
 

 
 
 
 
 

 
E-lärande och Användbarhet 

 
Utvärdering och omdesign 

 av en medicinsk e-utbildning 
  

 

 
 

 
Anna Berggren 

 
 

LIU-KOGVET-D--03/01--SE 
 

D-uppsats i kognitionsvetenskap 
Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet 

 
Handledare och examinator: 

Nils Dahlbäck 
 

17 januari 2003 



- E-lärande och användbarhet – 



- E-lärande och användbarhet – 

Sammanfattning 
För att en e-utbildning skall utgöra en god inlärningsmiljö krävs, förutom en 
väl anpassad pedagogik, även en hög grad av användbarhet. Ett system där 
användarna ofta tvingas flytta uppmärksamheten från innehållet, för att 
istället rikta den mot att försöka förstå systemet, påverkar 
inlärningsprocessen negativt.  
 
Syftet med detta arbete var tvådelat. Som ett första led avsågs att utvärdera 
en befintlig e-utbildning, EKGtolkning.com, för att undersöka hur dess 
utformning stämde överens med de pedagogiska krav som ett datorbaserat 
läromedel bör leva upp till. Ett användartest genomfördes, varvid vissa 
användbarhetsproblem påvisades. Dessa problem kan i sin tur få 
konsekvenser för inlärningseffekten, något som diskuteras i uppsatsen.  
 
Som ett andra led gjordes en omdesign av EKGtolkning.com i syfte att 
komma runt de påträffade användbarhetsproblemen och höja det 
pedagogiska värdet. De nya lösningar som togs fram utgjordes dels av en lo-
fi-prototyp och dels av en hi-fi-prototyp, vilka båda utvärderades med hjälp 
av användare. Resultatet visade på en ökad grad av användbarhet, något som 
gynnade såväl inlärningseffekt som motivation.  
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Förord 
Jag vill rikta ett stort tack till alla de som på något sätt hjälpt mig i mitt 
arbete med uppsatsen, framför allt till Nils Dahlbäck för god handledning 
och inte minst uppmuntran, till Jonas Bäwer på Bäwer & Nilsson AB, till 
Stefan Gustavsson på Kardiologiska kliniken, US, Linköping för att han har 
tagit sig tid att svara på frågor och bistått med material, samt till min far för 
hjälp med korrekturläsning. Jag vill dessutom tacka alla de som har ställt 
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1. Inledning 
E-lärande har länge framstått som något som skulle leva upp till krav på 
flexibla och interaktiva utbildningsmiljöer. För att datorn skall fungera i 
utbildningssammanhang ställs bland annat krav på ny pedagogik. Det krävs 
tid och erfarenheter, både för dem som producerar e-utbildningar och för 
dem som nyttjar dem, att komma på vad de vill få ut av mediet. Det 
livslånga lärandet kan låta som en kliché, men är idag mer aktuellt än 
någonsin och något som också gäller för dem som utvecklar läromedel och 
nya pedagogiska principer. 
 
Hur kan en e-utbildning för vuxna vara utformad, så att den upplevs som 
både engagerande och trovärdig och som får oss att hellre sätta oss framför 
datorn än att krypa upp i favoritfåtöljen med en bok i det aktuella ämnet? 
Datorn som medium har oändligt mycket mer att erbjuda än en bok. Trots 
det verkar många e-utbildningar vara direkt överförda från bokformatet utan 
att ha något mer att tillföra. Många gånger går de interaktiva inslagen enbart 
ut på att titta och peka, en pedagogik som kan tyckas mer lämpad för de 
yngre användarna.  
 
Väl anpassad pedagogik är inte det enda som krävs för att en e-utbildning 
skall fungera. Denna studie syftar till att undersöka vilken betydelse 
användbarhetsaspekter har, och vilka konsekvenser för inlärningseffekten de 
kan få. För att få svar har jag valt att utvärdera en specifik e-utbildning, som 
går under namnet EKGtolkning.com och vänder sig till personal inom 
vården. Hur väl lever den upp till de förväntningar användarna har? 
Tillgodoses de krav som kan ställas på en god inlärningsmiljö? Uppsatsen 
innehåller förslag till en utveckling av EKGtolkning.com. 
 

Bäwer & Nilsson AB 
Mitt arbete har till viss del skett i samarbete med Bäwer & Nilsson AB, som 
är ett medie- och kunskapsföretag med en huvudsaklig inriktning mot 
produktion av IT-baserade läromedel för personal inom vårdsektorn och 
representanter för läkemedelsindustrin och medicintekniska företag. På 
Bäwer & Nilsson AB arbetar för närvarande fem personer. Två av dem har 
själva medicinsk utbildning och är aktiva inom vården och är därför väl 
bekanta med det område deras produkter omfattar. Bäwer & Nilsson AB har 
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bland annat utvecklat e-utbildningen EKGtolkning.com, som syftar till att ge 
kunskap om EKG och hur det tolkas.  
 

Syfte 
Syftet med min studie var att utvärdera och analysera e-utbildningen 
EKGtolkning.com, och utifrån resultatet av det jämte relevant litteratur, ta 
fram förslag till en utveckling av produkten med avseende på såväl 
användbarhet som pedagogik. 
 

Avgränsningar 
Mot bakgrund av detta syfte, torde en utvärdering avslöja både hur väl 
produkten fungerar att använda och vad användarna faktiskt lär sig. 
EKGtolkning.com vänder sig till en målgrupp där baskunskaperna varierar 
stort. Det skulle därför vara svårt att särskilja de kunskaper kursdeltagarna 
tillägnade sig genom utbildningen och de kunskaper de har fått på annat håll. 
De användartester som genomfördes kom därför främst att handla om 
systemets användbarhet. De problem som där märktes diskuterades sedan 
mot bakgrund av rådande teorier om lärande. 
 

Uppsatsens struktur 
I avsnitt 1 beskrivs studiens syfte. Avsnittet ger en översikt över studiens 
bakgrund och inriktning. Här presenteras också Bäwer & Nilsson AB, som 
ligger bakom produktionen av den e-utbildning som en stor del av mitt 
arbete har fokuserat kring. 
 
Avsnitt 2 behandlar teorier om lärande i allmänhet och om e-lärande i 
synnerhet. Användbarhetsaspekter, både generellt sett och i samband med e-
lärande, diskuteras också.   
 
Avsnitt 3 handlar om den e-utbildning, vid namn EKGtolkning.com, som jag 
har valt att studera. Här återfinns ett referat från en intervju med 
upphovsmännen om vilka tankar som låg bakom skapandet av utbildningen. 
En kort beskrivning av vad EKG är och hur det tolkas finns även med. 
Likaså ingår en beskrivning av själva utbildningen. 
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I avsnitt 4 redogörs i detalj för min utvärdering av EKGtolkning.com.  
 
I avsnitt 5 beskrivs den process som ledde fram till en omdesign av 
EKGtolkning.com. Två prototyper och utvärderingar av dessa presenteras.  
 
Avsnitt 6, slutligen, sammanfattar vad jag kommit fram till i min studie och 
består av en diskussion kring mina erfarenheter av detta.  
 

 - 3 -



- E-lärande och användbarhet – 

 - 4 -



- E-lärande och användbarhet – 

2. Teoretisk bakgrund 
E-lärande, att lära med hjälp av teknik, är det något som skiljer sig från att 
lära på annat vis, till exempel i en klassrumssituation eller genom att läsa en 
bok? För att beskriva vad e-lärande är eller hur det på bästa sätt kan nyttjas 
behöver vi veta lite mer om vad det är som får oss att ta till oss ny 
information och omsätta det i kunskaper och färdigheter. 
 

Lära in – lära ut eller bara lärande 
Synen på kunskap och lärande har gradvis förändrats. Tidigare inställning 
till utbildning karaktäriserades av att läraren skulle förmedla kunskap till 
eleverna, det vill säga läraren lärde ut och eleverna lärde in. Nyberg (2000) 
använder analogin om att se läraren som en trädgårdsmästare, som gick runt 
och vattnade plantorna/eleverna, som i sin tur sög i sig av kunskapen för att 
utvecklas och växa. Idag har läraren mer rollen av en idrottsledare, som 
uppmuntrar och visar vägen. Tränaren vet målet, det vill säga han vet vilka 
färdigheter som behövs och vilka som är viktiga att behärska. Det hjälper 
inte att tränaren är aktiv om inte adepterna också är det. Utbildarens roll 
skall därför i första hand vara att ge råd och vägledning, att sätta upp mål 
samt att hjälpa den lärande att förstå hur de kan nå målet. Idag används 
begreppet lärandecentrering, vilket innebär att eleverna tar eget ansvar för 
sitt lärande och är självstyrande. 
 

Teorier om lärande 
Under 1900-talet har främst två traditioner dominerat. Den ena, 
behaviorismen, såg lärande som detsamma som förvärv av yttre 
observerbara beteenden. Den andra traditionen utgörs av olika kognitiva 
perspektiv. Gemensamt för dessa är att människans tänkande står i centrum. 
Det kognitiva perspektiv som kanske fått störst inflytande vad det gäller 
synen på lärande är konstruktivismen, där det betonas att individen själv 
konstruerar sin kunskap. Som ett alternativ till dessa tanketraditioner 
utvecklades det sociokulturella perspektivet. Dess förespråkare vill betona 
att lärande inte enbart sker inom individer, utan till stor del genom 
interaktion med den omvärld vi lever i. (Säljö, 2000) 
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Behaviorismen 
Behaviorismen var som starkast under mitten av 1900-talet. Enligt denna syn 
handlar lärande om att tillägna sig reaktioner. Behavioristerna utgick från att 
det endast gick att forska om det yttre beteendet, eftersom det är det som går 
att mäta objektivt. En av förgrundsgestalterna var Pavlov som genom sina 
studier av hundar kom fram till att vissa beteenden, eller snarare reflexer, 
kunde utlösas genom betingning. Stimuli – respons är ett välkänt begrepp, 
som går ut på att det går att framkalla en viss reaktion genom att presentera 
rätt form av stimuli. Behaviorismen vidareutvecklades av Skinner, som ville 
visa att betingning är något som förekommer vid många fler beteenden än de 
som är kopplade till reflexer. Hans principer om förstärkning fick stor 
genomslagskraft och används i många sammanhang än idag. Förstärkning 
innebär att individer tenderar att upprepa beteenden som resulterar i något 
positivt, till exempel en belöning. Beteenden som inte förstärks eller leder 
till obehag tenderar att så småningom upphöra (Säljö, 2000). Mekanisk 
inlärning, memorering och utantillinlärning var vanligt och önskvärt, 
eftersom det var det yttre beteendet som var det centrala (Nyberg, 2000).  
 

Kognitivismen 
Kognitivisterna ifrågasatte behavioristernas intresse för uteslutande yttre 
beteenden och hävdade att mycket av det som människan gör bestäms av 
hennes inre tänkande. Människor har, till skillnad från de flesta djur, 
förväntningar, planer och målsättningar (Nyberg, 2000). En inspirationskälla 
till synen på människans kognition var den tidens snabba utveckling inom 
datateknologin. Det talades i termer av att människor ”inhämtade” 
information. Hjärnan beskrevs som en ”processor”, där ”informationen 
behandlades”. Mycket av studierna kring lärande kom att handla just om hur 
informationen behandlades (Säljö, 2000). Kunskap kan tillägnas, men 
innebär inte enbart en kvantitativ ökning utan också en kvalitativ förändring 
av individens förståelse.  
 

Konstruktivismen 
Konstruktivismen går ut på att individen gradvis konstruerar och modifierar 
sin egen förståelse av verkligheten eller skapar sig en uppfattning om hur 
andra förstår omvärlden. Lärandet är en aktiv process, där utgångspunkten 
ligger i vars och ens tidigare erfarenheter och uppfattningar, det vill säga vi 
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använder den kunskap vi redan har när vi konstruerar ny kunskap. Vi skapar 
en egen subjektiv förståelse. Kunskap och färdigheter är dessutom beroende 
av i vilka situationer och sammanhang de används, såväl mentala, fysiska 
som sociala. Att praktisera och utpröva i rätt omgivning är mer motiverande 
och därtill viktigt för att anpassa färdigheterna till deras rätta miljö. 
Utbildning skall ses som ett sätt att påverka de lärandes process för 
konstruktion av kunskap (Nyberg, 2000). 
 

Sociokulturellt perspektiv 
Enligt det sociokulturella perspektivet är lärande något som inte enbart sker 
inom individer, utan påverkas i hög grad av andra människor i ens 
omgivning. Det sociokulturella perspektivet utgår från att lärande är en fråga 
om hur kunskaper och färdigheter som gjorts av tidigare generationer lever 
vidare och utvecklas i nya sammanhang. Lärandet består av de processer 
genom vilka människor approprierar kunskaper och färdigheter. Dessa 
processer är något som ständigt pågår och är inte begränsade till någon 
särskild miljö eller situation. Nya kunskaper och värderingar överförs till 
nya sammanhang när människor interagerar med varandra. Egna 
erfarenheter blandas med andra människors kollektiva kunskaper (Säljö, 
2002). Kommunikation är ett centralt begrepp inom det sociokulturella 
perspektivet. Det är genom kommunikation som individer blir delaktiga i 
kunskaper och färdigheter. Vi lånar och byter information i samspel med 
andra människor och bildar därigenom nya insikter. Artefakter är också 
något som har stor betydelse. Mycket av människans kunskap har byggts in i 
diverse hjälpmedel. Genom samspel med all den teknik som finns integrerad 
i människans vardag är det för oss möjligt att ha kontroll över en stor mängd 
information. Säljö (2002) menar att i takt med att tekniken ändrar sig, 
förändras även det sätt på vilket vi kommer i kontakt med och agerar i 
världen, och att det i sin tur påverkar vårt sätt att lära.  
 

Problembaserat lärande (PBL) 
Problembaserat lärande är en praktisk tillämpning av det konstruktivistiska 
sättet att se på lärande. PBL har fått stor genomslagskraft bland annat inom 
medicinsk utbildning. Vid Hälsouniversitetet i Linköping bedrivs sedan 
länge utbildning enligt principerna om problembaserat lärande. Metoden 
innebär att studenterna inkluderas mer aktivt och interaktivt i sin 
inlärningsprocess. Problembaserat lärande betyder att studenterna använder 
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sig av problem eller scenarion som utgångspunkt för lärandet. I en 
vårdinriktad utbildning handlar scenarierna många gånger om patientfall. 
Genom att utgå från scenarier ur den studerandes blivande yrkesverklighet 
upprätthålls en hög motivation och de kunskaper som erhålls blir lättare att 
komma ihåg och tillämpa. Arbetet kring dessa scenarier sker i mindre 
grupper, så kallade basgrupper, tillsammans med en handledare. Arbete i 
mindre grupper gör det möjligt att tillvarata den kunskap och erfarenhet 
kring det aktuella problemområdet som de enstaka gruppmedlemmarna bär 
med sig. Basgrupperna träffas regelbundet och de studerande definierar 
själva sina egna inlärningsmål utifrån vad de redan kan och vad de behöver 
veta för att få grepp om ett problemområde. PBL står för ett lärande som är 
studentcentrerat och självstyrt. Ansvaret för inlärningsprocessen ligger hos 
de studerande. Stor vikt läggs dessutom vid att deltagarna i gruppen ska 
förstå hur gruppen i sig fungerar, allt för att främja samarbetet. Mellan 
gruppträffarna bedrivs självstudier, där de studerande var och en på sitt håll 
söker information kring aktuellt problemområde. Till varje basgrupp finns 
en handledare, vars uppgift är att stödja och stimulera studenternas 
lärprocesser (Hälsouniversitetet, 1999). 
 

Barns och vuxnas lärande 
Barn och vuxna lär inte på samma sätt. Vuxnas sätt att lära är mer 
självständigt, mer målinriktat och problemcentrerat. Vuxna är dessutom mer 
praktiska i sitt arbetssätt samt, inte minst, besitter de en betydande 
livserfarenhet (Setaro, inget årtal). Baserat på dessa skillnader bör utbildare 
fokusera mer på själva läroprocessen och inte enbart på innehållet som ska 
läras ut.  
 

Motivation 
Hur vi lär påverkas av hur motiverade vi är till att lära. Också här finns stora 
skillnader barn och vuxna emellan (Setaro, inget årtal). Vuxnas motiv till att 
delta i utbildning kan vara för att de har:   
   

o behov av att skapa eller underhålla sociala relationer 
o behov av att möta externa förväntningar, till exempel från chefen 
o behov av att bättre lära sig sitt arbete, dels för att bli effektivare och 

dels för att känna sig tryggare i sina arbetsuppgifter 
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o behov av att avancera inom yrket 
o rent intresse 

 
Är motivet till varför en person deltar i en utbildning känt, kan 
utbildningsmaterialet bättre anpassas till deltagarna. Om deltagarna till 
exempel motiveras av social interaktion kan gruppdiskussioner vara ett 
framgångsrikt inslag i utbildningen. 
 
Motivationen i sin tur påverkas bland annat av om uppgifterna upplevs som 
relevanta och att den lärande själv tror att hon klarar av att lära det som är 
avsett att läras. Svårighetsgraden får inte vara för hög. Att 
resultatförväntningarna är positiva innebär att den lärande är övertygad om 
att ifall hon klarar av prestationen så blir det ett positivt resultat eller positiva 
följder av aktiviteten. Denna teori, som kallas teorin om självupplevd 
effektivitet innebär att om den lärande inte tror på att hon kan lära sig en 
bestämd färdighet, så bemödar hon sig inte ordentligt. Om hon tror att hon 
nog skulle klara det, men anser att det inte är någon nytta med att klara av en 
sak, så ids hon inte heller försöka. Både effektivitets- och 
resultatförväntningarna måste alltså som regel samtidigt vara positiva 
(Nyberg, 2000).  
 

Läroprocessen 
Laurillard (1994) har studerat vuxnas lärande, och då främst vad det gäller 
universitetsstudier. Hon vill beskriva läroprocessen som ett samspel mellan 
lärare och student, där det finns gott om utrymme för diskussion, interaktion, 
reflektion och adaption. Figur 1 visar en modell av hur lärare och student 
med hjälp av nämnda beståndsdelar växelverkar under läroprocessen. 
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Figur 1. Läroprocessen 

 
Diskussion rör lärarens och studentens respektive konceptuella kunskap i 
ämnet och ligger på en nivå av beskrivningar. Interaktion mellan studenten 
och världen är en viktig del av läroprocessen, då det är på det sättet som 
teoretisk kunskap integreras med studentens egna upplevelser av världen. 
Om kunskap förblir abstrakt och formell utan meningsfull tolkning, så är 
kunskapen värdelös. Den bidrar inte till ett effektivare agerande i världen, 
vilket ju kan ses som ett primärt syfte med kunskap. Världen som studenten 
interagerar med är en lärarkonstruerad del av världen, till exempel en 
lektion. Det är lärarens uppgift att konstruera villkoren för studentens 
interaktion på ett sätt så att studentens erfarenheter gynnar lärande. Adaption 
och reflektion binder samman diskussionen med interaktionen. Läraren 
reflekterar över studentens utförande och anpassar sin förklaring eller 
beskrivning efter studentens behov. Studenten använder lärarens beskrivning 
för att anpassa sina handlingar och reflektera över resultatet för att därmed 
kunna modifiera och utveckla sin egen förståelse. Lärarens roll som berättare 
håller på att förändras till någon som istället finns där för att underlätta 
lärandet. 
 

Olika sätt att tänka  
Vårt sätt att tänka sker på olika sätt i olika situationer. Norman (1993) skiljer 
på reaktiv (eng. experiential) kognition och reflekterande (eng. reflective) 
kognition. 
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Reaktiv kognition 
Reaktiv kognition sker i ett tillstånd då perception och reaktion utförs snabbt 
och utan möda. Bearbetningen av indata sker snabbt, oftast omedvetet, och 
resulterar i snabb respons. En pilot, till exempel, manövrerar vant sitt plan 
utan att fundera så mycket över vad som ska göras eller hur det ska göras. 
Det går på rutin och bygger på erfarenhet. För att nå detta stadium krävs 
oftast flera års träning. Ett annat exempel är när vi känner oss helt 
uppslukade av en spännande bok eller film. Vi är inte alltid medvetna om 
exakt vad vi gör eller hur vi gör något. Responser sker automatiskt, utan att 
vi behöver reflektera. Tänkandet blir datadrivet1. Läromedel av 
upplevelsemässig karaktär, till exempel videoband och dataspel är bra för att 
tjäna som inspiration och motivation. Dock menar Norman (1993) att det 
finns en risk i att det reaktiva lärandet uppmuntras på bekostnad av det 
reflektiva tänkandet, och ofta utan insikten om att så sker. Det räcker inte 
med att folk har roligt, om de inte förstår vad de upplever.   
 

