper för effektiv 
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inlärning varit vägledande, och gränssnittets påverkan på inlärning har beaktats. Den 
först producerade av dessa sidor, bildar den mall som var målet med 
litteraturstudierna. Där låg vikten på att få med, endast så mycket information som var 
nödvändig för att uppnå målet med sidan, d.v.s. lära sig det momentet. Det skulle 
också presenteras på ett överskådligt sätt, med en tydlig arbetsordning och hjälpsamma 
tips, beskrivande bilder sammankopplad med förklarande text, intuitiva ikoner och en 
länk till instruktionsfilm med berättarröst, för de elever som föredrog det. Vanligtvis är 
webbanvändare ett otåligt släkte och många föredrar bilder och kort text framför 
instruktionsfilm, därför kommer tidslängden på filmerna att redovisas. Detta är 
vedertagen god ton när det gäller webbsidors användarvänlighet, likaså att redovisa hur 
stor (kB eller MB) filmen är att ladda ner, men detta ströks, med tanke på att filmerna 
blir korta, och många har tillgång till bredband av någon form, idag. 

Principen att nå balans mellan ett deduktivt och induktivt presentationssätt blir en 
senare planering. Presentation av information och principer, det deduktiva, finns med i 
mallen men exemplifiering av informationen, det induktiva, får vänta tills insamling av 
exempel skett. Fyra lärare svarade att de hade material att dela med sig av, men ingen 
av dem gav sig till känna. Kanske trodde de att de inte var anonyma, även om det 
framkom tydligt i utskicket, att så var fallet. Eventuellt blir det ett efterföljande utskick, 
med vädjan om exempel på moment, mot inloggning till läromedlet, när projektet 
kommit så långt.  

Det här examensarbetet har varit första steget till produktion av ett läromedel i form 
av en webbsida om Kaledo. Nu finns kunskaper om hur inlärningsprinciperna kan 
tillämpas, och en större insikt om arbetets omfattning.  

Jag ser stora möjligheter med webbaserad utbildning även för gymnasiet. Att det kan 
vara ett stort stöd i undervisningen för läraren, och kan ge eleven möjlighet till 
flexiblare studier. Det ska bli spännande att få omsätta sina kunskaper i ett praktiskt 
projekt, och förhoppningen är att det ska komma till nytta även för andra utbildare. 
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Bilaga 2 

 

Mailutskick 1  2010-04-10 

 
 
Rubrik: Webbaserat läromedel om Kaledo från Lectra 
 
 
Hej, 
Jag heter Marie Holtze och arbetar som yrkeslärare på Hantverksprogrammet 
Mode & Design i Kalmar. Samtidigt läser jag yrkeslärarutbildningen på distans. Jag 
har ett långt förflutet inom textilbranschen men även som webbproducent och i mitt 
examensarbete har jag valt att kombinera dessa båda erfarenheter, genom att ta 
fram ett webbaserat läromedel om Kaledo. 
 
Skulle du vilja ha tillgång till ett självstudiematerial för undervisning i 
Kaledo? 
 
Det skulle jag. Därför har jag tänkt att sammanställa en mindre webbplats ev. med 
instruktionsfilmer över de viktigaste funktionerna, alt. bilder och text, exempel på 
användning och övningsuppgifter. Dit ska eleven kunna logga in och studera i egen 
takt. 
 
På nedanstående webbadress finns en enkät med 16 kryssfrågor om bakgrund, 
behov, innehåll och utformning av ett läromedel om Kaledo. Att besvara enkäten tar 
c:a 3-4 min. av din tid, och jag värdesätter högt dina synpunkter. Du kommer till 
enkäten via länken nedan: 
 
http://www.holtze.se/kaledo
 
Ditt svar är helt anonymt såvida du inte själv skriver in din emailadress i enkäten. 
Svaren kommer endast att användas av mig, som underlag inför planering av detta 
läromedel.  
 
 
Tack på förhand 
 
Marie Holtze  
Hantverksprogrammet Mode & Design 
Jenny Nyströmsskolan, Kalmar 

  

http://www.holtze.se/kaledo
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Mailutskick 2 2010-05-09 

 

Rubrik: Webbaserat läromedel om Kaledo från Lectra 

 

Hej, 
Tack för svar på enkäten angående läromedel om Kaledo, du fick via email för c:a 
1 månad sedan. Jag uppskattade verkligen att få lite personlig respons. Alla som 
gett sig tillkänna via lämnad emailadress och som vill bistå med något material 
kommer att få inloggning till webbplatsen när den blir klar (hösten 2010). Så har du 
möjligtvis någon övningsuppgift eller bild på färdig produkt gjord i Kaledo, kanske 
också med beskrivning på användningsområde, tar jag tacksamt emot det. Du får 
givetvis med ditt namn. 
 
Vad jag förstått från Lectra är det inte så många skolor i Sverige som utöver 
Modaris även undervisar i Kaledo. Kanske det är anledningen till relativt få svar 
hittills (13 av 46 utsända email).  
 
Undervisar du i Kaledo och ännu inte hunnit svara är jag väldigt tacksam om du vill 
ta dig tid att göra det. Enkäten innehåller 16 kryssfrågor och tar c:a 3-4 minuter att 
besvara. Ditt svar är helt anonymt och enkäten finns kvar på adressen: 
http://www.holtze.se/kaledo 
 
Om du inte undervisar i Kaledo får du väldigt gärna bara svara ”undervisar ej” på 
detta email. Det ger en bättre uppfattning om hur många som undervisar i Kaledo. 
 
Har du några frågor får du gärna kontakta mig, enklast är via denna email, annars 
kan jag nås på 0480-45 17 35 (arbetet).  
 
Med vänlig hälsning 
 
Marie Holtze  
Hantverksprogrammet Mode & Design 
Jenny Nyströmsskolan, Kalmar 
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