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Effektivisering av interaktiva utbildningar

Paulina Beoglou Ekestubbe

E-utbildning är en relativt ny form av distansutbildning och har utvecklats markant under de senaste
åren. Dessvärre har den pedagogiska biten av lärandet i många fall försummats till fördel för de tekniska
aspekterna. Eftersom interaktiva självstudier kan erbjuda ett mer riktat informationsflöde bör man ta
vara på detta och erbjuda användaren olika möjligheter att ta till sig och bearbeta informationen. Alla
människor har olika inlärningsstilar, det vill säga man lär sig via olika faktorer. Vissa personer tycker
om att lyssna på informationen medan andra gärna vill ha det förklarat i bilder och med figurer,
samtidigt som somliga gärna vill prova teorin i praktiken. 

För att skapa en bra designad e-utbildning är det viktigt att först lära känna målgruppen. Genom att ta
reda på vilken inlärningsstil och datorvana de har ökar man möjligheten att utforma en e-utbildning som
tilltalar målgruppen. Svårigheten ligger i att presentera all information på ett begripligt och
lättillgängligt sätt för användaren. 

Syftet med den här rapporten är att ta reda på hur informationen till Volvo Construction Equipments (i
fortsättningen kallat Volvo CE) interaktiva utbildningar ska presenteras på bästa sätt. Fokus ligger på
pedagogik och användarvänlighet. Genom att ta reda på användarnas inlärningsstil och datorvana kan
Volvo CE erbjuda användarna ett mer riktat informationsflöde. Den befintliga e-utbildningen
utvärderades av användarna och ändringar som ansågs nödvändiga utfördes. För att vara säker på att
ändringarna var korrekta fick användarna åter utvärdera utbildningen och säga sin mening. Resultatet
visade på en ökad användbarhet och mer interaktivitet som gynnade såväl inlärningseffekten som
motivationen.

e-utbildning, interactive education, webbaserad utbildning, användarvänlighet, självstudier
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SAMMANFATTNING 
 
E-utbildning är en relativt ny form av distansutbildning och har utvecklats markant under de 
senaste åren. Dessvärre har den pedagogiska biten av lärandet i många fall försummats till 
fördel för de tekniska aspekterna. Eftersom interaktiva självstudier kan erbjuda ett mer riktat 
informationsflöde bör man ta vara på detta och erbjuda användaren olika möjligheter att ta till 
sig och bearbeta informationen. Alla människor har olika inlärningsstilar, det vill säga man lär 
sig via olika faktorer. Vissa personer tycker om att lyssna på informationen medan andra 
gärna vill ha det förklarat i bilder och med figurer, samtidigt som somliga gärna vill prova 
teorin i praktiken.  
 
För att skapa en bra designad e-utbildning är det viktigt att först lära känna målgruppen. 
Genom att ta reda på vilken inlärningsstil och datorvana de har ökar man möjligheten att 
utforma en e-utbildning som tilltalar målgruppen. Svårigheten ligger i att presentera all 
information på ett begripligt och lättillgängligt sätt för användaren.  
 
Syftet med den här rapporten är att ta reda på hur informationen till Volvo Construction 
Equipments (i fortsättningen kallat Volvo CE) interaktiva utbildningar ska presenteras på 
bästa sätt. Fokus ligger på pedagogik och användarvänlighet. Genom att ta reda på 
användarnas inlärningsstil och datorvana kan Volvo CE erbjuda användarna ett mer riktat 
informationsflöde. Den befintliga e-utbildningen utvärderades av användarna och ändringar 
som ansågs nödvändiga utfördes. För att vara säker på att ändringarna var korrekta fick 
användarna åter utvärdera utbildningen och säga sin mening. Resultatet visade på en ökad 
användbarhet och mer interaktivitet som gynnade såväl inlärningseffekten som motivationen. 
 



 

 

FÖRORD 
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jag tacka de intervjuade respondenterna som tagit sig tid att göra alla tester och besvara mina 
frågor. Jag vill även tacka min handledare Frank Staffas som har gett mig utrymme att 
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1. INLEDNING 
 
Lärande är något som har utvecklats och förfinats i flera decennier. Många studier om hur 
inlärningsprocessen ser ut och hur man lär ut på bästa sätt har utförts. Teknologins snabba 
framfart med datorn som inlärningsverktyg har skapat nya förutsättningar för kommunikation 
och lärande. E-learning är en relativt ny form av distansutbildning och kan definieras som ett 
koncept för att distribuera utbildning och lärande via Internet. På grund av den snabba takten 
på utvecklingen av e-utbildningar har den pedagogiska biten av lärandet i många fall 
försummats. 
 