Reflekterande kognition 
Reflekterande kognition karaktäriseras av planering, övervägande, 
jämförande och medvetna beslut. Om vi tar piloten i exemplet tidigare, som 
har ett reaktivt sätt att agera. Anta att han får besked om att planet är på väg 
in i en storm. Plötsligt måste han fundera över eventuella alternativa vägar, 
var han kan landa etc. Uppgiften kräver planering, jämförande av de 
alternativ han står inför och så vidare. Resultatet av reflektionen kan bli nya 
idéer och ny respons på indata. Det har dessutom betydelse vid inlärning av 
nya begrepp, eftersom reflektion leder till att ny kunskap kan integreras i det 
ramverk av gammal kunskap som redan finns. Denna sorts kognition är 
konceptuellt driven2, och i motsats till den reaktiva kognitionen utmärks den 
av djupprocessande. Den blir därmed mödosam och långsam och gynnas av 
en tyst och distraktionslös miljö. Reflektivt tänkande kan övas upp genom 
träning och underlättas med hjälp av olika metoder, externa hjälpmedel och 
andra människor. Till exempel möjliggör penna och papper ett externt 
minne, vilket tillåter djupare samt tidsmässigt längre resonemang. 
Hjälpmedel för ett reflektivt tänkande måste göra det enkelt att jämföra, 
utveckla nya idéer och utvärdera (Norman 1993).  
 

                                                 
1 Datadrivet – styrt av intryck och data i omgivningen. 
2 Konceptuellt driven – styrt av tidigare kunskap och föreställningar om världen.  
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Olika lärstilar 
Olikheter finns inte bara inom oss i vårt sätt att hantera information. Det 
finns dessutom stora olikheter människor emellan. När vi konfronteras med 
nya situationer tenderar vi att ta oss an dem på ett sätt liknande det vi 
tidigare använt oss av. Efterhand utvecklar vi egna beteendemönster som 
hjälper oss att hantera ny information på ett effektivt sätt. Det finns stora 
skillnader vad gäller hur människor lär sig och bearbetar information, men 
också signifikanta skillnader i hur olika lärstilar definieras och mäts. Kolb, 
omnämnd i en artikel av Setaro (inget årtal), anser att allt lärande är baserat 
på två separata aktiviteter, perception och processande. Vissa människor har 
lättare att ta in information som är konkret, medan andra föredrar 
information som är abstrakt. När vi har tagit emot information måste den 
bearbetas. En del människor bearbetar information mer effektivt om de 
aktivt får arbeta med materialet, medan det för andra räcker med att 
observera.  
 
Pask har identifierat två olika sätt att gripa sig an lärosituationer (Ford, 
2000). Å ena sidan finns holisterna, som redan tidigt i läroprocessen 
försöker bilda sig ett helhetsintryck. De söker samband mellan olika 
delområden och vill skapa sig en konceptuell överblick, till vilken detaljer 
efterhand kan passas in. Å andra sidan finns serialisterna, som istället 
föredrar att undersöka ett delområde i taget. De koncentrerar sig på detaljer 
och söker finna dess logiska kopplingar. För serialister kommer 
helhetsbilden sent in i läroprocessen. Pask menar att de olika lärstilarna 
representerar olika vägar att nå förståelse. Den bästa vägen är att växla 
mellan holism och serialism, då båda är nödvändiga för att uppnå full 
förståelse. 
 
I Setaros artikel (inget årtal) refereras även till Seagal och Horne (1996), 
som ser lärande som bestående av tre processer; mental, emotionell och 
fysisk. Den mentala processen ansvarar för våra tankar, den emotionella för 
våra känslor och den fysiska för våra handlingar. Alla tre processer verkar 
mer eller mindre i oss alla, men vi tycks föredra en av dem framför de andra. 
De som föredrar den mentala processen lär förmodligen bättre med hjälp av 
översikter, sammanfattningar, föreläsningar, detaljerade anteckningar och 
arbete i enskild miljö. Emotionella tenderar att lära bättre genom att arbeta i 
grupp, verbalisera information till andra och arbeta i en avslappnad 
stimulerande miljö. De, vars lärande kan sägas vara mer fysiskt gynnas av 
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praktiska övningar, att utföra demonstrationer samt att arbeta i en miljö där 
det är lätt att fritt välja uppgift.  
 
Det är viktigt att känna till att olikheter finns vad det gäller lärstilar. Detta 
för att kunna stäva efter att skapa ett material som är flexibelt och tilltalar 
lärande med olika preferenser för hur, när, varför och hur ofta de lär. 
 

E-lärande 
E-lärande har länge framförts som något som skulle kunna leva upp till 
kraven på individanpassat studiematerial och flexibla inlärningsmiljöer. 
Genom att kombinera informationsteknik och utbildning håller en ny 
inlärningskultur på att skapas, som bygger på interaktion mellan studerande 
som är åtskilda i tid och rum och som från hemmet, arbetsplatsen eller 
skolan använder informationskällor på nätet i form av databaser, bilder, ljud 
och video för att tillsammans skapa kunskap (Saarinen, 2000).  
 

Definition av e-lärande 
E-post, e-handel, e-böcker...ja, listan kan göras lång när det gäller nya ord 
som börjar med e-. Många av dem har vi direktöversatt från engelska till 
svenska, men när det gäller e-learning så finns fortfarande ingen entydig 
svensk definition av uttrycket. Enligt Svenska datatermgruppen står e-
learning för ”webbaserad utbildning, e-utbildning, webbutbildning, 
webbkurs, e-kurs, kurs via Internet”. Svensson och Åberg (2001) beskriver 
e-learning som ”elektroniskt eller webbaserat lärande med en viss nivå av 
interaktivitet, det vill säga att användaren kan påverka den information som 
lagras och visas på en webbplats”. I en artikel i Computer Sweden, 
(Hultkvist, 2000) översätts e-learning med ”e-utbildning” och definieras 
”synkron eller asynkron3 användning av nätverk och utbildningsplattformar 
för kursutveckling, distribution av läromedel, administration och lärande. E-
utbildning erbjuder valmöjligheter vid kursval och genomförande av studier 
med särskild tyngdpunkt på flexibelt problemorienterat lärande under 
samverkan med andra studerande med stöd av en handledare. E-utbildning 
omfattar även lärande genom samverkan i formella och informella 
kollegiala nätverk”. Jag tycker att det är för snävt att översätta e-learning 
med e-utbildning. Det engelska ordet learning står för lärande i en vidare 
                                                 
3 Synkron är detsamma som samtidig, asynkron betyder icke-samtidig            
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bemärkelse. Därför har jag valt att använda uttrycket e-lärande. Termen e-
utbildning ser jag som användbar i de fall då jag talar om specifika 
utbildningar. Exempelvis kallar jag EKGtolkning.com för en e-utbildning, 
medan företeelsen att lära med hjälp av datorn får gå under benämningen e-
lärande. 
 

Historik 
Termen e-learning kommer från USA. I Sverige började vi tala om e-
learning under hösten 1999 (Svensson & Åberg, 2001). Företeelsen som 
sådan är emellertid inte ny. Tidigare använde vi oss av andra begrepp när vi 
syftade på kombinationen teknik och lärande. De första försöken till 
maskinbaserat lärande leddes av behavioristen B.F. Skinner, som antog att 
beteende formas genom dess konsekvenser, det vill säga att med hjälp av 
förstärkning går det att påverka en elevs responser. Utefter dessa principer 
utvecklades de första enkla mekaniska inlärningsmaskinerna. Under 60- och 
70-talen, när bruket av datorer började bli alltmer utbrett, användes datorer i 
en större omfattning för undervisning. Då lades grunden för det som kom att 
kallas instructional design, eller på svenska undervisningsteknologin (Säljö, 
2000). Det handlade då oftast om drill- och övningsprogram och fick stor 
betydelse framför allt inom yrkesutbildning. En helt annan syn på datorstött 
lärande stod Papert för på 80-talet. Han menade att barn lär genom att 
interagera med världen och på så sätt skapar sin egen kunskap. Papert 
utvecklade programspråket Logo. Med hjälp av enkla kommandon kunde 
barnen själva skapa mer eller mindre komplexa geometriska former. Misstag 
behandlades inte som fel, utan sågs som möjligheter att lära. Under 90-talet 
förvandlades persondatorerna till multimediala arbetsstationer, med stora 
möjligheter att kunna erbjuda en effektiv läromiljö (Boyle, 1997). I Sverige 
har det funnits interaktiva utbildningsprogram sedan 1960-talet. I början 
förekom dessa främst inom försvars- och flygindustrin (Svensson & Åberg, 
2001).  
 

Marknaden för e-lärande 
Marknaden för e-utbildningar har länge förutspåtts en lysande framtid och 
många företag har hakat på den trenden. Senare har det visat sig att det 
kanske inte var så enkelt. Bitten Olesen, analytiker på IDC4 tror att det 

                                                 
4 Analysföretag inom IT-branschen 
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verkliga genombrottet lär dröja mellan sju och tolv år (Lindström, 2002). 
Marknaden är ännu inte mogen och det krävs fler erfarenheter för att få det 
att fungera. Ett vanligt misstag är att tro att e-utbildning ersätter all annan 
utbildning. Någon form av social samvaro och även lärarledning är i många 
fall nödvändigt. Trots att de stora framgångarna ännu inte infunnit sig finns 
fortfarande en stark framtidstro inom branschen.  
 

Fördelar 
Det finns många fördelar med e-lärande. Internet är en rik informationskälla 
och dessutom lättillgänglig. En CD-rom rymmer också den en relativt stor 
mängd material och är smidig att ta med och använda jämfört med tunga 
böcker. Tillgången till kommunikationsverktyg gör det dessutom möjligt för 
den lärande att söka, utbyta och diskutera information, vilket bidrar till att 
främja lärande (Säljö, 2000). Den kanske främsta fördelen med e-lärande är 
att lärandet kan ske i stort sett när som helst och var som helst. Det finns 
inga fasta studietider och tempot kan anpassas efter vars och ens behov och 
utbildningsnivå. Den lärande ges mer eget ansvar och får tillämpa självstyrt 
lärande. En e-utbildning kan dessutom erbjudas vid rätt tidpunkt och som 
svar på ett reellt behov, vilket bidrar till att den studerande kan känna mer 
motivation och tillfredsställelse och därmed blir mer mottaglig för 
utbildningens innehåll (Saarinen, 2000). Företag som har verksamhet på 
flera orter eller i flera länder kan spara in på kostnader för resor och vikarier, 
då de anställda kan delta i kursen hemifrån eller via arbetsplatsen. Med hjälp 
av Internet är det dessutom lätt att nå ut till en större målgrupp. Kursmaterial 
som placeras på nätet behöver aldrig bli inaktuellt. Det kan vid behov enkelt 
uppdateras och återanvändas. Ytterligare en fördel är att det med hjälp av 
datorn går att simulera situationer och miljöer så att de upplevs som 
relevanta och autentiska. Ett område där detta länge har utnyttjas är inom 
pilotutbildningar, där piloter med hjälp av flygsimulatorer tryggt och säkert 
kan öva sina färdigheter utan att riskera skador på vare sig flygplan eller 
människor (Nyberg, 2000). 
 

Nackdelar 
Människor lär tillsammans med andra och har behov av att diskutera. Även 
om datorn kan användas som ett verktyg för kommunikation så kan den inte 
på lång sikt ersätta direkta kontakter ansikte mot ansikte. Både för 
studerande och för människor i arbetslivet finns ett behov av de sociala 
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umgängesfärdigheter som endast kan utvecklas vid direkta kontakter. E-
lärande ställer stora krav på den som studerar. Det finns en viss risk för att 
de studerande sätter för låg prioritet på sina studier så att de sträcks ut under 
alltför lång tidsperiod eller rent av avbryts (Nyberg, 2000).  
 

Klassificering av utbildningsmedia  
Utbildningsmedia kan klassificeras på flera olika sätt. Boyle (1997) har valt 
att se till användningsområden när han gör sin distinktion mellan; 
   

o 

o 

o 
o 

att sprida och hämta information, till exempel Internet, 
multimediala encyklopedier etc. 
att använda datorn som ett verktyg, till exempel ordbehandling, 
konceptuella representationer, kommunikationsverktyg etc. 
att simulera förlopp och situationer 
att öva färdigheter och tillägna sig kunskap 

 
Laurillard (1993) lägger fokus på om de är diskursiva, adaptiva, interaktiva 
eller reflektiva. Ett utbildningsmedium kan tillhöra mer än en klass, och det 
bästa är förstås om samtliga krav tillgodoses. Laurillards (1993) 
klassificering innebär att utbildningsmedia är: 
 
Diskursiva - när det är möjligt för både student och lärare att för varandra 
kunna presentera sin respektive förståelse för det aktuella ämnet. Målen för 
lärandet och eventuella uppgifter är förhandlingsbara parterna emellan. 
Studenten måste få möjlighet att agera och få feedback på sina beskrivningar 
av gällande ämne. Läraren bör få möjlighet till att reflektera över studentens 
agerande och beskrivning, för att om nödvändigt justera sin egen 
beskrivning så att den skapar mening för studenten. 
 
Adaptiva - när det för läraren är möjligt att anpassa målet för uppgifterna 
genom att relatera studentens förståelse för ämnet till sin egen.  
 
Interaktiva - när studenten erbjuds möjlighet att agera för att uppnå 
uppgiftsmålet. Detta bör följas av meningsfull feedback på hennes agerande. 
Något i världen måste förändras på ett för studenten observerbart sätt, som 
ett resultat av hennes val av handling. 
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Reflektiva - när läraren kan stödja processen där studenten relaterar feedback 
till de inlärningsmål som är avsedda att uppnås, det vill säga kopplar egna 
erfarenheter till de beskrivningar som finns. Studenten måste själv ha 
kontroll över sin läroprocess, så att hon får den tid som behövs för 
reflektion.  
 
Även Nyberg (2000) poängterar vikten av att studenten har kontroll. Han 
kräver av utbildningsmedia att de är trovärdiga, komplexa och ger studenten 
en känsla av ägarskap. Det sistnämnda innebär att läromedlet bör vara 
utformat så att de lärande känner att de har kontroll över materialet och kan 
styra sitt arbete relativt självständigt. Studenterna måste också ges utrymme 
för metakognition, det vill säga att kunna reflektera kring sitt eget tänkande 
och hur de bäst lär sig materialet. En trovärdig läromiljö innebär att 
studenten själv måste kunna få utforska hur systemet fungerar. Miljön ska ge 
de lärande inre feedback på det som de gör i situationen, miljön eller med 
materialet och det ska finnas utrymme för att kunna experimentera med olika 
lösningar. Komplexa, rika miljöer bidrar till att studenterna får möjlighet att 
konstruera och omkonstruera sina uppfattningar på, för dem, personligt 
meningsfulla sätt. 
 

Olika media 
Laurillard (1993) ser den ideala lärosituationen som en dialog mellan lärare 
och student, där båda parterna är aktiva och där samtliga krav på 
diskursivitet, adaptivitet, interaktivitet och reflektivitet stöds. Det är sällan 
ett enskilt utbildningsmedia lever upp till det.   
 

Föreläsningar och böcker 
Den klassiska undervisningsformen är lektioner eller föreläsningar med en 
lärare som föreläser för en hel klass eller en grupp studenter. Ofta kommer 
endast lärarens syn på ämnet till uttryck. Det är varken adaptivt eller 
interaktivt och uppmuntrar inte i någon egentlig mening till reflektion. Till 
viss del kan det ses som diskursivt om läraren ger studenterna chansen att 
ställa frågor eller redogöra för sin syn. Läraren har då en viss möjlighet att 
eventuellt omformulera sin beskrivning. Tryckt text, som till exempel 
böcker, tidningar, kompendier med mera ger också det enbart den ena 
partens åskådning. Fördelen med detta medium är att studenten själv kan 
kontrollera studietempot och kan fritt hoppa mellan avsnitt eller repetera 
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valda delar av texten. En annan fördel över lektionen är att materialet blir 
mer komplett och ofta bättre presenterat än vad studentens egna, ibland 
ostrukturerade, föreläsningsanteckningar kan vara.  
 

Hypertext och multimedia 
Hypertext är ett datorbaserat system för att organisera och lagra information 
så att den lätt går att nå på ett icke-sekventiellt sätt. Hypertext länkar ihop 
olika dokument som på något sätt kan associeras till varandra. Laurillard 
(1993) anser att hypertext inte är interaktivt eftersom det inte ger någon 
direkt feedback på användarens handlingar. Systemets information förändras 
inte som en konsekvens av användarens agerande. Det är inte mer interaktivt 
än att anteckna i marginalen på en bok och kanske hänvisa till annan 
litteratur. Det är inte heller adaptivt eller reflektivt, utan är enbart att betrakta 
som en stor databas med kopplingar mellan dokumenten. Mediets styrka är 
att det kontrolleras av användaren. Som utbildningsmedium har det dock lite 
att erbjuda. Fördelen är att det ryms mycket information och att det inte tar 
någon större plats jämfört med böcker. Med hjälp av multimedia går det att 
länka olika filer till varandra oavsett format. Multimedia kan innehålla 
material lagrat i form av text, bild, ljud, video, animationer etc. Ett 
multimediasystem har mer att erbjuda än ett hypertextsystem eftersom ljud 
och bild gör det möjligt att observera den verkliga världen. Om data enbart 
består av text sker interaktionen på en nivå av enbart beskrivningar av 
världen, varför Laurillard (1993) inte vill kalla mediet interaktivt i egentlig 
mening. Multimedia kan däremot visa upp ett mer autentiskt material. Dock 
kan inget av medierna sägas leva upp till alla kraven på interaktivitet, 
diskursivitet, adaptivitet och reflektivitet.  
 

Simuleringar 
För att ett utbildningsmedium ska kunna kallas interaktivt bör, enligt 
Laurillards (1993) definition, användaren på något sätt få möjlighet att agera 
och kunna se konsekvenserna av sitt agerande, det vill säga få någon form av 
feedback. Ett effektivt sätt att utnyttja multimedia är att låta användaren själv 
bli en del av en läromiljö, såsom ofta är fallet i simuleringar, spel och 
virtuella verkligheter. Simuleringar kan i de flesta fall betraktas som 
interaktiva media. En datorbaserad simulering är en modell av någon aspekt 
av världen. Programmets gränssnitt låter användaren göra någon form av 
input, till exempel välja värde på parametrar. Användarens val styr 
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modellens beteende. Förändringar på en parameter leder ofta till 
förändringar på en annan. Det finns olika grad av interaktivitet även i 
simulerade miljöer. Ibland används beteckningen simulering till modeller 
där det inte krävs någon input från användaren. Användaren får enbart 
observera exempelvis ett förlopp. Boyle (1997) definierar det som en passiv 
simulering. Laurillard (1993) vill hellre kalla den typen av system för 
animation eller demonstration. Bristen på interaktion kan upplevas som 
frustrerande och den kognitiva nyttan är relativt begränsad.  
 
Simuleringar kan användas för att visa komplexa relationer. Det är 
interaktivt i den mening att användaren får intern feedback på sitt agerande. 
Att använda en simulering ger en verklig upplevelse och inte bara en 
beskrivning av vad som sker. Läraren kan inte på basis av studentens val av 
handlingar uppfatta hennes grad av förståelse och därigenom föreslå nytt 
fokus. Det kan därför inte ses som adaptivt. Systemet kan inte bedöma 
användarens agerande eller fatta beslut om vad som ska göras härnäst, det 
svarar enbart på input.  
 
Det är svårt att skapa bra simuleringar. Användaren måste få någon form av 
vägledning så att det inte slutar med ett planlöst sökande i den simulerade 
miljön. Det är viktigt att upprätthålla användarens aktiva och styrande roll. I 
simulerade världar kan det ibland finnas risk för problem med trovärdighet. 
Stämmer simuleringen överens med den verkliga världen? En deltagare i en 
studie av Fries (2001) påtalade att utbildningsmiljön i det aktuella fallet var 
skild från verkligheten och mer liknade ett dataspel, vilket kan få 
konsekvenser för lärandet.  
 

Dataspel 
Olika former av dataspel bygger många gånger på simuleringar och virtuella 
upplevelser. Spel kan skapa engagemang och tillföra glädje till lärandet och 
erbjuder därmed en läromiljö som är både attraktiv och motiverande. 
Arkadspel går främst ut på problemlösning på snabbast möjliga tid eller för 
att uppnå en viss poäng. I lärosyfte har dessa kanske mest att erbjuda den 
yngre målgruppen. Äventyrsspel kan erbjudas i ett bredare format. Det 
handlar oftast om att nå ett uppsatt mål. Spelplanen innehåller diverse 
uppgifter som måste lösas för att användaren ska lyckas i spelet (Boyle, 
1997). Att läromiljön är attraktiv och motiverande behöver emellertid inte 
alltid betyda att den är effektiv. Norman (1993) ser en fara i att det blir allt 
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vanligare att använda läromedel som baseras på upplevelsemässig kognition 
och att det många gånger sker på bekostnad av mer reflektionskrävande 
utbildningsmedia. 
 

Virtuell verklighet 
I en virtuell verklighet (eng. virtual reality eller VR) är det som att 
användaren ”kliver in” i simuleringen och själv blir en del av den. Detta 
skapar en unik läromiljö. Utvecklingen går mot alltmer tredimensionella 
multisensoriska gränssnitt. Det räcker dock inte med att enbart se till de 
tekniska möjligheter som finns, utan lika viktigt är att beakta psykologiska 
aspekter. Boyle (1997) beskriver hur virtuella verkligheter kan delas upp i 
tre lager; socialt, kognitivt och sensoriskt. Många VR-system, till exempel 
datahandsken och så kallade huvudmonterade displayer (eng. Head mounted 
display), rör enbart det sensoriska lagret. Där är strävan att skapa en illusion 
av att vara delaktig i en annan sinnesvärld. En medicinstuderande kan till 
exempel med hjälp av den nya tekniken se en operation ur en kirurgs 
synvinkel. Virtuella verkligheter går även att uppleva på andra plan eller i de 
andra lager, det sociala lagret och det kognitiva lagret, som nämndes ovan. 
Ett exempel på detta är känslan av att leva sig in i handlingen i en bok, film 
eller teater. Detta är något som bör utnyttjas vid design av nya läromiljöer. 
Vi måste emellertid alltid fråga oss hur effektiv en simulering verkligen är i 
den aktuella lärosituationen, vad kan simuleringen bidra med och när krävs 
andra hjälpmedel? Tekniken, hur fantastisk den än framstår, tillhandahåller 
enbart materialet. Det i sin tur måste formas genom en fördjupad förståelse 
för lärandets natur (Boyle, 1997). 
 

Mikrovärldar 
Mikrovärldar kan liknas vid simuleringar, då de låter användaren agera i en 
simulerad värld. Den stora skillnaden mellan simulering och mikrovärld är 
på vilket sätt användaren interagerar med programmet. I en mikrovärld 
nyttjas kommandon för att skapa något eller få något att bete sig på ett visst 
sätt och därigenom få feedback. Många gånger handlar det om matematiska 
problem. Studenten lär om världen genom att utforska den, vilket hjälper 
henne att forma egna teorier. Vid användande av mikrovärldar får studenten 
möjlighet att ge uttryck för sin uppfattning genom sitt val av kommandon. 
Eftersom systemet reagerar olika beroende på vad användaren gör, leder 
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detta i viss mån till reflektion, vilket ökar förståelsen för problemet 
(Laurillard, 1993). 
 

Virtuell handledning 
Tutorial programs och tutoring systems är olika varianter på system med en 
mer explicit undervisningsstrategi. De fungerar enligt principen om en slags 
virtuell handledare som kan anpassa sig efter studentens behov. Tutorial 
programs fungerar bäst om studenten redan besitter baskunskaper i ämnet. 
Fokus ligger på att praktisera relaterade uppgifter. En ofta använd teknik är 
så kallade flervalsfrågor. Det är emellertid viktigt att utforma dessa på ett bra 
sätt och bara använda tekniken när alla möjliga svar kan presenteras, till 
exempel ja/nej. I annat fall kanske inte studentens beskrivning finns 
representerad. Det kan också ses som en pedagogisk risk om studenten 
försöker skapa mening av svar som är rent felaktiga och som hon inte 
tidigare tänkt på. Ett annat alternativ är att studenten med hjälp av 
tangentbordet skriver in sitt svar på en ställd fråga. Systemet jämför och 
känner av om vissa nyckelord har använts i svaret och ger feedback i form 
av kommentarer, extern feedback, utifrån det. Enbart extern feedback bidrar 
dock inte till att den konceptuella förståelsen ökas. Den här typen av 
uppgifter kan med fördel kombineras med exempelvis text eller video, då 
helst i form av korta avsnitt eller klipp. I kombination med en simulering blir 
systemet än mer effektivt. Genom att samtidigt utgå från en modell får 
användaren även ta del av intern feedback i form av förändringar i modellen. 
Ett tutorial program är adaptivt såtillvida att det utser kommande övningar 
utifrån studentens resultat på tidigare övningar. Systemet kan även avgöra 
hur många övningar studenten kan tänkas behöva genomgå (Laurillard, 
1993).  
 
Tutoring systems, kallas ibland även intelligent tutoring systems, är att gå 
ytterligare ett steg. Systemet tar i högre grad hänsyn till den enskilde 
studenten och kan generera för studenten anpassat innehåll, utse lämplig 
undervisningsmetod samt diagnostisera och svara mot eventuella 
inlärningsproblem. Ett tutoring system bör kunna separera de tre 
huvudsakliga komponenterna; domänmodell, studentmodell och 
undervisningsmodell. Domänmodellen är en explicit modell av 
domänkunskapen, motsvarande en experts kunskap. Dess funktioner är dels 
att fastställa studentens kunskapsnivå, dels att utifrån den nivån generera 
lämpligt innehåll. Studentmodellen matchar information om studentens 
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prestationer med information som finns lagrad i domänkomponenten. Syftet 
här är att utvärdera studentens kunskapsnivå för att kunna planera adekvat 
handledning. Undervisningsmodellen innehåller kunskap om hur lärandet 
kan stödjas. Det kan vara i form av ledtrådar, exempel, varierade 
övningsuppgifter etc. Detta tillsammans med studentmodellen kan användas 
för att planera nästa led i lärandeaktiviteten (Boyle, 1997). 
 
Tutorial programs och tutoring systems är de media som bäst lever upp till 
Laurillards (1993) krav. Inget av dem är dock speciellt diskursivt. Det är 
svårt att ersätta verkliga möten människor emellan. Video- och 
telekonferenser är två exempel på diskursiva media. Det i kombination med 
andra utbildningsmedia kan vara en lösning. 
 

Svårt för producenterna att leva upp till 
kraven 
Många av dagens e-utbildningar bygger på en klassrums- eller 
textboksmetafor. Masie (2001) tycker att det är hög tid att ändra på det. Han 
hoppas på nyare och mer provokativa modeller för e-lärande, modeller som 
kombinerar principer för klassisk undervisningsteknologi med de 
engagerande komponenter som återfinns inom dataspel och e-handel. Enligt 
Masie vill de lärande själva se mer av simulationer. De vill dessutom få 
möjlighet att ta del av flera olika perspektiv. Skämtsamt föreslår han att det 
borde finnas en ikon, genom vilken studenterna lätt kan klicka fram en 
annan åsikt. De lärande vill själva kunna bestämma i vilken ordning 
utbildningsmaterialet ska bearbetas samt i vilken omfattning. En fördel är 
om materialet är uppdelat på kortare kursavsnitt, vilket underlättar för 
användarna att själva bestämma takten samt att kunna plocka ut, för dem, 
relevanta delar. 
 
En magisteruppsats vid Linköpings universitet (Fries, 2001) visar att det 
många gånger finns brister vad det gäller utformningen av innehållet i e-
utbildningar. Genom intervjuer med både producenter och deltagare har 
Fries kommit fram till att båda grupperna är överens om vilka pedagogiska 
aspekter som är viktiga att ta hänsyn till vid utformningen av e-utbildningar. 
Trots detta faktum har producenterna svårt att leva upp till sina egna mål och 
de krav deltagarna ställer. Producenternas strävan är många gånger inte 
tillräcklig. Även Larsson (2001) har kunnat konstatera att brister är vanliga. 
Möjligheten att individanpassa kursmaterialet tas sällan tillvara. Olika 
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inlärningsstilar beaktas inte i särskilt stor utsträckning. Interaktion och 
återkoppling är ofta otillräcklig. Att efter ett test endast få veta om svaret är 
rätt eller fel bidrar inte till att skapa förståelse och uppmuntrar inte till 
reflektion. Få e-utbildningar är skapade för att stödja samarbete deltagare 
emellan. Det finns alltså en hel del att göra för att minska gapet mellan 
ambition och verklighet. 

Scenariobaserat e-lärande 
Scenariobaserat lärande går ut på att kursdeltagaren får en situation 
beskriven i form av ett scenario. Detta är en metod som är vanligt 
förekommande inom bland annat PBL, vilket tas upp tidigare i denna 
uppsats. När det gäller scenariobaserat e-lärande ingår ofta många bilder och 
videoklipp för att situationen skall upplevas som så verklighetstrogen som 
möjligt. Användaren får agera i historien och ofta finns flera möjliga vägar 
att välja. Det är användarens handlingar som styr resultatet. Återkoppling 
ges kontinuerligt varefter beslut fattas och fungerar som stöd för att leda 
användaren rätt. Scenariobaserat e-lärande utgår från att kunskap är 
beroende av kontext och att verkligheten är den ultimata lärandesituationen. 
Därför är det viktigt att scenariot bygger på en kontext, situation eller ett 
socialt ramverk som speglar den lärandes verklighet och där fokus ligger på 
att förbättra sättet att agera snarare än förvärvande av kunskaper och 
färdigheter. Scenariobaserat lärande liknar den reaktiva modellen av lärande, 
som innebär att vi lär genom att vi fördjupar oss i en situation, där vi tvingas 
agera och justerar vårt beteende utifrån den återkoppling vi får. Scenarier är 
till för att simulera verkliga situationer. I en verklig situation bedöms 
beteende. Innan en användare kan engagera sig i ett scenario krävs en viss 
grundkunskap. Kindley (2002) påpekar att det jämte det scenariobaserade 
lärandet också finns utrymme för det mer traditionella lärandet, men att det 
då främst ska bygga på prestation och förbättrade lösningar. Enligt Larsson 
(2002) är det en gängse uppfattning att scenariobaserade utbildningar är mer 
motiverande än de faktaorienterade. Hon ger som exempel att det är roligare 
att skriva brev eller lösa ett problem till en påhittad vän, som kursdeltagaren 
”träffat” virtuellt än att bara få en uppgift utan någon att referera till. Detta 
stöds av forskare med såväl konstruktivistisk som sociokulturell syn på 
lärande. Inom båda inriktningarna poängteras nyttan av att anpassa lärandet 
till dess rätta kontext. 
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Läsa eller lyssna till innehållet 
Traditionellt utbildningsmaterial består till stor del av fakta, vilket många 
gånger resulterar i stora mängder text, men att presentera stora textmängder 
på en datorskärm är inte alltid så lyckat. Jämfört med att läsa ur en bok tar 
det cirka 20 % längre tid att läsa text från en bildskärm och det upplevs ofta 
som mer ansträngande (Svensson & Åberg, 2001). Om det inte går att 
undvika stora textmängder är Nielsens (2002) råd att överväga ett annat 
medium, men han tillägger också att ett lyckat system för e-lärande är ett 
som integrerar med andra media. I en nätbaserad utbildning kan det till 
exempel finnas hänvisningar till adekvata böcker, eller att e-utbildningen 
kombineras med regelbundna seminarier, där deltagare får en chans att 
träffas ansikte mot ansikte. 
 
Utbildningsmaterial består ofta, förutom av text, även av bilder och 
inkluderar i många fall också ljud. Kombinationen ord plus bild bidrar till en 
djupare förståelse för det aktuella ämnet, jämfört med om enbart ord skulle 
användas för att beskriva något. Orden gör att studenten kan skapa en verbal 
mental representation och bilderna bidrar till en visuell mental representation 
av den information som presenteras. Om bara ord ingår, är det mer troligt att 
endast den verbala representationen uppstår och den visuella 
representationen kanske uteblir (Mayer & Moreno, 2002).   
 
Orden kan vara antingen talade eller textade. I båda fallen fyller de samma 
funktion, nämligen att leverera information till studenten. Spelar det någon 
roll i vilken form orden presenteras? Mayer och Moreno (2002) har 
undersökt skillnaden och kommit fram till att om orden är textade måste 
innebörden, åtminstone till en början, bearbetas genom våra visuella kanaler. 
Det medför att texten och eventuella bilder konkurrerar om den visuella 
uppmärksamheten. Om orden presenteras via en berättarröst, kan de direkt 
bearbetas genom den auditiva kanalen och på så sätt frigöra kapacitet i den 
visuella kanalen, till förmån för ett djupare processande av bilden eller 
animationen. En inte alltför ovanlig lösning är att den verbala informationen 
presenteras både via en berättarröst och som text samtidigt. Fördelen med 
det är att studenten själv kan välja utifrån sina egna preferenser, något som 
är förenligt med tidigare nämnda teorier om olika lärstilar. Mayer och 
Moreno (2002) fann emellertid att ingen ökning av förståelsen skedde 
genom att text lades till i en presentation som från början bestod av tal samt 
bild. Tendenser fanns till och med för en minskad förståelse när tal plus text 
plus bild användes, detta på grund av risken för överbelastning av det 
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visuella arbetsminnet. Belägg fanns även för att en djupare förståelse uppnås 
om ord och bild/animation förekommer samtidigt jämfört med om det 
successivt följer efter vartannat.  
 

Stöd för samarbete och kommunikation 
Att IT står för informationsteknik känner de flesta till. Numera används även 
begreppet IKT, som betyder informations- och kommunikationsteknik. Att 
enkelt kunna kommunicera med andra är en av de stora fördelarna med 
datorstöd. Trots det är det förvånansvärt många e-utbildningar som saknar 
funktioner för interaktion deltagare emellan eller mellan lärare och deltagare 
(Larsson, 2001). Bristande funktionalitet är en bidragande orsak, men lika 
anmärkningsvärt är att e-utbildningar många gånger inte alls är utformade på 
ett sätt som uppmuntrar till samarbete.  
 
Det sociala samspelet kan inte underskattas när det gäller lärandesituationer, 
något som bland andra förespråkare för det sociokulturella perspektivet vill 
understryka. Datorn kan ses som ett redskap för att kommunicera tankar och 
idéer med andra via text, bild, film eller andra uttrycksmedel. Samarbete 
stödjer reflektionen över det egna sättet att lösa ett problem, genom att 
studenten måste klargöra sin egen syn på problemet inför andra (Larsson, 
2002).  
 
Samarbete kan ske dels på distans och dels mellan deltagare som befinner 
sig på samma ställe och kanske delar på en dator. Utbildning som sker på 
distans kräver stark självdisciplin. Interaktionen mellan lärare och 
studerande eller mellan olika studerande är av central betydelse och viktig 
både för motivation och för förståelse. Brist på kommunikation i 
distansutbildningar kan vara en orsak till att fler hoppar av utbildningen, 
jämfört med deltagare i mer traditionella former av utbildning. 
 
I distansutbildning kan diskussionslistor och vanlig e-post med fördel 
utnyttjas för asynkron interaktion. Ofta kommer tystlåtna kursdeltagarna att 
visa sina talanger mycket mer i asynkrona diskussioner där de får tid att 
överväga sina svar (Nyberg, 2000). Å andra sidan finns det också de som 
känner sig obekväma med att uttrycka sig skriftligt, vilket medför att dessa 
undantas från kommunikationen. 
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Utbildningen kan också vara uppbyggd så att den uppmuntrar till att en 
grupp människor arbetar framför datorn för att gemensamt lösa ett problem. 
I Säljö (2000) refereras till den ryske psykologen Vygotskys ”zone of 
proximal development” för att beskriva att en grupp människor tillsammans 
kan åstadkomma mer än när de arbetar enskilt. Det finns en spännvidd 
mellan en individs möjlighet att lösa ett problem och den möjlighet hon har 
att tillsammans med andra lösa problemet. Larsson (2002) tar upp att 
samarbete leder till bättre inlärningsprestationer med en högre kvalitet på 
resonemangen. Dessutom sägs grupper där det finns motstridiga 
uppfattningar prestera bättre än grupper där alla har samma förförståelse för 
problemet som ska lösas. Larsson refererar till Piagets teorier om att 
konflikter frammanar diskussion, som i sin tur leder till ett bättre resultat. 
 

LUVIT – ett system som uppmuntrar 
kommunikation 
Ett bra exempel på hur e-lärande kan nyttjas och där kommunikation är en 
viktig del, är enligt Johansson (2000) LUVIT-systemet. Det är utvecklat av 
Lunds universitet i samarbete med professionella IT-konsulter och är både 
en plattform och ett utbildningssystem. Johansson beskriver det som en unik 
utbildningsmiljö för online-undervisning, interaktivt lärande och 
kompetenshantering. Systemet har tagits fram för att användas både vid 
distansundervisning och som ett komplement till traditionell 
klassrumsundervisning, varför kraven på flexibilitet varit mycket höga. 
Utbildare kan fritt välja pedagogisk ansats, alltifrån traditionell undervisning 
till problembaserad inlärning.  
 
En av fördelarna med LUVIT-systemet, som Johansson (2000) har valt att 
peka på, är möjligheten att kunna kommunicera. Tillgång finns till e-post, 
chatt, Internetkonferenser, nyhetsforum och direkta online-meddelanden. 
Kommunikation fungerar bäst om den sker spontant och direkt. Användarna 
av LUVIT behöver aldrig lämna själva utbildningsmiljön för att 
kommunicera med andra. Det är fullt möjligt att vandra runt i 
utbildningsinnehållet och samtidigt chatta med andra kursdeltagare, vilket i 
sig är en pedagogisk poäng och kan leda till effektivare kunskapshantering.  
 
Som kursdeltagare är det möjligt att ge kursen en personlig prägel genom att 
välja språkbild, skapa en egen hemsida eller själv publicera dokument. 
Kursplan, länkar, litteraturlista och schema över kommande kursaktivitet 

 - 26 -



- E-lärande och användbarhet – 

finns alltid lätt tillgängligt, likaså vilka prov som har genomgåtts samt hur 
dessa blivit betygsatta. Utbildaren i sin tur har möjlighet att själv utforma 
utbildningens struktur och innehåll, samt styra i vilken utsträckning olika 
deltagare skall få tillgång till materialet. Genom att utbildaren kan tilldela 
olika moduler till olika grupper, där endast gruppens medlemmar kan läsa, 
skapa och publicera material, kan grupparbeten lätt utföras online utan 
intrång av oönskade användare. Olika typer av prov kan utformas och det är 
möjligt att få tillgång till statistiska data som bland annat berör 
kursdeltagarnas prestationer. 
 

Användbarhet 
Att ett system är användbart kan låta som ett självklart krav, men uppfylls 
dessvärre inte alltid. Funktion, målgrupp, kontext med mera spelar in och det 
är därför svårt att ge några generella direktiv till dem som arbetar med att 
utveckla nya informationssystem. En god hjälp att luta sig mot kan 
exempelvis vara Löwgrens (1993) modell för användbarhet, REAL-
modellen. REAL står för: 
 

o Relevans. Löser programmet den uppgift den är avsedd att lösa? 
o Effektivitet. Löser det uppgiften på ett snabbt och smidigt sätt? 
o Attityd. Är programmet tilltalande? Känns det bra? 
o Lärbarhet. Är det lätt att lära sig? Är det lätt att komma ihåg hur det 

används? 
 

Användbarhetstester  
Det primära målet med användbarhetstester är att analysera ett systems 
användbarhet. Flera olika metoder finns för att genomföra 
användbarhetstester, men gemensamt för många av dem är att deltagarna i 
testet är verkliga användare som utför verkliga uppgifter. 
 