Den här studien går ut på att, på ett så pedagogiskt och användarvänligt sätt som möjligt, ta 
reda på hur datorbaserade självstudiekurser ska presenteras till den primära målgruppen med 
en viss sorts inlärningsstil, så att de kan ta emot och ta till sig informationen på ett så effektivt 
sätt som möjligt. 
 

1.1 Bakgrund  
 
I dagsläget utbildar Volvo CE sina mekaniker och tekniker på serviceskolan i Eskilstuna med 
lärarledda veckokurser. Mycket tid har lagts ner på utformningen av dessa utbildningar för att 
ge bästa möjliga variation på lärandet. Både praktiska och teoretiska moment utförs i en grupp 
på maximalt åtta personer. En allt för bred kompetensnivå har uppstått i dessa grupper och det 
är därför Volvo CE vill introducera datorbaserade självstudiekurser som komplement till de 
lärarledda kurserna. Detta för att alla elever ska ha en gemensam grund att stå på när de 
kommer till kursen.  
 
En studie på hur användargränssnittet för självstudiekursen uppfattas av målgruppen har redan 
utförts och ändringar som ansågs nödvändiga håller på att verkställas. Det är viktigt att veta 
vad målgruppen har för inlärningsstil så att man kan utforma e-utbildningen efter deras behov. 
Därför pågår en studie parallellt med den här studien om vilka olika inlärningsstilar den 
primära målgruppen har.  
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med det här examensarbetet är att ta reda på hur datorbaserade självstudiekurser på 
Volvo CE ska presenteras på bästa möjliga sätt, så att målgruppen kan ta emot och ta till sig 
informationen. Målgruppen är mekaniker och tekniker som inte har vana av fördjupade 
självstudier. En befintlig utbildning håller på att utvecklas och Volvo CE vill veta om de har 
tänkt rätt, dvs, om informationen presenteras på bästa sätt. Målet med denna studie är att se 
om utformningen av den interaktiva utbildningen är på rätt spår och ge förslag på vad som 
kan förbättras. 
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1.3 Struktur 
 
Studien är disponerad på följande delar  
 

 Inledning 
 Metod 
 Lärande ur ett teoretiskt perspektiv 
 Empiri 
 Analys 
 Design 
 Diskussion och slutsats 

 
Inledningen beskriver studiens problemområde och ger en kort bakgrundsbild om studien och 
Volvo CE. Därefter presenteras rapportens syfte och omfattning. 
 
Kapitel 2 innehåller metoddelen av uppsatsen. Kvalitativa och kvantitativa metoder kommer 
att förklaras mer ingående, olika datainsamlingsmetoder presenteras och därefter kommer val 
av metod att redovisas och motiveras. 
 
Kapitel 3 omfattar den teoretiska referensramen. Här behandlas lärandet ur ett teoretiskt 
perspektiv. Kapitlet tar upp den teoretiska bakgrunden om lärandeprocesser och övergår sedan 
till att beskriva inlärningsstilar och kognitiva stilar. Kapitlet avslutas med en förklaring vad e-
lärande är för något och beskriver hur en bra designad webbaserad utbildning ska se ut. 
 
Kapitel 4 innehåller fallstudien som har bedrivits. Volvo CE’s utbildningssatsning presenteras 
och självstudien Grundkurs i Hydraulik beskrivs. Sedan redovisas utförandet av fallstudien 
som innehåller förberedelser och genomförande av observationer och intervjuer samt en 
sammanställning av observationerna och intervjuerna. 
 
Kapitel 5 omfattar analysen av resultaten som undersökningen genererade. Detta ställs mot 
den teoretiska referensramen som redogjorts i kapitel tre. 
 
Kapitel 6 beskriver vidareutvecklingen av självstudien med fokus på användarvänlighet och 
pedagogik. Tankar om hur den nya designen borde se ut, vad som har ändrats till den nya 
designen tas upp och sedan beskrivs utvärderingen och analysen av den nya designen.  
 