Active Intervention kallas en metod som Dumas & Redish (1993) tar upp. 
Den innebär att testledaren sitter tillsammans med testdeltagaren medan 
denne använder programmet. Genom att observera och ställa frågor under 
tiden, samt uppmana deltagaren att efterhand berätta hur hon tänker, går det 
att få en bra bild av deltagarens mentala modell av produkten. Frågorna som 
ställs till testdeltagaren kan vara av typen; Vad tänker du nu? Vad försöker 
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du göra? Kan du förklara…? Varför…? Hela testsituationen dokumenteras 
med hjälp av videoinspelning eller anteckningar. 
 
Antalet testdeltagare kan variera. En måttstock kan vara att det är tillräckligt 
när testledaren ser att samma problem upprepas gång på gång av flera olika 
deltagare. I Dumas & Redish (1993) står att läsa att med endast tre personer 
upptäcks knappt hälften av alla användbarhetsproblem, med fyra till fem 
personer upptäcks 80 % av problemen och med åtta till tio personer, hela 90 
%. För att fullfölja utvärderingen måste det dokumenterade materialet även 
noga analyseras för att eventuella problem ska kunna fastställas. 
 

Heuristisk användbarhetsutvärdering 
Ett snabbare och mindre kostsamt sätt att utvärdera ett informationssystem 
är att använda sig av en metod kallad heuristisk användbarhetsutvärdering. 
Metoden är utvecklad av Jakob Nielsen och går ut på att ett antal riktlinjer 
eller guidelines ställs upp. Med dem som utgångspunkt går sedan ett litet 
team med användbarhetsexperter igenom hela systemet för att söka efter 
delar som bryter mot dessa riktlinjer. Efter att var och en har gjort 
individuella utvärderingar går teamet sedan samman för att gemensamt 
jämföra sina synpunkter och rangordna problemen. Jakob Nielsens (1994) 
numera välkända användbarhetsheuristiker, som är tio till antalet, lyder: 

 
o Tydliggör alltid systemets status för användaren. 
o Anpassa systemet till verkligheten/användaren. 
o Ge användaren kontroll, och med möjlighet att ångra. 
o Var konsekvent och följ standard. 
o Förebygg felhantering. 
o Försök få användaren att känna igen istället för att behöva minnas. 
o Gör systemet flexibelt och användbart för både nybörjare och 

experter. 
o Sträva efter en estetisk och minimalistisk design. 
o Hjälp användaren känna igen och förstå felmeddelanden samt föreslå 

en lösning på problemet. 
o Erbjud lättillgänglig och konkret hjälp och dokumentation. 
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Användbarhet och e-lärande 
Frågan om användbarhet inom e-lärande har länge hamnat i skymundan, och 
väldigt lite har hänt under alla de år e-lärande har funnits. Donald Norman 
lär ha sagt att det inte är frågan om användbarhet som är det viktigaste, utan 
det är systemets lärbarhet som är viktigast (Feldstein, inget årtal).  Feldstein 
håller till viss del med Norman, men vill hellre uttrycka det som att en e-
utbildnings lärbarhet är ett mått på dess användbarhet. Han betonar samtidigt 
det problematiska i att kunna mäta lärbarhet. Många av de program som 
ryms inom begreppet e-lärande kanske i själva verket inte bidrar till att 
studenten i första hand lär sig något, utan mer fungerar som ett stöd att 
använda för att lösa problem i specifika situationer. Så för att kunna tala om 
e-lärande i termer av användbarhet är det viktigt att se till vilka konkreta 
kognitiva mål som en e-utbildning syftar till att uppnå. Handlar det till 
exempel om att minnas eller förstå ett innehåll? Hur kan det i så fall stödjas? 
Saker att fundera på kan till exempel vara; I vilken utsträckning kan 
översikter och innehållstabeller hjälpa de lärande att internalisera och 
komma ihåg innehållets struktur? Kan kombinationen text och berättarröst 
påverka de lärandes förmåga att bearbeta komplexa koncept? (Feldstein,  
inget årtal).  
 
Smulders (2001) ger konkreta råd till hur Nielsens användbarhetsheuristiker 
kan tillämpas just på nätbaserade läromiljöer. För att tydliggöra systemets 
status är det lämpligt att varje sida har en titel, att länkar har tydliga namn 
och att datum för senaste uppdatering av systemet finns synligt. För att 
kunna anpassa systemet till användaren är det viktigt att lära känna sin 
målgrupp, så att bland annat språk och stil stämmer in. Metaforer är något 
som bör undvikas.  En viktig punkt är att ge användaren kontroll. Användare 
vill kunna finna egna vägar att ta sig runt i innehållet på. Detta kan 
underlättas med hjälp av en navigationsmeny, som hänvisar till viktiga sidor 
eller kursverktyg. Förvirrande grafik bör undvikas i fall där kanske en enkel 
text är fullt tillräcklig. Annat som bör undvikas är överdriven linjär 
navigering, det vill säga att användaren måste klicka sig igenom en lång väg 
innan hon når fram till det som är väsentligt. Ett index är bra att ha med för 
att underlätta åtkomsten av kursinnehållet. 
 
Konsekvens och standard skapar en förutsägbar miljö för användaren och 
bör därför eftersträvas. Färger, typsnitt och tabeller med mera, skall alla 
användas systematiskt och konsekvent. Flexibla och effektiva webbsidor kan 
skapas genom att storleken hålls nere på grafik och annat som kan ta tid att 
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ladda ned (Smulders, 2001). Korta svarstider är något som Nielsen (2002) 
själv propagerar starkt för. I en e-utbildning är detta extra känsligt, då 
användaren vid för lång väntan på att något ska laddas ned, riskerar att tappa 
tråden och glömma bort information som tidigare presenterats. Vidare 
rekommenderar Smulders (2001) att sidor enkelt skall kunna skrivas ut och 
då med ett bra resultat. Webbsidor som innehåller mycket färg och grafik 
kan därför eventuellt också behöva finnas tillgängliga i ett mer 
utskriftsvänligt format (eng. printer friendly format), som exkluderar 
bilderna och där en gråskala istället används.    
 
Minimalistisk design är att föredra (Smulders, 2001). Förutom att det är en 
fråga om estetik så bidrar det också till en ökad effektivitet för användaren. 
Allt som kan distrahera läroprocessen, som till exempel roterande logotyper 
eller illa valda textkombinationer, bör undvikas. Strävan bör vara att skapa 
ett system där risken för att användaren ska göra fel är minimal. Logiska 
instruktioner och förklaringar av alla moment i handlingssekvenser bör 
finnas tillgängligt. Det skall inte tas för givet att användaren själv alltid 
förstår vad som skall göras. Systemet bör innehålla information om var 
användaren kan få teknisk support eller komma i kontakt med någon 
ansvarig, om hon trots allt skulle råka ut för problem. Ett tips är att ta med 
en sida med FAQ, ofta förekommande frågor, då det är troligt att fler än en 
användare kanske ställs inför samma problem (Smulders, 2001). 
 
För att kort sammanfatta vilka punkter jag tycker är viktiga att ta hänsyn till, 
så vill jag nämna konsekvens, flexibilitet och att ge användaren kontroll. 
Konsekvens underlättar. Flexibilitet och användarkontroll går lite hand i 
hand och bidrar båda till att öka motivationen och behållningen av 
programmet.  
 
Motivation är viktigt. Enligt Nielsen (2002) är det vanligare att deltagare i 
nätbaserade utbildningar avbryter sina studier, jämfört med deltagare i 
traditionellt utformade utbildningar. En orsak är att det är svårare att 
motivera kursdeltagare när ingen fysisk närvaro krävs. Det är därför 
angeläget att erbjuda annan form av motivation och framförallt inte utsätta 
användarna för undermåliga gränssnitt. God användbarhet ökar chanserna 
för en lyckad läroupplevelse.  
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3. EKGtolkning.com 
Som ett led i min studie valde jag att undersöka en specifik e-utbildning för 
att se i hur stor utsträckning krav på användbarhet och pedagogik efterlevs.  
 
Den utbildning jag tittade på heter EKGtolkning.com. Det är en nätbaserad 
utbildning som tillkom efter en förfrågan från avdelningen för klinisk 
fysiologi vid universitetssjukhuset i Linköping (US). Utbildningen vänder 
sig till läkare och sjuksköterskor och annan relevant vårdpersonal med lägst 
högskoleutbildning. Användarna bör dessutom ha viss datorvana. Kursens 
pedagogik bygger på problembaserat lärande. EKGtolkning.com syftar till 
att ge grundläggande förståelse för vad EKG är, hur det fungerar och hur det 
skall tolkas. E-utbildningen har bland annat använts som ett komplement och 
extra resurs till vidareutbildning inom hjärtmedicin vid US.  
 

Upphovsmännens tankar bakom 
skapandet av EKGtolkning.com 
EKGtolkning.com är producerad av Bäwer & Nilsson AB. En intervju (se 
bilaga 1 för underlag) med en av upphovsmännen gjordes för att få veta 
vilka tankar som låg bakom skapandet av systemet.  
 
Intentionen var att göra ett system som är enkelt att använda och som det går 
snabbt att komma igång med utan en alltför tung introduktion. Kursens 
innehåll skulle vara relevant och inte innefatta något onödigt material. 
EKGtolkning.com ska ses som ett alternativ till annat utbildningsmaterial, 
som till exempel böcker i ämnet. Dock ville upphovsmännen poängtera att 
deras utbildning inte helt kan ersätta traditionell undervisning, utan främst 
ses som ett komplement. Den stora nackdelen med en nätbaserad kurs är att 
en del av den sociala biten går förlorad. Det kan dessutom vara jobbigt att 
sitta och titta på en skärm under långa stunder. Möjligen kan kostnaden för 
att använda systemet ses som en nackdel, då det krävs uppkoppling mot 
Internet. Fördelar med EKGtolkning.com är att det innehåller många bilder 
och animationer som bidrar till att öka förståelsen för ämnet. Materialet kan 
dessutom enkelt och billigt uppdateras. 
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I huvudsak har två personer arbetat med produktionen av utbildningen. 
Pedagoger och personal inom vården har granskat och gett synpunkter. 
Boken var en medveten förebild. ”Det ska likna något man är van vid.” 
Även film fick stå som förebild, förmodligen ihop med en del omedvetna 
förebilder. Tekniken begränsade i viss mån utformningen. Många bilder 
ingår och det får inte ta alltför lång tid att ladda ned sidorna. Flash ansågs 
därför vara ett lämpligt verktyg att arbeta i. Meningen var att systemet även 
ska fungera bra på skärmar med en låg upplösning (600 x 800), vilket styrde 
mängden innehåll per sida. 
 

EKG 
För att ge en tydligare bild av utbildningen EKGtolkning.com och dess 
innehåll följer först en kort beskrivning av vad EKG är. 
 
EKG betyder elektrokardiogram och utförs för att undersöka hjärtats 
elektriska aktivitet som bland annat styr hjärtats rytm. Genom att placera 
elektroder på olika ställen på bröstkorgen, armar och ben går det att 
registrera hjärtats elektriska impulser. Elektroderna är kopplade till en EKG-
apparat och undersökningsresultatet skrivs ut på papper. Den 
elektrokardiografiska kurvan ger en bild av hur den elektriska retningen 
sprids i hjärtat. Varje hjärtslag har ett karaktäristiskt mönster som ser ut som 
toppar eller taggar på papperet (figur 2). 
 

 
Figur 2. Exempel på ett EKG. (ur EKGtolkning.com) 
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Med hjälp av EKG går det att finna avvikelser vad det gäller hjärtats rytm, 
hastighet och impulsutbredning. Denna information är till stor hjälp vid 
diagnos av olika hjärtsjukdomar. EKG kan tas antingen i vila eller under 
ansträngning. Ett vilo-EKG kan fånga upp långvariga eller kroniska 
förändringar, medan ett arbets-EKG registrerar hjärtats funktion i 
belastningssituationer. Vid arbets-EKG är det vanligt att patienten använder 
motionscykel. (Brunnberg, 2001) 
 

Tolkning av EKG 
Vid en EKG-registrering erhålls ofta en datortolkning. Den ger god 
information om framförallt hjärtfrekvens och tidsintervaller mellan olika 
elektriska aktiviteter. Datortolkningen är för det mesta inte tillräcklig, utan 
en manuell tolkning av läkare eller sjuksköterska krävs för en bättre 
helhetsbedömning. Ett värdefullt verktyg för EKG-tolkning är den så kallade 
EKG-linjalen. För en erfaren tolkare är den inte nödvändig och används 
kanske inte så ofta. För en nybörjare eller den som inte dagligen tolkar EKG 
kan den emellertid vara ett användbart redskap. EKG-linjalen kan se lite 
olika ut. I figur 3 visas exempel på den linjal som användarna av 
EKGtolkning.com möter (EKGtolkning.com). 
 

 
Figur 3. EKG-linjalen (ur EKGtolkning.com) 

 

Beskrivning av utbildningen 
EKGtolkning.com är en nätbaserad utbildning med syfte att skapa kunskap 
och förståelse för hur EKG tas, fungerar och tolkas. Utbildningen finns 
tillgänglig på nätet och kan nås via tilldelat användarnamn och lösenord. Det 
krävs alltså behörighet för att få ta del av utbildningen. Systemet innehåller 
funktioner som ordlista, anteckningar, kontakt etc. Dessa funktioner kan nås 
via en knapprad upptill. Kurser kan väljas genom att användaren klickar på 
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knappen för kurser eller via en innehållslista. Väl inne i en kurs, tar 
användaren sig vidare eller tillbaka bland sidorna med hjälp av pilar längst 
ned på sidan. I den nedre listen står också vilken sida användaren för 
närvarande befinner sig på. Figur 4 ger en bild av systemets struktur. 
 

 
 

Figur 4. Systemets struktur (ur EKGtolkning.com) 
 

Själva utbildningen är uppdelad på fem delkurser:  
 

Delkurs 1: Klinisk introduktion 
Delkurs 2: Anatomi och fysiologi 
Delkurs 3: EKG:t i detalj 
Delkurs 4: Det patologiska EKG:t 
Delkurs 5: Interaktiv EKG-tolkning 
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De fyra första delkurserna har alla gemensamt att de innehåller mycket fakta 
i form av text, bilder och animeringar. Dock skiljer sig presentationen åt 
något. Den femte delkursen syftar till att användaren med hjälp av ett 
tolkningsverktyg, en flyttbar EKG-linjal, ska kunna öva sig i att själv tolka 
olika typer av EKG och har därför en helt annan struktur. En komplett 
beskrivning av samtliga delkurser återfinns i bilaga 2. Här har jag valt att 
enbart beskriva delkurs 3 samt delkurs 5. Delkurs 3 får representera de fyra 
första delkurserna, som alla syftar till att presentera fakta och förklara 
sammanhang. Delkurs 3 fick även stå som representant i den utvärdering 
som också gjordes, något som redogörs för längre fram i uppsatsen. Delkurs 
5 skiljer sig både till form och till funktion från övriga delkurser, varför jag 
även har valt att ge en beskrivning av den.  
 

Delkurs 3 
EKG:t i detalj behandlar de grundläggande principerna för EKG-
registrering, hur den normala EKG-kurvan ser ut samt hur EKG-linjalen kan 
användas som tolkningsverktyg. Delkursen är till stor del uppbyggd efter 
principen att låta användaren först möta en sida med text (figur 5) och en 
uppmaning att där klicka sig vidare för att komma till en sida innehållande 
en eller flera bilder (figur 6). Via den sidan kan användaren genom att klicka 
i bilden få se ytterligare bilder eller animationer (figur 7). 
 

 
 

Figur 5. Prekordialavledningar 1, delkurs 3. (ur EKGtolkning.com) 
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Figur 6. Prekordialavledningar 2, delkurs 3. (ur EKGtolkning.com) 
 
 

 

 
 

Figur 7. Prekordialavledningar 3, delkurs 3. (ur EKGtolkning.com) 
 
I delkurs 3 presenteras EKG-linjalen med en beskrivning av hur den ska 
användas och tolkas. Det förekommer dessutom ett par sidor med textrutor, 
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bilder och textlänkar på samma sida. Där ändras texten i textrutan varefter 
användaren klickar sig igenom de olika länkarna. Då och då bland sidorna 
dyker sidor med ett frågetecken upp. Exempel på vad som kan stå på en 
sådan sida är: ”Om EKG-kurvan placeras i ett diagram, vilken enhet har x- 
respektive y-axeln?” Frågorna är tänkta att uppmuntra till reflektion över 
innehållet. De följs inte av något svar. Ibland visas också sidor med ett 
utropstecken där det till exempel kan stå: ”Lär dig vilka delar av hjärtat de 
olika avledningarna speglar.”  
 

Delkurs 5 
I den sista delkursen, Interaktiv EKG-tolkning, får användaren möjlighet att 
göra egna tolkningar av autentiska EKG, med hjälp av den interaktiva EKG-
linjalen. Till samtliga EKG finns en diagnos ställd av personal vid 
Kardiologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping. Delkurs 5 
skiljer sig helt från övriga delkurser. Här ska användaren på egen hand testa 
sina kunskaper genom att ta fram olika EKG och göra egna tolkningar. 
Kursen består egentligen bara av en enda sida med instruktioner, där 
användaren uppmanas att ta fram en lista av EKG indelade i olika kategorier. 
Listan dyker upp i högermarginalen. Genom att välja ett namn från listan 
öppnas ett nytt fönster med ett EKG och tillhörande anamnes5 (se figur 8). 
Med hjälp av knappar kan användaren komma åt en trolig diagnos, ett 
normalt EKG att jämföra med, samt en checklista som talar om vad man bör 
titta på. Det finns även möjlighet att göra anteckningar. På själva EKG:t kan 
användaren välja att visa EKG-linjalen och ta hjälp av den för att göra sin 
tolkning. Linjalen kan flyttas genom att användaren klickar och drar eller 
använder piltangenterna.  
 

                                                 
5 anamnes – uppgifter angående patientens föregående hälsotillstånd och i samband därmed stående 
förhållanden (Belfrage, 1973) 
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Figur 8. Tolka EKG, delkurs 5. (ur EKGtolkning.com) 
 
 

De fem kurserna kan läsas i valfri ordning och tanken är att användaren själv 
ska kunna välja om hon vill läsa alla eller några av delkurserna eller kanske 
bara ett visst avsnitt i någon delkurs. Innehållsförteckningen gör det möjligt 
att fritt hoppa mellan kurser och avsnitt.  
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4. Utvärdering av 
EKGtolkning.com 
För att ta reda på hur väl EKGtolkning.com lever upp till de krav som är 
rimliga att ställa på den här typen av läromedel, gjordes en utvärdering.  
Programmet testades med verkliga användare samt analyserades mot 
bakgrund av de litteraturstudier som jag tidigare redogjort för. Hela 
utbildningen EKGtolkning.com är ganska omfattande, och att utvärdera allt 
skulle ta alltför lång tid att genomföra, varför en begränsning var nödvändig. 
I samråd med Bäwer & Nilsson AB valdes delkurs 3 ut som en lämplig del 
att utvärdera, då den ansågs som representativ för åtminstone de fyra första 
delkurserna i utbildningen. Utvärderingen omfattade till viss del också 
programmets övergripande struktur, vilka funktioner som ingick och lite om 
hur användarna upplevde att tolka EKG i delkurs 5.  
 

Användartest 
Ett användartest genomfördes för att tydliggöra eventuella problem som 
programmets tilltänkta målgrupp kunde tänkas ha. Idealet är att göra 
testsituationen så realistisk som möjligt. Användartestet borde därför ske på 
en plats där deltagaren känner sig bekväm och där det är mest troligt att hon 
skulle befinna sig om hon deltog i en e-utbildning, det vill säga i hemmet 
eller på arbetsplatsen. Detta var svårt att genomföra, så i de flesta fallen 
träffade jag deltagarna en och en i ett enskilt rum på Bäwer & Nilsson AB:s 
kontor, i ett fall hemma hos mig och i ett fall i en deltagares hem.  
 
Metoden jag använde var en kombination av halvstrukturerad intervju, det 
vill säga en intervju med i förväg bestämda frågeområden och den metod jag 
tidigare kallat active intervention. Min avsikt var att studera användarnas 
agerande förutsättningslöst, utan att se till några i förväg valda 
problemområden. Detta för att sedan kunna gå vidare med just de problem 
som användarna skulle komma att uppleva. Deltagarna fick slå sig ned vid 
en dator för att arbeta med systemet EKGtolkning.com. Jag satt bredvid och 
observerade och ställde frågor. Deltagarnas agerande och kommentarer 
dokumenterades med hjälp av anteckningar. Enbart kvalitativa data samlades 
in, då jag framför allt ville fokusera på hur användarna upplevde systemet.   
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Deltagarna fick instruktioner att logga in på EKGtolkning.com och gå till 
delkurs 3. Hela delkursen skulle genomgås. Jag uppmanade dem att berätta 
så fort de funderade över något eller om det var något som fick dem att 
reagera. Ibland avbröt jag för att fråga vad de tänkte, hur de tänkte och 
varför. Efter delkurs 3 bad jag dem titta runt lite på övriga funktioner samt 
prova på att tolka EKG i delkurs 5, för att de skulle få chans att prova att 
använda EKG-linjalen. Efteråt fick de svara på en del kompletterande frågor 
(bilaga 3). Varje testsession tog cirka en och en halv timme. Som tack för 
hjälpen delades biocheckar ut till samtliga deltagare.  
 

Deltagare 
Sju personer deltog i användartestet. Samtliga deltagare var kvinnor och 
arbetade som sjuksköterskor vid Universitetssjukhuset i Linköping. Åldrarna 
varierade mellan 31 och 53 år. Alla sade sig ha daglig kontakt med 
hjärtpatienter och de hade genom både sitt arbete och tidigare studier 
erfarenhet av att ta och tolka EKG.  
 
I första hand tillfrågades personer, som vid tiden för testet deltog i en 
vidareutbildning i ämnet ”Arytmier och behandling”. Samtliga deltagare i 
den kursen hade tillgång till EKGtolkning.com, att använda som en 
extraresurs utöver deras övriga kursmaterial. Fem personer ur den gruppen 
var villiga att ställa upp, alla anställda vid Hjärtcentrum, US. Av dessa var 
det endast två som vid testtillfället sade sig ha hunnit titta på programmet. 
En av dem hade som hastigast varit inne och tittat runt lite, medan den andra 
hade gått igenom en av delkurserna, dock inte delkurs 3. Övriga angav 
tidsbrist som skäl till att de inte hade använt programmet. För att få ett större 
urval tillfrågades ytterligare två sjuksköterskor. Dessa två hade inte tillgång 
till EKGtolkning.com annat än vid själva testtillfället. Den ena av dem hade 
stor erfarenhet av EKG, då även hon arbetade på en hjärtavdelning. Den 
andra arbetade på infektionskliniken, men sade sig ofta komma i kontakt 
med hjärtpatienter, varför hon inte var helt främmande för EKG.  
 
Samtliga tyckte att innehållet i EKGtolkning.com var relevant för deras 
arbete. Datorvanan bland deltagarna varierade något, men alla ansåg att 
deras kunskaper var tillräckliga för att använda systemet. Inställningen till e-
utbildning var överlag positiv.  
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Resultat 
Användartestets resultat grundades på de anteckningar och de intervjuer som 
gjordes i samband med observationerna av användarnas interagerade med 
EKGtolkning.com. Följande är en sammanfattning av resultatet.  
 
Text: 
En deltagare tyckte att texten var för liten och klagade över att hon fick ont i 
huvudet. Hon satt ganska nära skärmen och gick till slut och hämtade sina 
glasögon. Övriga påstod sig inte ha något besvär med att läsa den, då jag 
frågade, och inga spontana kommentarer fälldes under observationerna.  
Någon påpekade att det inte var några problem, då det ofta inte var så 
mycket text åt gången och texten dessutom var indelad i stycken. Något som 
dock verkade vara ett stort problem vad det gäller texten var de fall där 
textrutorna hade en rullningslist till höger. Fem av sju missade helt att rulla 
texten och gick därmed miste om information.  Rullningslisten visade 
dessutom fel, vilket även det gjorde att de missade information, förutom att 
det sågs som ett irritationsmoment för en del. Flera tyckte även att det var 
svårt att hitta rätt i texten efter att de hade rullat den. Några försökte rulla 
texten genom att dra i delen mellan pilarna, vilket fungerade dåligt. De som 
klickade på pilarna lyckades bättre, men de hade ändå problem att se var i 
texten de befann sig. Kommentarer från deltagarna löd: ”Bättre om det går 
att undvika att scrolla” eller ”Det var tråkigt att rulla” och ”Scrollen var 
svår att flytta”. ”Jag visste inte om jag missat text.” Någon tyckte ändå att 
”hellre rulla texten än att behöva byta sida”.  
 
Bilder och animationer: 
Alla var positiva till bilderna och animationerna och tyckte att det gav en bra 
bild av hur det fungerar. Särskilt animationerna uppskattades. ”Väldigt 
pedagogiskt”, ”Kul när det händer saker”, ”Det hjälper till att förstå”. 
”Ämnet (hjärtat) passar för rörelse”, var kommentarer jag hörde. Vissa 
bilder skulle emellertid vara tydligare om den förklarande texten fanns att 
tillgå samtidigt. Någon uttryckte det som att ”bilden ger ett platt intryck” 
och att text ihop med bilden skulle göra det mycket tydligare, särskilt i 
avsnitt som är svåra att förstå. Nu blev det många gånger mycket klickande 
fram och tillbaka mellan text och bild. I de fall där något förändrades på 
flera bilder samtidigt hade en del av deltagarna svårt att uppmärksamma allt 
och även det ledde till mycket klickande om och om igen. 
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Klickbara objekt: 
I diagram föredrog en del att klicka på ord, andra på bildobjekt, i det här 
fallet kurvor. Om det var mycket som skulle klickas på och utspritt, hade 
några svårt att upptäcka alla klickbara ord och gick vidare utan att ha läst 
och tittat på allt som fanns. Vissa av deltagarna hade svårt att komma ihåg 
länkar de redan besökt. 
 
Frågor: 
Insprängt i delkurserna fanns ett antal frågor, tänkta att uppmuntra 
användarna att reflektera över kursinnehållet. Dessa följdes inte av några 
svar, vilket flera av deltagarna reagerade på och uttryckte missnöje med. Sex 
av sju sa att de förväntade sig eller ville att svaret på frågan skulle dyka upp 
på nästkommande sida. Även om de ibland trodde de kunde svaret ville de 
ha bekräftelse på att det var rätt. Detta påpekades både när de gick igenom 
kursen och när jag efteråt frågade om det fanns något de saknade.  
 
Navigering: 
Samtliga använde knappen ”Kurser” för att välja kurs. 
Innehållsförteckningen var det ingen som tog fram, såvida de inte hade blivit 
informerade om att möjligheten fanns. Ibland uppstod problem när de skulle 
bläddra framåt eller bakåt i en kurs. De visste inte om de skulle klicka på 
”Text” (ibland ”Tillbaka”) eller pilen med texten ”Föregående” för att backa, 
respektive ”Vidare” eller pilen med texten ”Nästa” för att bläddra framåt. 
Nästa-knappen pekar dessutom mot skrivarsymbolen, vilket förvirrade en 
del och fick dem att klicka på den istället.  
 
Linjalen: 
EKG-linjalen var svårtolkad. Även de mest erfarna hade svårt att förstå vad 
alla skalorna betydde och lade ned mycket tid på att läsa och titta för att 
försöka förstå. Ingen verkade helt vara med på noterna och gick därför 
vidare utan att ha nått full förståelse. I delkurs 5 var det svårt att använda 
linjalen på grund av för små siffror. Ingen kände till att det gick att zooma 
bilden eller hur det skulle gå till. När jag visat och de själva provat tyckte de 
flesta att överblicken gick förlorad och att det ändå var svårt att göra en 
tolkning. När jag frågade hur det kändes att använda linjalen svarade någon: 
”Det känns tafatt.” En annan sa: ”Jag gillar inte linjalen.” Ytterligare en sa: 
”Nej, det är för rörigt, jag har ingen lust att fördjupa mig”, efter att en lång 
stund försökt förstå alla skalor på linjalen. Flera av deltagarna sa att de ville 
ha en ”renare” linjal. Deras egna linjaler såg inte ut som den i systemet. 
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Någon tyckte att det skulle finnas möjlighet att få välja från ett antal olika 
modeller av linjaler.  
 
Andra funktioner: 
Systemets övriga funktioner var det ingen som hade provat på att använda 
och jag gick inte heller igenom dem så noggrant utan ställde endast korta 
frågor om vad de tyckte om dem. Anteckningar verkade få ha särskilt stort 
intresse för. De trodde att de hellre tog fram papper och penna om de 
behövde skriva ned något. Ordlistan, tyckte de flesta var bra att ha med, men 
någon påtalade att den var ofullständig och ville ha med fler ord. Vad som 
dolde sig under knappen ”Info” verkade inte helt tydligt för alla. Någon 
förväntade sig information om upphovsmännen till systemet, kanske kursmål 
och vem kursen vänder sig till eller något i den stilen. 
 
Övrigt: 
Någon tyckte att det överlag var mycket klickande. Flera anmärkte på att 
inte hela ytan utnyttjades och att därför textrutor och annat hade kunnat vara 
större. Någon tyckte att knapparna upptill var för små och någon efterlyste 
en sökfunktion för att direkt kunna få fram information om något specifikt 
ämne. 
 

Resultat av utvärderingen 
Resultatet från användartestet tillsammans med en analys av 
EKGtolkning.com fick ligga till grund för den totala utvärderingen av 
programmet, där såväl pedagogiska aspekter som användbarhetsaspekter har 
beaktats.  
 

Pedagogiska aspekter 
Programmet EKGtolkning.com täcker området EKG och hjärtats anatomi. 
Dess inlärningsmål är att kunna förstå och tolka EKG. Programmet kan 
användas för repetition, faktabas och för att öva sig i att tolka EKG. 
Utbildningens upplägg kan till stor del liknas vid en bok. Det bygger på att 
läsa text och se på bilder, som trots en del hyperlänkar ändå förutsätter i 
huvudsak en linjär arbetsgång. Mervärdet av att använda EKGtolkning.com 
är de många bilderna och inte minst animationerna, vilka bidrar till att 
tydliggöra vissa delar av innehållet. En annan fördel med en nätbaserad 
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version är att det snabbt och lätt går att distribuera nya EKG, så att 
användarna kontinuerligt kan förses med nytt övningsmaterial. 
 
Programmets starkaste sidor är animationerna och att mediet, datorn, för 
många känns nytt och spännande i detta sammanhang. EKGtolkning.com 
kan kännas motiverande att använda just för att formen skiljer sig från andra 
läromedel. Programmets svaga sidor är att det innehåller få möjligheter för 
användarna att interagera med systemet, annat än att klicka fram mer 
information. Delkurs 5 är ett undantag. Även i övriga kursavsnitt kunde 
användaren göras mer aktiv. En annan nackdel är att text och bilder i flera 
fall förekommer var för sig, vilket kräver längre tid för användaren att skapa 
förståelse, jämfört med om text och bild kan kopplas samman i direkt 
anslutning till varandra. Kursen är inte utvecklad för att lära i grupp.  Inga 
funktioner finns heller för att kunna kommunicera med andra kursdeltagare. 
Den delen där EKG ska tolkas skulle med fördel kunna erbjuda möjlighet till 
diskussion kursdeltagare emellan.  
 
Hur väl lever EKGtolkning.com upp till Laurillards (1993) krav på att 
läromedel bör vara diskursiva, adaptiva, interaktiva och reflektiva? Systemet 
kan inte känna av användarens kunskapsnivå eller på något sätt anpassa 
innehållet eller svara på input från användaren. Som tidigare nämnts 
erbjuder programmet en viss grad av interaktivitet, men inte i den mån 
Laurillard åsyftar. I delkurs 5, där användaren med hjälp av EKG-linjalen 
själv får tolka olika EKG, finns en av systemet given diagnos att jämföra sin 
egen tolkning med. Möjligtvis kan det ses som en form av återkoppling. Den 
rätta diagnosen finns emellertid åtkomlig oavsett om användaren har försökt 
lösa uppgiften eller inte. Om användaren gjort en tolkning som inte stämmer 
överens med den som finns i programmet finns en risk för att förståelsen för 
vari felet bestod uteblir. I bland annat delkurs 3 förekommer ett antal frågor. 
Något svar på frågan ges inte direkt, men förekommer någonstans i 
kursinnehållet. Avsikten med frågorna är att användaren ska fundera över 
vad hon ditintills har läst och kommer ihåg. Detta kan eventuellt ses som en 
möjlighet för användaren att reflektera över innehållet, men då feedback helt 
saknas är det svårt för användaren att avgöra om hon har uppfattat innehållet 
rätt. Användartestet visade dessutom att avsaknaden av ”det rätta svaret” i 
flera fall ledde till viss irritation. 
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Användbarhetsaspekter 
Användbarheten hos EKGtolkning.com visade sig vid användartestet vara 
icke helt tillfredsställande. Textrutorna är svåra att läsa och också svåra att 
hantera i de fall då texten måste rullas. Programmets struktur upplevs inte 
som helt konsekvent. Detta är något som också gäller genomgående i de 
olika kursavsnitten. Delkursernas presentation skiljer sig från varandra och 
likartade funktioner kan se väldigt olika ut. Till exempel förekommer flera 
varianter på menyval. I de flesta fall är detta inget som nämnvärt försvårar 
användandet. Det kan emellertid upplevas som störande och ibland även 
förvirrande. Konsekventa designval bör i möjligaste mån eftersträvas 
(Nielsen, 1994).  
 
Att hitta till önskad programdel är relativt lätt. Om en användare tidigare har 
varit inne i programmet finns den senast besökta sidan sparad så att det 
enkelt med hjälp av knappen ”Senaste” går att komma dit direkt nästa gång 
användaren loggar in. I annat fall går det att nå de olika delkurserna med 
hjälp av innehållslistan, som dock först måste tas fram, eller med hjälp av 
knappen ”Kurser”. Väl inne i en delkurs kan vissa problem med navigering 
uppstå. Många avsnitt består av flera sidor, där användaren ska ta sig vidare 
genom att ibland klicka på ”Vidare”, ”Text”, ”Tillbaka” eller klicka på 
länkar eller välja i en meny. I delkurserna ser menyerna olika ut. Ibland är 
det ett antal länkar bredvid varandra. Ibland står de under varandra. Här 
råder stor inkonsekvens. Förutom att det kan verka förvirrande med flera 
olika varianter för att ta sig vidare, är det inte heller alltid uppenbart om det 
ska klickas på exempelvis ”Tillbaka”, eller på pilen längst ned för att backa. 
Alla undernivåer till kursavsnitten öppnas i ett och samma fönster, vilket kan 
orsaka problem med att hitta tillbaka till introduktionstexten för det aktuella 
avsnittet. Hur man skall navigera i programmet är därför inte alltid 
självklart. Att text och bild inte alltid visas samtidigt ger upphov till onödigt 
mycket klickande fram och tillbaka, särskilt om det som ska beskrivas är 
något komplext. Det är svårt att hålla allt i minnet om vad som stod i texten, 
när användaren väl har klickat fram bilden, vilket gör att hon kanske får 
växla flera gånger mellan text och bild. 
 
Det förekommer enstaka externa och en hel del interna länkar i programmet. 
De är alltid rödfärgade. En brist är att de inte ändrar färg efter det att de har 
blivit besökta. Vissa sidor innehåller många länkar och det är lätt att missa 
information när användaren inte på ett enkelt sätt kan urskilja obesökta 
länkar från besökta. I de fall länkar förekommer i en bild föredrar en del att 
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klicka på text och andra på bild. Endast textlänkarna är klickbara. För att 
tillfredställa alla kunde kanske både text och bilder vara klickbara i de fall de 
förekommer kombinerat. 
 
Interaktion med programmet sker nästan uteslutande med hjälp av mus. I 
sista delkursen figurerar två kortkommandon samt möjlighet att använda 
piltangenterna för att flytta EKG-linjalen, något som eventuellt kan vara 
svårt att upptäcka, då det känns oväntat att plötsligt interagera på annat sätt 
än med hjälp av musen.  
 

Sammanfattning av utvärderingen 
Ovan har jag gjort en uppdelning av pedagogiska aspekter och 
användbarhetsaspekter. Det som vid första anblicken kan verka som ett rent 
användbarhetsproblem kan i förlängningen också ha en viss inverkan på 
inlärningen, vilket gör att det ibland kan vara svårt att dra några skarpa 
gränser. Nedan följer en sammanfattning av problemen, där jag för vart och 
ett har försökt peka på vilka konsekvenser de kan få och på vilket sätt de 
bryter mot de teorier och principer jag tidigare redogjort för. 
 

Låg grad av interaktivitet 
Rådande teorier talar för ett aktivt lärande. Överlag erbjuder programmet få 
möjligheter för användaren att själv agera annat än att klicka fram ytterligare 
information, vilket kan betraktas som en låg grad av interaktivitet. 
Undantaget är delkurs 5. Programmet lever därför inte upp till Laurillards 
(1993) krav på att läromedel bör vara interaktiva, såtillvida att den lärande 
måste få agera och själv utforska materialet för att nå sina inlärningsmål. 
 

Ingen återkoppling 
Återkoppling är en viktig ingrediens i läroprocessen (Laurillard, 1993, 
Larsson, 2001, Nyberg, 2000). EKGtolkning.com är inte skapat för att kunna 
ta emot någon form av input från användaren, varför någon egentlig 
återkoppling på användarens kunskaper inte förekommer alls. De frågor som 
finns i vissa av delkurserna följs inte av några svar, vilket gör att användaren 
varken får veta om hon har fel eller får bekräftat att hon har rätt.  
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Lite stöd för reflektion 
Programmet stöder inte reflektion i särskilt stor utsträckning. De frågor som 
dyker upp i texten syftar till att få användaren att stanna upp och tänka till 
över innehållet. Laurillard (1993) menar att reflektion är kopplat till 
feedback på egna erfarenheter och eftersom programmet inte ger någon 
feedback finns en risk att användaren reflekterar över sådant som inte är rätt 
och därmed drar fel slutsatser. Hjälpmedel för reflektivt tänkande bör 
underlätta för den lärande att jämföra, utvärdera och att själv kunna utveckla 
nya idéer (Norman, 1993). 
 

Inga funktioner för kommunikation 
Kommunikation och samarbete stödjer lärandet enligt bland annat det 
sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000). EKGtolkning.com är tänkt för ett 
individuellt bruk. Programmet innehåller inga möjligheter till 
kommunikation med andra som har tillgång till kursen.  
 

Text och bild är åtskilda 
Att text och bild inte alltid visas samtidigt har betydelse pedagogiskt. Studier 
av Mayer & Moreno (2002) ger belägg för att en djupare förståelse går att 
uppnå om ord och bild/animation förekommer samtidigt jämfört med om det 
successivt följer efter vartannat. Ur användbarhetsaspekt innebär det att det 
blir onödigt mycket klickande fram och tillbaka. Enligt Nielsens (1994) 
användbarhetsprinciper bör en minimalistisk design eftersträvas, en princip 
som kan gälla även för att undvika alltför mycket klickande.  
 

Inte tillräckligt flexibelt 
Även om det är möjligt för användaren att välja vilka delar som hon vill gå 
igenom, är programmet inte utformat för att på bästa sätt stödja ett flexibelt 
lärande.  Alla sidor är inte lika lätta att nå. Utbildningens struktur utgår från 
en linjär genomgång av kursmaterialet. Det lever därför inte helt upp till 
Nielsens (1994) krav på flexibilitet. 
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Problem med att navigera 
Användartestet visade att det förekom problem med att förflytta sig mellan 
olika sidor med information. Detta skapar förvirring och kan ge en känsla av 
att tappa kontrollen, då användaren genom att klicka på fel ställe hamnar 
någonstans hon inte räknat med. Det bryter mot Nielsens (1994) principer 
om konsekventa designval, om att förebygga fel och om att ge användaren 
kontroll. Pedagogiska konsekvenser av detta blir att det stör 
inlärningsprocessen och försvårar djupprocessande av innehållet (Norman, 
1993). 
 

Ingen skillnad på besökta och obesökta länkar 
Att en länk, när den har besökts, inte får en annan färg strider mot Nielsens 
(1994) princip om att underlätta för användaren att känna igen framför att 
behöva minnas. Om många länkar förekommer på samma sida kan det vara 
svårt att komma ihåg vilka länkar som har besökts och vilka som inte har 
besökts. Det är lätt att missa någon eller klicka på samma flera gånger, då 
ingen skillnad syns.  
 

Textrutor med rullningslist är svåra att hantera 
Textrutor med rullningslist föranledde främst två problem. Rullningslisten 
visade sig vara svår att ens upptäcka. Detta innebär att mycket av 
informationen aldrig når fram till läsaren, vilket naturligtvis påverkar 
inlärningen. Jämför med att läsa en bok där vissa sidor saknas. Problem 
nummer två uppstod när användarna försökte använda rullningslisten. Både 
textrutan och rullningslisten var så pass små att det blev svårhanterligt ur 
användbarhetssynpunkt. Användarna hade besvär med att träffa rätt i listen 
och när texten ”rullats” var det svårt att hitta tillbaka till rätt rad i texten. 
Detta påverkar indirekt också lärandet eftersom det blir avbrott i läsandet 
och svårt att rikta all fokus på innehållet. Det försvårar därmed det reflektiva 
tänkandet (Norman, 1993).  
 

Brist på konsekvens 
På flera ställen i utbildningsmaterialet råder brist på konsekvens, vilket 
direkt bryter mot Nielsens (1994) användbarhetsprincip om konsekvens och 
standard. 
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Möjlighet att anteckna 
Funktionen för anteckningar ställde sig deltagarna i användartestet 
tveksamma till om de verkligen skulle utnyttja. I enlighet med teorier om 
olika lärstilar, kan det dock finnas fog för att låta funktionen finnas med. 
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5. Design 
Med resultatet från utvärderingen av EKGtolkning.com som grund, 
påbörjades arbetet med att vidareutveckla programmet i syfte att förbättra 
användbarheten och höja det pedagogiska värdet. Mina förslag till 
förändring skulle representeras av, till att börja med, en lo-fi-prototyp (low 
fidelity), i mitt fall en dynamisk pappersprototyp och därefter en hi-fi-
prototyp (high fidelity), en interaktiv datorbaserad prototyp.  
 
En pappersprototyp är ett mycket användbart verktyg vid kommunikation 
med andra, till exempel tänkbara användare. Den är enkel att skapa och 
därför enkel att förändra, något som också tydligt framgår. Eftersom det är 
uppenbart hur den har skapats, kan det vara lättare för andra att kommentera 
och komma med förslag till förändring. En lo-fi-prototyp fungerar bra i det 
skede av designprocessen där idéer skall genereras och utvärderas. En idé 
kan vara nog så god, men går den att realisera och hur väl fungerar den i 
praktiken? En hi-fi-prototyp kan lättare ge svar de frågorna. Med hjälp av de 
multimediaverktyg som finns idag går det att skapa prototyper som kan se 
näst intill identiska ut med en färdig produkt, vilket innebär att en mer 
realistisk interaktion kan åstadkommas och att detaljer bättre kan utprovas. 
 
Båda prototyperna skulle komma att utvärderas och det återigen med hjälp 
av personer ur den tilltänkta målgruppen. Ambitionen var inte att skapa en 
helt ny produkt, utan att i stället utveckla de delar som inte hade visat sig 
fungera på ett tillfredsställande sätt. Utgångspunkt blev därför den befintliga 
versionen av EKGtolkning.com. samt ett antal utvecklingsmål jag ställde 
upp utifrån resultatet av den tidigare utvärderingen av systemet. 
Utvecklingsmålen avser både användbarhetsaspekter och pedagogiska 
aspekter. Mitt förslag till omdesign är avsett att omfatta presentationen av 
delkurs 3, samt delar av utbildningens mer övergripande struktur, till 
exempel var åtkomsten för olika funktioner kan placeras etc.  
 

Utvecklingsmål 
Det övergripande målet var att systemet skulle erbjuda en god 
inlärningsmiljö, vilket inkluderar att alla delar fungerar så smidigt att 
användarna inte i onödan ska behöva flytta uppmärksamheten från själva 
kursinnehållet några längre stunder. Allt som leder till oklarheter och 
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funderingar från användarens sida kan upplevas som störande och därmed 
påverka inlärningsprocessen negativt.  
 
Nedanstående utvecklingsmål baserades på tidigare upptäckta 
problemområden. Tidsaspekten gjorde det nödvändigt att begränsa arbetet, 
varför det var orimligt att finna lösningar till alla problemen. Följande mål 
valde jag att arbeta vidare med: 
 

o Kursinnehållet ska stödja ett aktivt lärande.  
o Användaren ska kunna få feedback.  
o Användaren ska på ett enkelt sätt själv kunna välja vilken information 

hon vill ta fram. Detta för att stödja ett flexibelt lärande.  
o Användaren ska hela tiden veta var i programmet hon befinner sig och 

hur hon förflyttar sig. 
o All information skall vara lätt att upptäcka. 
o Text och bild som hör ihop ska synas samtidigt.  
o Programmet ska innehålla konsekventa designlösningar. 
o Anteckningar ska kunna kopplas till valfria avsnitt. 
o Användarna skall ha möjlighet att kontakta andra användare. 
 

Lo-fi-prototyp 
Pappersprototypen bestod av skisser på olika lösningar. För att ge sken av 
exempelvis nya fönster som öppnades, var prototypen uppbyggd av olika 
delar som kunde placeras ovanpå varandra och bytas ut vartefter. Som 
inspirationskälla använde jag ett flertal förebilder, ofta i form av olika e-
utbildningsföretags demoversioner på Internet.  
 

Beskrivning av lo-fi-prototypen 
Då mitt syfte i första hand var att vidareutveckla EKGtolkning.com ville jag 
inte göra alltför stora förändringar i själva grundstrukturen. Delar som jag 
inte såg någon skälig anledning till att göra annorlunda lät jag därför vara 
kvar i förhållandevis oförändrat skick. Bland annat består originalversionen 
av en rad med knappar upptill. Några av knapparna valde jag att behålla där, 
dock något förstorade. Att jag inte ville behålla samtliga knappar upptill 
beror på att jag anser att det skall gå att skilja på knappar som direkt 
påverkar själv kursinnehållet och knappar som är kopplade till de olika 
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hjälpmedel programmet erbjuder. Med hjälpmedel avser jag bland annat 
funktioner som ”Anteckningar” och ”Ordlista”. Det innehåll som knapparna 
upptill stod för skulle dessutom rymmas i själva huvudramen. Övriga 
funktioners innehåll skulle enligt mitt förslag visas i separata fönster, för att 
användaren aldrig skulle behöva lämna aktuell sida i kursen.  Åtkomsten för 
dessa övriga funktioner placerade jag nedtill och i form av ikoner (figur 9).  
 

 
 

Figur 9. Lo-fi-prototypens struktur 
  
I originalversionen fanns det möjlighet att via en av knapparna ta fram en 
innehållslista, som då placerade sig inom ramen till höger. Jag valde istället 
att låta innehållslistan alltid ligga synlig för att underlätta för användarna att 
fritt navigera bland kursavsnitten. För att inte låta innehållslistan ta alltför 
stor plats övervägde jag att endast låta visa titlarna på de olika delkurserna. 
Genom att klicka på en delkurs i listan skulle resten av innehållet för den 
delkursen visas och länkar borde finnas till samtliga avsnitt.   
 
De funktioner jag valt att placera längst ned som ikoner behövde utforskas 
mer. Funktionen ”Anteckningars” vara eller inte vara behövde avgöras. Flera 
av deltagarna i tidigare gjorda användartest hade ställt sig tvekande till om 
de skulle komma att använda sig av möjligheten till att föra anteckningar. 
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Jag ville inte helt ge upp tanken på att ha kvar funktionen och beslöt därför 
att istället försöka utveckla den. En idé var att göra det möjligt att koppla 
anteckningar till speciella avsnitt i kursen, vilket kan jämföras med att skriva 
i marginalen på en bok. Vid sidan av det ville jag även undersöka om det 
fanns intresse för, att i anslutning till kursmaterialet, kunna spara intressanta 
länkar. Då kommunikation anses främja lärande ville jag också ta reda på 
om det kunde vara en idé att ha med någon form av kommunikationsverktyg, 
exempelvis e-post, chatt eller diskussionsforum. Nyttan av att erbjuda 
möjlighet till kommunikation kan till en del bero på i vilka sammanhang 
utbildningen skall användas. Mycket av den utbildning som sker vid 
hälsouniversitetet i Linköping baseras på PBL. Studenterna kan vara 
hemmahörande på olika orter, varför arbetet i de så kallade basgrupperna 
skulle kunna underlättas genom någon form av kommunikationsmöjligheter 
utöver deras planerade träffar gruppmedlemmar emellan. Att ta upp och 
diskutera problem eller frågor med andra kan leda till en ökad reflektion 
över det egna lärandet. Det kan också ses som en form av återkoppling, då 
egna åsikter och föreställningar kan kommenteras av andra studenter. 
Tänkbart är också att motivationen att använda läromedlet skulle kunna öka 
om e-utbildningen samtidigt utgör en mötesplats för kursdeltagarna. Min 
avsikt var inte att gå närmare in på själva utformningen av 
kommunikationsverktyget, utan främst att undersöka om det fanns ett 
intresse för det.  
 
Ett av de största problemen deltagarna i testet av originalversionen av 
EKGtolkning.com hade, var att hantera textrutor med rullningslist, vilket 
gjorde att flera deltagare helt enkelt missade information. Mitt mål var att 
utnyttja utrymmet mer effektivt, så att mer text skulle kunna rymmas åt 
gången. Idealet vore att helt undvika rullningslister, då det var dessa som 
förorsakade mest problem. Om texten trots allt inte skulle få plats på en sida, 
ville jag undersöka hur detta bäst skulle kunna lösas. Jag tog fram tre förslag 
(figur 10), varav ett var att behålla rullningslisten, men att i så fall göra den 
tydligare/större så att det skulle vara omöjligt att missa att det faktiskt fanns 
mer text. En annan lösning var att placera tydliga pilar över och under 
texten, med vars hjälp texten också skulle kunna rullas uppåt och nedåt. Det 
tredje förslaget var, att i anknytning till texten, ha pilar för att bläddra fram 
mer text. En indikation på hur många sidor som fanns skulle också kunna 
finnas där. 
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Figur 10. Tre alternativa lösningar till hantering av större textmängder. 
(Skisserna är inte exakt de som utvärderades, men principerna är desamma.) 

 
Alla tre förslagen skulle presenteras för deltagarna i utvärderingen av lo-fi-
prototypen, för att undersöka vilken av dem som användarna skulle föredra. 
En annan åtgärd för att komma runt problemet med att användarna inte 
upptäckte all information var att låta besökta länkar ändra färg, vilket 
dessutom är förenligt med etablerad praxis. På ett ställe i delkurs 3 förekom 
en bild över en EKG-kurva, där länkar till 
textavsnitt om kurvans olika delar fanns med. 
Genom att skilja redan besökta länkar från 
obesökta skulle det vara lättare att överblicka 
vad som fanns kvar att titta på. Flera av 
länkarna gick dessutom till samma text, vilket 
inte upptäcks förrän efter att användaren har 
klickat på länken och börjat läsa texten som 
hör till. För att undvika onödigt klickande 

orde alla länkar som är kopplade till en och b
samma text ändra färg samtidigt. Det skulle 
göra det enklare att se vad som hör samman. I 
bilden till höger (figur 11) leder till exempel 
QRS-komplexet, Q, R och S alla till samma 
textinnehåll.  
 
Länkar borde kunna utnyttjas i större utsträc
valfriheten och för att underlätta navigering. D
som med hjälp av länkar går att klicka fram i d
kunna dyka upp i ett nytt fönster ovanpå den urs

kni
en y

e olik
prung
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fanns. Användaren skulle då tydligare se var i programmet hon befann sig 
och eventuella oklarheter om var det skulle klickas för att komma framåt 
ller bakåt i kursen skulle därmed också kunna undvikas (figur 12). 

 
e

 

Figur 12. Nytt fönster 

kat på syns samtidigt och kan studeras både med hjälp av 
text och av bilder.  

 

 
Min strävan var också att så långt det vara möjligt presentera text och 
tillhörande bild samtidigt, för att undvika att användaren upprepade gånger 
skulle behöva klicka mellan olika sidor för att koppla textinformation till 
bildinformation. I den ursprungliga versionen ligger ofta texten på en sida 
och bilden på en annan. För många är det lättare att ta in och förstå 
informationen om den beskrivande texten direkt kopplas samman med en 
bild eller animation (Mayer & Moreno, 2002). I figur 13 är relevanta delar 
av texten flyttad till det nya fönstret, så att allt som rör det alternativ 
användaren har klic
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Figur 13 .Text och bild syns samtidigt. 
 

I originalversionen är det i huvudsak delkurs 5 som erbjuder någon form av 
praktiska övningar, då det där gäller för användaren att göra egna tolkningar 
av olika EKG. För att öka graden av interaktivitet och göra användaren mer 
aktiv borde flera övningar och tester ingå också i de övriga delkurserna. Hela 
utbildningen rymmer en stor mängd information. En hel del av det skulle 
kunna bilda underlag för exempelvis flervalsfrågor, dra-och-släpp-övningar, 
kanske enklare simuleringar eller frågor som kan besvaras genom att enstaka 
ord ska fyllas i, allt för att studenten ska få chans att själv testa sina 
kunskaper (figur 14).  
 

 
Figur 14. Förslag till övningar. (Skisserna är inte exakt de som utvärderades, 

men principerna är desamma.) 
 

 - 57 -



- E-lärande och användbarhet – 

Den typen av input till systemet borde kunna resultera i möjligheten att ge 
användaren någon form av feedback efter varje övning, vilket i sin tur också 
kan leda till ökad reflektion (Laurillard, 1993).    
 

Begränsningar – lo-fi-prototyp 
För funktionerna ”Anteckningar”, ”Länkar” och ”Kommunikation” tog jag 
aldrig fram någon komplett lösning. Tidsskäl gjorde att jag fick begränsa 
mitt arbete till att i min lo-fi-prototyp enbart presentera dessa funktioner som 
idéer att bygga vidare på. Även de övningar och frågor jag tagit med i 
prototypen, var i första hand tänkta som exempel på hur det skulle kunna se 
ut. Att jag själv skulle formulera lämpliga frågor eller övningsuppgifter till 
utbildningens innehåll ansåg jag vara omöjligt, då jag inte besitter 
erforderlig fackkunskap i ämnet.  
 

Utvärdering av lo-fi-prototypen 
Lo-fi-prototypen utvärderades med hjälp av ett användartest där fem 
presumtiva användare fick titta på den och ge kommentarer om vad de såg 
och vad de trodde knappar, ikoner etc. kunde betyda. De uppmanades även 
att använda prototypen som om den vore en verklig applikation. Från 
välkomstsidan skulle de välja delkurs 3, påbörja den och kommentera hur de 
upplevde interaktionen med prototypen (se bilaga 4 för underlag till 
utvärderingen). Jag ställde frågor under tiden och dokumenterade genom att 
föra anteckningar. Den totala utvärderingen bygger på användarnas 
erfarenheter av prototypen och min analys av densamma, utifrån 
pedagogiska mål såväl som användbarhetsmål.   
 

Deltagare 
Fem personer, i åldrarna 31-37 år, deltog i användartestet av lo-fi-
prototypen. Fyra var sjuksköterskor och en var läkare, samtliga kvinnor. Två 
av dem hade varit med i det tidigare testet av programmet 
EKGtolkning.com. En hade mångårig erfarenhet från Kardiologiska 
kliniken, US. Övriga arbetade inom andra medicinska områden, men 
samtliga hade erforderliga baskunskaper om EKG. 
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Resultat 
Inga skillnader märktes mellan de två som tidigare sett originalversionen av 
EKGtolkning.com och de som enbart fick se skisserna. De smärre skillnader 
som märktes mellan deltagarna tror jag snarare berodde på datorvana och 
förmåga att föreställa sig lo-fi-prototypen som en verklig produkt, samt att 
de helt enkelt hade olika tycke och smak. Ingen av deltagarna verkade ha 
några som helst problem med att interagera med prototypen. De flesta valde 
kurs genom att klicka/peka i innehållslistan. Någon tyckte att det var onödigt 
att ha med både innehållslista och knappen för ”Kurser”, att det var 
förvirrande när det gick att komma åt delkurserna på två olika sätt och ville 
därför att endast en av dem skulle finnas med. Väl inne i delkurs 3 fick de 
kommentera vad de tyckte om idén att nya fönster öppnades när inte all 
information rymdes på en sida. Alla verkade positiva till det. Likaså 
samtyckte alla till att lägga in fler tester och övningar i kursen. Några tyckte 
att övningar borde varvas med information, andra att övningar skulle finnas 
efter varje delkurs eller som ett stort test separat. Samtliga var dock överens 
om att det skulle vara valfritt att gå igenom övningarna.  
 
Idén att kunna koppla anteckningar och länkar till specifika avsnitt väckte 
också gehör hos användarna. Till skillnad från deltagarna i utvärderingen av 
originalversionen, såg dessa testdeltagare ett värde i att ha med en funktion 
som anteckningar. I något fall märktes en tvekan till om deltagaren skulle 
använda sig av möjligheten. Någon föreslog att det skulle vara bra om det 
också gick att skriva ut sina anteckningar. På frågan om vad de tyckte om 
möjligheten att kunna kommunicera med varandra, svarade samtliga att det 
kunde vara bra, åtminstone om utbildningen användes i samband med en 
kurs där övriga kursdeltagare var kända. En viss tveksamhet märktes dock 
hos några, till om det verkligen skulle användas. Två deltagare relaterade 
direkt till basgrupparbeten enligt PBL-pedagogiken och såg en fördel i att på 
ett smidigt sätt kunna nå övriga basgruppmedlemmar, då dessa ofta kan vara 
hemmahörande på olika orter.  
 
Mina försök att komma runt problemet med de svårhanterliga textrutorna 
bestod ju i att i så stor utsträckning som möjligt rymma hela textavsnitt utan 
att något skulle ligga dolt. I de fall då detta inte lyckades hade jag tre förslag, 
varvid det med en vanlig rullningslist var det som väckte mest gehör, då det 
ansågs som en vedertagen lösning. Den ger också, om den är riktigt 
utformad, en indikation på hur mycket text som döljs. En rullningslist är 
bekant för de flesta och om den är tillräckligt tydlig borde det inte vara några 

 - 59 -



- E-lärande och användbarhet – 

problem att upptäcka den. En deltagare föredrog pilarna, då hon ansåg det 
mer konsekvent med de pilar som fanns för att bläddra framåt eller bakåt 
mellan kursavsnitten.  
 
På min skiss hade jag som förslag att använda ikoner för vissa funktioner. 
Utformningen av dessa var dessvärre inte alltid helt lyckad. I fallet med 
kommunikationsikonen, som bestod av ett huvud med en pratbubbla, visade 
det sig att jag hade valt helt fel symbol, då ingen lyckades tolka den rätt. 
Även ikonen för länkar verkade svår att tyda. Ett problem med ikoner är att 
de inte tolkas lika av alla. Vid förfrågan om vad som var att föredra av 
ikoner eller text, svarade någon: ”Text är tydligare, men ikoner känns 
roligare.” 
 

Sammanfattning av utvärderingen av lo-fi-
prototypen 
För att sammanfatta utvärderingen tog jag hjälp av mina tidigare uppsatta 
utvecklingsmål. Nedan följer en redogörelse för hur väl prototypen levde 
upp till dem. I en del fall har jag inte kunnat testa hur väl prototypens 
lösningar fungerade på grund av att där inte alltid fanns hela lösningar. Där 
det var aktuellt valde jag att istället se till vad användarna tyckte om själva 
principen, om idén skulle vara något att gå vidare med.   
 
Stöd för aktivt lärande 
Samtliga testpersoner var positiva till fler övningar och gärna där de själva 
får agera och inte enbart svara på frågor. Prototypen levde därför upp till 
kravet.   
 
Möjlighet till feedback 
Frågor och övningar gick ut på att användaren skulle avge svar till systemet, 
vilket då skulle resultera i någon form av återkoppling. Den feedback som 
fanns i prototypen var inte komplett, varför det inte gick att få svar på hur 
väl prototypen fungerade i det fallet. Själva idén togs dock emot positivt och 
alla testdeltagare sade sig tycka att det vore av värde att få någon extra 
förklarande kommentar och inte bara få veta om de hade rätt eller fel.  
 
Flexibilitet 
Om prototypen var tillräckligt flexibel, fick jag inte något entydigt svar på. 
Kanske berodde det på att en pappersprototyp inte på samma sätt som en 
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verklig applikation inbjuder till att ”klicka” runt i innehållet. Att 
innehållslistan skulle ha länkar till samtliga avsnitt var alla överens om och 
att fler länkar skulle finnas i texten. När och hur övningar skulle gå att nå 
hade jag inte någon färdig lösning för, utan lämnade istället frågan öppen för 
testdeltagarna att tycka till om. Alla var överens om att det måste vara upp 
till användaren själv att bestämma om och när hon vill göra övningar.  
 
Tydlig status och lätt att navigera 
Med nya fönster som öppnades och lade sig ovanpå ursprungssidan, 
bibehölls en grund struktur som var enkel att överblicka. Navigering framåt 
och bakåt kunde endast ske med hjälp av pilarna. Deltagarna i testet tycktes 
inte ha några problem med detta. Inga tveksamheter märktes och omdömena 
var överlag positiva. 
 
Omöjligt att missa information 
Större textrutor, som visar mer text åt gången, och tydligare rullningslist, 
som var den lösning de flesta föredrog, underlättar för användaren att ta del 
av allt material och minskar risken att någon skall behöva missa något. 
 
Text och bild hör ihop 
Alla ansåg att det underlättar när text och tillhörande bild finns synligt 
samtidigt.  
 
Konsekventa designlösningar 
Om kravet på konsekvens efterlevts fick jag inte svar på i användartestet. 
Ingenting tydde heller på att så inte skulle vara fallet.   
 
Anteckningar kopplade till valfria avsnitt 
Alla tillfrågade testdeltagare tyckte om idén att koppla anteckningar till 
speciella avsnitt, dock innehöll inte prototypen någon lösning, varför den 
inte kunde sägas leva upp till kravet. 
 
Möjlighet till kommunikation 
Majoriteten ställde sig positiva till idén. Prototypen innehöll ingen lösning. 
 

Hi-fi-prototyp 
De av mina idéer som vunnit gehör vid utvärderingen av lo-fi-protypen, 
överfördes direkt till min slutliga prototyp. Andra idéer arbetade jag vidare 

 - 61 -



- E-lärande och användbarhet – 

med, främst genom nya skisser. Det hela resulterade i en hi-fi-prototyp, 
skapad i Director 8.5, som är ett verktyg för interaktiv 
multimediaproduktion.  

Beskrivning av hi-fi-prototypen 
I hi-fi-prototypen fanns en innehållslista placerad till vänster, som alltid 
skulle ligga framme. Via den var det enkelt att se var i utbildningen 
användaren befann sig, då en liten markering pekade mot rubriken för den 
aktuella sidan. Min avsikt var att samtliga rubriker i de olika delkurserna 
skulle vara direkt länkade till respektive sida i kursen. I lo-fi-prototypen var 
innehållslistan placerad till höger. Vid användartestet påpekade en av 
deltagarna att hon hellre ville ha innehållslisten till vänster, en önskan som 
jag alltså valde att infria, då det dels kan tyckas mer naturligt att läsa från 
vänster till höger och dels fann jag det mer estetiskt tilltalande. 
 
Enligt lo-fi-prototypen valde jag att använda knappar upptill för några av 
funktionerna och ikoner nedtill för övriga funktioner. Figur 15 visar en sida 
ur innehållet i hi-fi-prototypen. 
 

 
 Figur 15. Hi-fi-prototypens struktur. 
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Ikonerna var något omgjorda sedan lo-fi-prototypen. Exempelvis fick ikonen 
för kommunikation symboliseras av två huvuden istället för som tidigare av 
ett huvud med pratbubbla, vilken hade visat sig svår att tolka rätt. För att 
ytterligare förtydliga lade jag till en liten förklarande ruta som dök upp när 
användaren förde pekaren över ikonen (figur 16). Inte heller hi-fi-prototypen 
innehöll någon lösning för hur funktionerna bakom ikonerna skulle se ut.  
 

Problemet med hur s
prototypen lösa geno
samtidigt som jag så 
det. I lo-fi-prototypen
att rymmas på en sid
och undvek alltför m
samtliga fall rymma a
utan att någon text sk
lösning, där ett nytt f
sig på den ursprunglig

 

 

 

 Figur 16. Ikoner med förklaring 
tora mängder text skulle hanteras, försökte jag i lo-fi-
m tre olika förslag för att rulla eller bläddra i texten, 
långt det var möjligt ville undvika att alls behöva göra 
 var det egentligen bara i ett fall som all text inte såg ut 
a. I övrigt utnyttjade jag utrymmet på ett effektivt sätt 

ånga inramningar. I hi-fi-prototypen lyckades jag i 
llt textmaterial väl synligt på de sidor där det förekom, 
ulle behöva ligga dold. I figur 17 visas exempel på min 
önster, stort nog att rymma all text, öppnas och lägger 
a sidan där länken fanns.  
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Figur 17. Fönster med mycket text. 
 
Skulle det förekomma fall i andra delkurser, där detta inte skulle gå att lösa 
på samma sätt, kan det finnas skäl att se över om texten kan kortas ned. 
Alltför stora textmängder på en bildskärm är ansträngande att läsa och det 
kan vara svårt att ta till sig all information. 
 
Idén med att använda nya fönster som öppnades och lade sig ovanpå själva 
grundsidorna för de olika avsnitten, var också ett försök att underlätta 
navigering, samtidigt som det i en del fall även gjorde det möjligt att se bild 
och text samtidigt (se exempel i figur 18). 
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Figur 18. Text och bild syns samtidigt. 
 

Jämfört med originalversionen av EKGtolkning.com hade jag i just detta fall 
flyttat över de delar av textinnehållet, som rörde avledning II, till det nya 
fönstret, som också inkluderade bildmaterial. Samtidigt låg bilden på 
avledningens placering väl synlig bredvid. Användarna skulle på det sättet 
inte behöva hålla någon information i minnet och därmed också slippa att 
klicka fram och tillbaka mellan olika sidor. 
 
Att besökta länkar ändrade färg var ett förslag som jag lade fram för 
deltagarna i testet av lo-fi-prototypen. Detta var emellertid inget som 
framgick av själva prototypen utan presenterades bara muntligt. I figur 19 
framgår hur detta kunde ta sig uttryck i hi-fi-prototypen. I just detta exempel 
leder samtliga ljusfärgade länkar till samma textinformation, något som jag 
ansåg extra angeläget att markera. I annat fall uppmuntras användaren att 
klicka på fyra olika länkar för att vara säker på att inte missa något. Det kan 
dessutom lätt skapa irritation när hon upptäcker att samma information 
dyker upp flera gånger.  
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Figur 19. Olika färger på besökta och obesökta länkar 

 
För att stödja ett mer aktivt lärande, var mitt förslag att fler övningar och 
frågor skulle ingå och det under förutsättning att systemet ska kunna ta emot 
input från användaren. Detta för att användaren ska kunna få någon form 
återkoppling på hur hon uppfattat kursinnehållet. Prototypen innehöll endast 
tre övningar/frågor av lite olika karaktär, och var tänkta att fungera som 
typexempel. En av frågorna syns i figur 20.  
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Figur 20. Exempel på övning. 
 
Exemplet ovan är av formen dra-och-släpp-övning, där användaren själv 
skulle placera ut avledningar på rätt ställen. Detta leder till input i en form 
där systemet lätt kan känna igen eller inte känna igen det val användaren har 
gjort. Om användaren sedan klickade på ”Kontrollera ditt svar” skulle viss 
återkoppling på användarens svara kunna 
ges. I prototypen bestod återkopplingen av 
en kommentar i en gul ruta, som dök upp på 
sidan. I rutan stod om svaret var rätt eller fel 
och i båda fallen skulle en kommentar följa. 
Vid fel svar ville jag ge användaren 
ytterligare en chans att pröva. En länk till 
kapitlet, som rörde den aktuella frågan, 
fanns också med i den gula rutan (figur 21 
till höger). 

Figur 21. Återkopplingsruta 
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I den ursprungliga versionen av EKGtolkning.com fanns möjlighet att öva 
på att tolka EKG i den sista delkursen. Vid användartestet visade det sig att 
deltagarna tyckte det var svårt att använda EKG-linjalen. Därför kunde det 
vara en idé att redan i anslutning till delkurs 3 låta användarna få chans att 
prova linjalen. Eftersom delkursen bland annat behandlar den normala EKG-
kurvan kunde användarna öva sig i att känna igen den. I exemplet i figur 22 
kunde användaren ta fram och titta på EKG för var och en av de tre 
personerna för att sedan svara på frågan vem som har ett normalt EKG.  
Genom att jämföra och ställa flera förslag mot varandra stöds det reflektiva 
tänkandet, vilket gynnar lärandet. 
 

 
 

Figur 22. Exempel på övning, där användaren får jämföra olika alternativ. 
 
EKG:t och linjalen (figur 23) var hämtade från ursprungsversionen av 
EKGtolkning.com. Eventuellt kunde fler instruktioner ha funnits med för att 
förtydliga hur linjalen skulle användas.  
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Figur 23. EKG och linjal. 
 
Genom att stänga EKG-fönstret skulle användaren kunna fylla i sitt svar för 
att få feedback i form av kommentarer, till exempel om vad som utmärker 
den normala EKG-kurvan. Den feedback på användarnas svar, som fanns 
med i prototypen var inte på något sätt komplett. Avsiktligt avstod jag från 
att lägga till några kommentarer, då jag anser mig sakna den fackkunskap 
som krävs.  
 

Begränsningar – hi-fi-prototyp 
Alla mina tankar och idéer har inte rymts i prototypen. Jag skulle exempelvis 
ha kunnat använda mig av helt andra pedagogiska modeller, men min avsikt 
var att bygga vidare på den originalversion som Bäwer & Nilsson AB hade 
skapat. Som alltid i sådana här sammanhang spelar tiden in. En produkt för 
lärande går att utveckla nästan hur långt som helst, men någonstans var jag 
tvungen att sätta stopp. I min prototyp fungerade inte alla länkar. Sidor i 
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delkurs 3 som innehåller fler än en länk, hade i prototypen minst en 
fungerande länk som fick tjäna som exempel. ”Övningar” och de funktioner 
som rymdes bakom ikonerna nedtill hade inte vidareutvecklats, detta främst 
på grund av tidsskäl. ”Ordlista” och ”Skriv ut” fungerade bra i 
originalversionen av EKGtolkning.com, varför jag inte gick närmare in på 
att utvärdera dessa ytterligare.   
 

Utvärdering av hi-fi-prototypen 
Utvärderingen av hi-fi-prototypen gick till på liknande sätt som tidigare 
utvärderingar. Ett användartest genomfördes, denna gång med tre personer. 
De skulle gå igenom delkurs 3. Deltagarna ombads även att kommentera den 
övergripande strukturen i systemet. Jag satt i vanlig ordning bredvid och 
antecknade med hjälp av papper och penna. Tidsåtgången var cirka 30 
minuter. Den totala utvärderingen av hi-fi-prototypen grundades dels på 
resultatet från användartestet och dels på min analys av prototypens 
kvaliteter när det gällde det pedagogiska värdet jämte graden av 
användbarhet.  
 

Deltagare 
Vid användartestet av hi-fi-prototypen deltog tre sjuksköterskor i åldrarna 
31-53. Samtliga var kvinnor och alla tre hade deltagit i användartestet av 
originalversionen av EKGtolkning.com De kunde därför direkt relatera de 
nya lösningarna till de problem som tidigare upptäckts. 
 

Resultat 
Överlag var alla tre positiva till de förändringar som hade gjorts. Alla 
kommenterade att det var bra med nya fönster som öppnades när de klickat 
på en länk för ytterligare information. De tyckte att det gav en bättre 
överblick och att det var lättare att se var i kursen de befann sig. En sida i 
prototypen bestod av text samt en bild som var placerad till vänster. Under 
bilden fanns tre alternativ att klicka på för att få fram ytterligare information. 
Beroende på vilken av de tre som valdes, förändrades även utseendet på 
bilden något. Den ytterligare textinformationen som dök upp var tillgänglig 
via ett fönster som lade sig till höger om bilden. Den första deltagaren som 
testade prototypen föreslog att det skulle vara tydligare om bilden fanns till 
höger och det nya fönstret till vänster. Fönstret skulle då dölja mer av den 
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första texten, vilket vore en tydligare markering att förändringen gällde 
enbart det som stod i fönstret. När både texterna syntes väl visste hon inte 
om något förändrats även i ursprungstexten. Att hon funderade så kan ha 
berott på att originalversionen byggde på principen med fasta textrutor, vars 
innehåll ändrades varefter.  Jag hörsammade hennes förslag, då jag inte såg 
att det kunde få några negativa effekter. De övriga två testdeltagarna fick 
därför ta del av den modifierade versionen. Ingen av dem hade några 
anmärkningar. För att ytterligare förtydliga att det var i det nya fönstret som 
ny information fanns att hämta, diskuterades även förslag om att texten 
bakom eventuellt kunde tonas ned och bli ljusare då ett nytt fönster 
öppnades. Jag har inte utprovat den idén, men finner den väl värd att fundera 
vidare på.  
 
En annan förändring jag gjorde efter att första deltagaren testat prototypen, 
var att lägga till ytterligare länkar. Samtliga textavsnitt som hänvisade till 
andra delar innehöll därför fortsättningsvis länkar till nämnda delar. Detta 
hade varit min strävan från början, men visade sig alltså inte ha efterlevts 
fullt ut. Att länkar ändrade färg efter att de blivit besökta uppskattades av 
samtliga. 
 
Övningarna togs emot positivt. Någon tyckte att dra-och-släpp-övningar är 
bra och föreslog dessutom att varje avsnitt i delkurserna kunde innehålla en 
direkt länk till en eller flera övningar, som gällde just det som avsnittet 
handlade om. Denna fråga diskuterades redan vid testet för lo-fi-prototypen. 
Där föredrog majoriteten att övningar skulle finnas efter varje delkurs, men 
det ena behöver ju inte utesluta det andra. Lite problem uppstod när 
deltagarna skulle kontrollera sina svar på frågorna. Eftersom den feedback 
deltagarna fick inte var komplett, på grund av prototypens utformning, hade 
de svårt att riktigt förstå hur det var tänkt. Några verkligt bra synpunkter på 
återkopplingsrutorna gick därför inte heller att få, då det krävs att prototypen 
fungerar som den ska.  
 
Vid lo-fi-testet märktes problem med att tolka ikonerna rätt. I hi-fi-
prototypen hade jag, förutom att helt ändra utseende på en av dem, även lagt 
till en förklarande text. Ingen av deltagarna hade nu problem med att tolka 
vad de stod för. Samtliga funktioner sågs som vettiga att ha med. Någon 
form av kommunikation är bra, tyckte någon, men ville inte uttala sig om 
hur det skulle se ut, då hon själv saknade tidigare erfarenhet av hur det kan 
gå till. En deltagare tyckte att ikonerna liknade varandra för mycket till 
formen. Hon tyckte att det ska räcka med en hastig blick för att enkelt kunna 
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skilja dem åt och föreslog att kanske olika färger kunde användas. 
Detsamma gällde för pilarna som tog användaren framåt och bakåt i 
kursinnehållet. Det var bra synpunkter som absolut är värda att tänka på i en 
eventuell fortsatt utveckling av programmet. Att bläddra framåt eller bakåt 
ska helst inte kräva någon ansträngning, utan ske lätt och automatiskt utan 
att användaren måste stanna upp för att kunna urskilja vilken knapp/ikon 
som ska användas.  
 
De problem med att läsa och framförallt upptäcka all text, verkade det som 
jag hade lyckats lösa. Ingen av deltagarna föreföll ha problem med att läsa 
texten, som nu både bestod av större stil och saknade rullningslister. 
Samtliga tyckte texten var tydligare och lättare att läsa och de var 
tacksamma för att slippa de små textrutorna.  
 
Övriga kommentarer som fälldes var:  

”Det här känns mycket roligare och inte lika torrt längre.” 
”Originalversionen tilltalade mig inte. I det fallet hade jag hellre läst en 
bok.” 
”Bra att man får göra mer själv.” 
”Det här tycker jag mycket bättre om, det andra var rörigt som attan.” 
”Det här verkar mer strukturerat. I den andra var det svårt att hitta, det 
var pluttrigt.” 
 

Sammanfattning av utvärderingen av hi-fi-
prototypen 
I vilken utsträckning levde hi-fi-prototypen upp till de av mig uppsatta 
utvecklingsmålen?  
 
Då inga markanta förändringar hade skett sedan lo-fi-prototypen, kunde 
målen sägas vara uppfyllda i samma utsträckning som för den. De delar som 
saknade lösning i förra prototypen, saknade lösning även i hi-fi-prototypen, 
varför kraven på möjlighet att kommunicera med andra, att kunna koppla 
anteckningar till valfria sidor samt att kunna erbjuda användarna meningsfull 
feedback fortfarande var ouppfyllda. De skillnader som märktes bestod 
framförallt i att hi-fi-prototypen gav en förstärkt känsla av att leva upp till 
kraven på ett aktivt lärande, flexibilitet, tydlig status och enkelhet i 
navigering och att finna information. Hi-fi-prototypen liknade mer en slutlig 
produkt och interaktionen med den var därför mer realistisk. Att exempelvis 
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hoppa mellan olika avsnitt eller öppna nya fönster upplevs som mer 
omständligt i en pappersprototyp och det kan därför vara svårt att påvisa det 
positiva i den presenterade lösningen. Vid användandet av hi-fiprototypen 
kunde den typen av handlingar ske både smidigare och mer effektivt så att 
användaren inte behövde flytta fokus från kursinnehållet. En del av de 
lösningar jag tagit fram gav inte upphov till några direkta reaktioner från 
deltagarna. Jag har då i flera fall tolkat det som positivt, eftersom målet var 
att skapa en prototyp till ett system, som av användarna skulle upplevas så 
smidigt som möjligt och där uppmärksamheten istället kunde riktas mot 
själva kursinnehållet.  
 

Förslag till ytterligare omdesign 
Mina lösningar har i det flesta fall fungerat bra, men kan säkert i flera 
avseenden göras bättre. Exempelvis var det en deltagare i användartestet 
som påpekade att ikonerna vid en hastig blick såg väldigt lika ut till formen 
och därför var svåra att skilja åt. Det är något att arbeta vidare med så att 
eventuella tveksamheter inte ska kunna förekomma. Likaså uppstod viss 
osäkerhet om hur mycket som förändrades när användaren klickade på en 
länk som ledde till mer information. En åtgärd vidtogs direkt när detta 
påpekades, och bestod i att placeringen av en bild och ett fönster bytte plats. 
Kanske går det att förtydliga ytterligare? Idén att tona ned bakgrunden när 
ny information dyker upp kan vara värd att testa. Vidare kan en fortsatt 
dialog med användare säkert peka på fler detaljer som skulle kunna förfinas. 
Varför inte låta användarna få möjlighet att utvärdera och kommentera 
programmets lösningar? Det kunde ingå som en del av programmet och 
skulle därmed uppmuntra till en fortsatt utveckling genom kontinuerlig 
kommunikation med programmets faktiska användare.   
 

Metoddiskussion 
Alla testsituationer är konstlade situationer där testdeltagaren kan känna sig 
utsatt och uppleva att det är hon som testas och inte systemet. Detta kan 
förstås ha betydelse för resultatet på ett eller annat sätt. Det är inte säkert att 
alla problem kommer upp till ytan på grund av att deltagaren kanske inte 
talar om allt hon inte förstår i rädsla för att framstå som korkad. Ofta hörs 
kommentarer i stil med; ”…fast det kanske är jag som inte förstår…” eller 
”…nu är ju inte jag så bra på sånt här…” och liknande, vilket tyder på att 
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många lägger skulden på sig själva när det inte fungerar. Att sedan ha en 
testledare sittande bredvid sig, som observerar och antecknar allt deltagaren 
gör, kan av många upplevas som oerhört stressande och därmed ge upphov 
till att fler fel begås än vad som skulle vara fallet om personen i lugn och ro 
och dessutom i en bekant miljö arbetade med systemet.  
 
I den slutliga prototypen fungerade inte allting i den utsträckning som det 
skulle ha gjort i en färdig produkt. Detta medförde att jag under 
testsituationen ibland fick avbryta för att tala om varför något inte fungerade 
och ibland också ge kommentarer om hur jag hade tänkt. Det är svårt att 
säga exakt vilka konsekvenser detta kan ha haft för utvärderingen. Bland 
annat fungerade inte alla länkar. På en sida som exempelvis innehöll tre 
länkar, fungerade bara en. För att inte påverka utvärderingen alltför mycket 
väntade jag då med att förklara det tills jag märkte att de försökte klicka på 
någon av länkarna. Detsamma gällde för delen med övningar och när 
användarna skulle få feedback på sina svar. Kommentarerna i prototypen till 
användarnas svar var inte kompletta, vilket gjorde att jag muntligt fick 
förklara vilken typ av kommentarer detta skulle kunna vara. Det innebar att 
jag egentligen inte fick något svar på hur väl den delen fungerade, utan 
främst om själva idén vann något gehör hos deltagarna i testet.  
 
Förutom att jag hade en aktivare roll under utvärderingarna av de båda 
prototyperna, bidrog även andra faktorer till att de tre olika användartesten 
inte helt kan sägas vara utförda på samma villkor. Vid första testtillfället, när 
originalversionen av EKGtolkning.com skulle utvärderas, gällde det för 
testdeltagarna att inför mig interagera med och ge synpunkter på ett system 
skapat av en tredje person. Vid de två senare testtillfällena skulle de i stället 
till mig kommentera något som de visste att jag stod bakom. Det kan vara 
svårt att ge kritiska kommenterar direkt till en person och många kanske 
istället väljer att poängtera de positiva bitarna.  
 
Ovan nämnda problem är värda att ta i beaktande. Dock tror jag inte att de 
har haft alltför stor inverkan på den totala utvärderingen.  
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6. Diskussion 
När det gäller en e-utbildning så är det inte systemets användbarhet utan 
systemets lärbarhet som är det väsentliga, en åsikt som Norman lär ha yttrat. 
Feldsteins (inget årtal) omformulering av detta löd att lärbarheten är ett mått 
på systemets användbarhet. Vad kan då jag dra för slutsatser av min studie?  
 
EKGtolkning.com är en e-utbildning. I egenskap av att vara ett läromedel, 
bör det därför bidra till att användarna lär sig något av det. Gör de inte det så 
är det naturligtvis inte användbart som läromedel. Detta resonemang till 
trots, valde jag att inte se till hur mycket användare av programmet faktiskt 
lärde sig. De användartester jag lät genomföra kom istället mer att handla 
om användbarhetsaspekter och vilken betydelse dessa i sin tur kan ha haft 
för inlärningsprocessen. Kunskaper är svåra att mäta och diskussionen om 
att kunskap bildas när ny information läggs till personers tidigare 
individuella erfarenheter, gör det nästan omöjligt att bedöma hur mycket ett 
specifikt läromedel bidrar till att skapa förståelse. Lärande är dessutom en 
kontinuerlig process och skulle därför kräva mer långsiktiga studier.   
 
Med utgångspunkt i moderna teorier om lärande och vad som tros stimulera 
inlärning ser jag inget fel i att koncentrera en stor del av studien till 
systemets användbarhet. Det gäller ju att skapa en miljö som ger 
förutsättningar att lära. En användare av en e-utbildning vill inte låta sig 
avbrytas och störas i sin koncentration på grund av att det rent praktiska inte 
fungerar. Vi accepterar inte en bok där sidorna är hopklistrade och därför 
inte går att bläddra. Inte heller skulle vi acceptera en föreläsare som talade så 
tyst att inget av det han sa skulle nå fram till åhörarna. I båda fallen skulle vi 
kräva en förändring. När det gäller datasystem har jag en känsla av att vi 
accepterar mycket mer. Vi tar inte alltid för givet att det är systemet det är 
fel på, det kan ju vara jag själv som inte förstår. Istället för att kräva ett mer 
användbart system kanske vi hellre helt avstår ifrån det. ”… jag hade hellre 
läst en bok.”, löd en kommentar från en av deltagarna i användartesterna. En 
annan deltagare hade under en längre tid haft tillgång till EKGtolkning.com i 
och med en vidareutbildning. Personen hade tidigare uttryckt sin positiva 
inställning till fortbildning och nya former av lärande och att hon därför såg 
fram emot att testa EKGtolkning.com. Vid ett senare tillfälle frågade jag hur 
det hade gått och blev därför förvånad när hon svarade att hon faktiskt inte 
alls hade använt sig av EKGtolkning.com. Skälet hon angav var tidsbrist. 

 - 75 -



- E-lärande och användbarhet – 

Om det fanns annat som påverkade hennes val att hellre prioritera andra 
läromedel kan jag bara spekulera i.  
 
Upphovsmännen till EKGtolkning.com hävdade att utbildningen var tänkt 
att användas som ett komplement till annat utbildningsmaterial och att de 
inte gör några anspråk på att vilja ersätta andra utbildningsformer. Det räcker 
dock inte med att bara finnas till. För att en e-utbildning skall ses som ett 
alternativ till exempelvis en bok, måste den ha något mer att erbjuda. Det är 
en ny form av läromedel, vilket å ena sidan kan upplevas som nog så 
motiverande, men å andra sidan kan det innebära att många inte ens kommer 
på tanken att använda den. Enklast är ju att följa invanda mönster.  
 
Hur kan mina förslag till förändringar göra EKGtolkning.com till ett mer 
konkurrenskraftigt läromedel?  
 
Fler övningar bidrar till ett aktivt lärande, ett lärande som går ut på att 
praktisera och utpröva och där det ges möjlighet att testa hur långt de egna 
kunskaperna räcker. Datorn är ett interaktivt medium och bör därför 
utnyttjas som det. EKGtolkning.com är en omfattande utbildning och 
rymmer mycket information som med fördel skulle kunna bilda underlag för 
olika typer av frågor och övningar. Med ganska enkla medel går det att få 
systemet att ta emot och svara på input från användarna. Detta bör också 
utnyttjas för att åstadkomma något som kan liknas vid en dialog. Feedback 
har betydelse för inlärningen och underlättar reflektion. Enkla kommentarer 
kan hjälpa användaren att förstå vad som är rätt eller fel och helst också 
varför. Detta, att systemet kan ge respons på användarnas agerande, gör att 
det går att få ut något mer av att använda en e-utbildning jämfört med en 
bok. Ingår dessutom möjligheter till att anteckna, spara länkar, kommunicera 
med andra och slå upp svåra ord ökar mervärdet för många. Dessa 
föreslagna förändringar kan förhoppningsvis bidra till att motivera 
användare att i första hand välja en e-utbildning som läromedel.  
 
De övriga förändringar jag tidigare har diskuterat är snarare till för att öka 
chansen att hålla användarna kvar i utbildningen och att inte skrämma bort 
dem på grund av gränssnitt som inte håller måttet. Dit hör bland annat 
lättläst text, enkel navigering och möjlighet att enkelt kunna gå direkt till 
valfri del av utbildningen. Konsekventa designlösningar är också något jag 
anser bör eftersträvas, och jag hoppas därför att mina förslag även kan föras 
över på utbildningens övriga delkurser. Om alla delkurser är uppbyggda 
efter samma principer ger det ett starkare intryck av att det finns en koppling 
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mellan delkurserna och att de alla tar upp delar som är relevanta för det 
slutliga inlärningsmålet. Likadana lösningar utbildningen igenom gör också 
att det blir lättare att lära sig använda systemet, vilket för med sig att 
användarna kan rikta mer uppmärksamhet åt själva kursinnehållet. 
 
Delkurs 5 skiljer sig markant från övriga delkurser i EKGtolkning.com. De 
lösningar jag diskuterat ovan, gäller därför inte denna del av utbildningen. 
Delkurs 5 går helt och hållet ut på att användaren själv ska kunna öva på att 
tolka olika typer av EKG, en idé som stämmer väl överens med gällande 
teorier om lärande. Samtliga EKG är dessutom autentiska och urvalet kan 
lätt fyllas på. Jag vill inte, utan att göra vidare utvärderingar, gå närmare in 
på om det eventuellt kan finnas behov av att göra förändringar även där.  Om 
jag ska utgå från den slutliga prototyp jag tog fram, skulle jag troligen inte 
låta delkurs 5 ingå som en egen delkurs, utan istället ta med den delen under 
”Övningar”. 
 

Slutord 
Stora förhoppningar har ställts till e-lärande. Ibland har det till och med 
framstått som något som skulle revolutionera lärandet. Det talas om alla 
fördelar mediet innebär, som att distansarbete kan underlättas, att innehållet 
kan individanpassas och att deltagare i e-utbildningar kan få tillgång till ett 
interaktivt studiematerial etc. Det tycks dessutom finnas en positiv 
inställning till e-lärande även från användarnas sida, något som flera 
deltagare i mina utvärderingar kunde intyga. Trots att ambitionerna många 
gånger är goda och intresset är stort, lever e-utbildningar inte alltid upp till 
vare sig kursdeltagarnas förväntningar eller de krav som kan ställas på en 
god inlärningsmiljö. I min studie har jag försökt ta reda på vad detta beror 
på. Något generellt svar går inte att ge, då e-lärande kan innebära utbildning 
i en mängd olika former. Jag valde därför att se till en specifik e-utbildning, 
EKGtolkning.com. 
 
Utvärderingen av EKGtolkning.com visade att det fanns problem med att 
använda systemet. Dessa problem var tillräckliga för att påverka både 
motivationen till fortsatt användande av systemet och förutsättningarna för 
att kunna lära något utav det. Användarnas erfarenheter gav värdefull 
information, som i kombination med kunskap om grundläggande 
lärandeteorier och kända principer för användbarhet utgjorde en bra grund 
för en omdesign av utbildningen. En utvärdering av dessa förändringar 
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visade på att det med relativt enkla medel är möjligt att både underlätta 
användbarheten och öka inlärningseffekten.  
  
Jag hoppas att jag, med hjälp av detta arbete, har kunnat inspirera och visa 
på möjliga vägar att närma sig användarnas förväntningar på en datorbaserad 
utbildning, som EKGtolkning.com.  
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Bilaga 1 
Intervju med en av upphovsmännen bakom EKGtolkning.com 
 
 
 

1. Varifrån kom idén till produkten? Fanns det behov, någon som efterfrågat 
just detta? 

 
2. Vad skiljer er utbildning från andra utbildningar i ämnet? Vad tillför er 

produkt? Vilka är alternativen till er produkt? 
 

3. Vilken pedagogik? 
 

4. Vem vänder sig produkten till? Hade ni någon speciell användare i åtanke 
när ni utformade den? Hur mycket vet ni om dem? Datorvana? 
Förkunskaper i ämnet? Varför ska de gå utbildningen? I vilka 
sammanhang kommer de att använda utbildningen? 

 
5. Vilka brukskvaliteter? Användbarhetsmål? Lätt att använda, lätt att lära 

etc. 
 
6. Hur många har varit inblandade i designprocessen? Vilka? 

 
7. Vilken roll spelar de rådgivande organen? När kommer de in i processen? 

 
8. Hur gick ni tillväga? Hur ser er designprocess ut? Brainstorming, 

förebilder, scenarion, storyboards, skisser, prototyper… 
 

9. Er erfarenhet av design? Kunskaper? 
 

10. Hur har ni testat och utvärderat? Vad har ni gjort med resultaten från det? 
 

11.  Vad har begränsat er? 
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Bilaga 2 
 

Beskrivning av samtliga delkurser i EKGtolkning.com 
 
Delkurs 1 
Klinisk introduktion, syftar till att ge grundläggande förståelse för hjärtats 
elektriska aktivitet och hur det kan registreras med hjälp av elektrokardiografi 
(EKG). Detta beskrivs med text, som ibland inkluderar länkar till 
rekommenderade sidor utanför systemet, bilder och animeringar. Användaren 
kan genom att klicka på olika objekt få ytterligare information eller 
förtydligande genom en tillhörande bild eller animering. 
 
På en sida har användaren möjlighet att placera ut elektroder på en tecknad 
bröstkorg och utifrån sitt agerande erhålla en form av feedback (figur 1). 

 
 

Figur 1. Koppla EKG, delkurs 1. (ur EKGtolkning.com) 
 

Insprängt i delkursen förekommer även ett antal frågor, i syfte att uppmuntra 
användaren till att reflektera över innehållet. 
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Delkurs 2 
Anatomi och fysiologi syftar till att ge användaren en god uppfattning om hjärtat 
och hjärtrummens förhållande till varandra och andra strukturer i thorax. Den 
första halvan av delkurs 2 skiljer sig en del från delkurs 1 genom att den består 
av större bilder med endast en kort tillhörande bildtext. Användaren kan genom 
att klicka sig fram se bilderna från olika vinklar samt få fram information om 
specifika delar. Även förstoringar visas ibland, då användaren klickar på ett 
bildobjekt. I figur 2 visas en sida ur delkurs 2.  

 

Figur 2. Frontalprojektion, delkurs 2. (ur EKGtolkning.com) 
 
Andra halvan av delkurs 2 innehåller textrutor liknande dem i delkurs 1, med 
bilder och animationer som förklarar och förtydligar. Även här förekommer 
frågor till användaren.  
 
Delkurs 3 
EKG:t i detalj, behandlar de grundläggande principerna för EKG-registrering, 
hur den normala EKG-kurvan ser ut samt hur EKG-linjalen kan användas som 
tolkningsverktyg. Denna delkurs är till stor del uppbyggd efter principen att låta 
användaren först möta en sida med text (figur 3) och uppmaning att där klicka 
sig vidare för att komma till en sida innehållande en eller flera bilder, där 
användaren genom att klicka får se ytterligare bilder eller animationer.  
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Figur3. Prekordialavledningar, delkurs 3. (ur EKGtolkning.com) 

 
 
I delkurs 3 presenteras EKG-linjalen med en beskrivning av hur den används 
och tolkas. Linjalen är flyttbar, så att användaren kan känna på hur den ska 
användas. Det förekommer dessutom ett par sidor med textrutor, bilder och 
textlänkar på samma sida. Där ändras texten i textrutan varefter användaren 
klickar sig igenom de olika länkarna. Även delkurs 3 innehåller ett antal frågor.  
 
Delkurs 4 
Det patologiska EKG:t, tar upp de vanligaste patologiska EKG-förändringarna. 
Extra uppmärksamhet ägnas åt infarkter. Sidorna i delkurs 4 består till stor del 
av textrutor upptill, där olika typer av EKG beskrivs, och bilder i form av EKG-
vågor nedtill. Till vissa av sidorna finns en tillhörande sida med animation. En 
sida består av textruta och animation som stegvis beskriver en infarkt. 
Användaren klickar sig fram i de olika stegen. Figur 4 visar hur en sida i 
delkurs 4 kan se ut. 
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Figur 4. Sinusbradykardi, delkurs 4. (ur EKGtolkning.com) 

 
 
Tre sidor påminner om dem i delkurs 3, där sidorna först består av enbart text 
med en länk till ytterligare en sida som med bilder beskriver vad texten 
handlade om. Bildsidan i sin tur är kopplad till en tredje sida som visar EKG-
vågor. I delkurs 4 ställs användaren inte inför några frågor. 
 
Delkurs 5 
I den sista delkursen, Interaktiv EKG-tolkning, får användaren möjlighet att 
göra egna tolkningar av autentiska EKG, med hjälp av den interaktiva EKG-
linjalen. Till samtliga EKG finns en diagnos ställd av personal vid 
Kardiologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping. Delkurs 5 skiljer 
sig helt från övriga delkurser. Här ska användaren på egen hand testa sina 
kunskaper genom att ta fram olika EKG och göra egna tolkningar. Kursen 
består egentligen bara av en enda sida med instruktioner, där användaren 
uppmanas att ta fram en lista av EKG indelade i olika kategorier. Listan dyker 
upp i högermarginalen. Genom att välja ett namn från listan öppnas ett nytt 
fönster med ett EKG och tillhörande anamnes (se figur 5). Med hjälp av 
knappar kan användaren komma åt; en trolig diagnos, ett normalt EKG att 
jämföra med, samt en checklista som talar om vad man bör titta på. Det finns 
även möjlighet att göra anteckningar. På själva EKG:t kan användaren välja att 
visa EKG-linjalen och ta hjälp av den för att göra sin tolkning. Linjalen kan 
flyttas genom att användaren klickar och drar eller använder piltangenterna.  
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Figur 5. Tolka EKG, delkurs 5. (ur EKGtolkning.com) 
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Bilaga 3 
 

Mall för utvärdering av EKGtolkning.com. 
 

 
Namn: 
 
Ålder: 
 
Arbete:    Antal år i yrket: 
 
Utbildning:   När: 
 

1. Har du hunnit använda systemet på egen hand – hur mycket? 

2. Är dina datorkunskaper tillräckliga för att använda systemet? 

3. Är innehållet relevant för dig? 

4. Vad skiljer denna kurs från traditionella läromedel? 

5. Diskuteras innehållet med andra? Individuellt? 

6. Spontan kommentar om hur det var att använda systemet. 

7. Känns kursens struktur bra för dig? Rubriker/stycken etc. 

8. Lärde du dig något? 

9. Något som var bra? 

10. Något som inte var bra/svårt att förstå/konstigt’/krångligt?  

11. Något du saknar? 

12. Språket? 
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13. Mängd text? Storlek på text? Svårt att läsa? 

14. Var bilderna tydliga? 

15. Vad tyckte du om animationerna? 

16. Vad tyckte du om välkomstsidan?  

17. Har du använt möjligheten att spara anteckningar? 

18. Har du använt Kontakt? 

19. Har du använt Ordlistan? 

20. Är det lätt att hitta? 

21. Interaktionen? Är den tillräcklig? 

22. Saknar du examination? 

23. Får du feedback på dina handlingar?  

24. Känns det bekvämt eller är det ansträngande på något sätt? 

25. Har du råkat ut för fel? Vad gjorde du då? Vad skulle du vilja göra? 

26. Är det något som du tycker skulle vara annorlunda? 

27. Hur använder du systemet? Hemma, jobbet, när du får tid över, tar dig 

tid, repetera etc. 

28. Är det bra att få tillgång till en sådan här kurs som komplement till en 

utbildning eller hur skulle du vilja använda den? 
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Bilaga 4 
 

Underlag för utvärdering av lo-fi-prototyp 
 

1. Hur tolkar du knapparna och ikonerna? 

2. Anteckningar? Behövs det? Skulle du använda det? 

3. Kommunikation? Behövs det? Skulle du använda det? 

4. Länkar? Behövs det? Skulle du använda det? 

5. Större textmängder – hur kan det lösas? 

6. Övningar – efter varje delkurs, separat efter alla delkurser, insprängt i 

delkurserna? 

7. Något du vill ändra på? 

8. Spontana kommentarer? 
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Sammanfattning 
Abstract 
För att en e-utbildning skall utgöra en god inlärningsmiljö krävs, förutom en väl anpassad 
pedagogik, även en hög grad av användbarhet. Ett system där användarna ofta tvingas flytta 
uppmärksamheten från innehållet, för att istället rikta den mot att försöka förstå systemet, 
påverkar inlärningsprocessen negativt. 
 
Syftet med detta arbete var tvådelat. Som ett första led avsågs att utvärdera en befintlig e-
utbildning, EKGtolkning.com, för att undersöka hur dess utformning stämde överens med de 
pedagogiska krav som ett datorbaserat läromedel bör leva upp till. Ett användartest genomfördes, 
varvid vissa användbarhetsproblem påvisades. Dessa problem kan i sin tur få konsekvenser för 
inlärningseffekten, något som diskuteras i uppsatsen. 
 
Som ett andra led gjordes en omdesign av EKGtolkning.com i syfte att komma runt de påträffade 
användbarhetsproblemen och höja det pedagogiska värdet. De nya lösningar som togs fram 
utgjordes dels av en lo-fi-prototyp och dels av en hi- fi-prototyp, vilka båda utvärderades med 
hjälp av användare. Resultatet visade på en ökad grad av användbarhet, något som gynnade såväl 
inlärningseffekt som motivation. 
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