Kapitel 7 redovisar slutsatser och en diskussion förs kring resultatet av studien. 
 
 



____________________________________________       Metod 

3 

 

2 METOD 
 
Detta kapitel kommer att mer ingående förklara kvantitativa och kvalitativa metoder. Vilken 
metod man väljer beror på hur man väljer att bearbeta och analysera den information man har 
samlat in. Även de olika datainsamlingsmetoderna samt vad reliabilitet och validitet är för 
något kommer att tas upp i detta kapitel. Till sist kommer val av metod att redovisas och 
motiveras. 
 
Det gäller att välja rätt slags metod för sin undersökning. Vid val av metod ska man inte ställa 
sig frågan ”Vilken metod ska jag välja?” utan istället fråga ”Vad behöver jag veta och varför 
behöver jag just det?”. Vilken metod som är lämplig beror på vilken information man är ute 
efter för att fullborda sin undersökning. Uppgiften bestämmer vilken metod som passar bäst 
och sedan får man utforma informationssamlingen på ett lämpligt sätt. Det är viktigt att 
metoden kan avspegla den verklighet man undersöker och att den är tillämpbar på det som ska 
undersökas. Ökad förståelse eller ny kunskap inom det område som ska studeras är vad 
metoden ska hjälpa till att ge (Bell 2000).  
 

2.1 Kvantitativa och kvalitativa metoder 
 
Man kan inom litteraturen urskilja två större inriktningar på de olika 
undersökningsmetoderna, dessa är: kvantitativa alternativt kvalitativa metoder. Inom 
naturvetenskap och biomedicinsk forskning har det funnits en lång tradition inom kvantitativ 
forskning. Kvantitativa metoder bygger på mängd, man försöker få in så mycket fakta som 
möjligt. Data samlas in och bearbetas, slutsatserna presenteras ofta i form av siffror. Man 
använder sig helt enkelt av statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Så sent som på 1900-
talet startade utvecklingen av de kvalitativa metoderna. Här söker man efter systematiserad 
kunskap för att beskriva egenskapen hos något eller förstå beteenden. Resultaten presenteras 
oftast i form av verbala beskrivningar och förklaringar (Olsson & Sörensen 2001).  
 
Dessa inriktningar brukar kallas varandras motpunkter men under praktiskt forskningsarbete 
är det väldigt vanligt att blanda båda undersökningsmetoderna. Bara för att man har valt en 
viss metod betyder det inte att man inte får avvika från de normala tillvägagångssätten. Varje 
angreppssätt har sina starka och svaga sidor och beroende på vilken frågeställning man har 
passar de in på olika sätt (Patel & Davidson 1994). 
 

2.2 Datainsamling 
 
Det finns olika sätt att samla information för att få frågeställningarna besvarade. Man kan 
använda allt från befintliga dokument, tester, attitydskalor, observationer samt intervjuer och 
enkäter. Ingen av dessa tekniker kan sägas vara bättre eller sämre än någon annan. Beroende 
på vad som verkar ge bäst svar på frågeställningen i förhållande till den tid och de medel som 
står till förfogande väljs vilken teknik som ska användas. I detta avsnitt kommer de 
datainsamlingsmetoder som används i denna studie att beskrivas, vilka är litteraturstudier, 
enkäter, observationer och intervjuer.  
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2.2.1 Litteraturstudier 
För att få en övergripande bild av problemet måste man göra en litteraturgranskning vilket 
kan vara väldigt tidskrävande. Sökandet av litteratur tar tid och när man väl har hittat den 
relevanta litteraturen är det inte alltid säkert att den finns tillgänglig. Litteraturgenomgången 
är inte avslutad efter precisering av problemet utan en kontinuerlig litteratursökning genom 
hela undersökningen är behövlig (Patel & Davidson 1994).  
 

2.2.2 Enkäter 
Enkäter är en datainsamlingsmetod som bygger på frågor. Det är en snabb och billig metod 
för att få information från ett stort urval av personer. Det svåraste med enkäter är att formulera 
frågorna korrekt, det är väldigt enkelt att respondenterna inte förstår frågorna eller att de 
missuppfattas. En fördel med enkäter är att det går fortare att analysera och kategorisera 
svaren. 
 

2.2.3 Observationer   
Den här metoden är framförallt användbar när man samlar information inom ett område som 
berör beteende och skeenden i naturliga miljöer. Observationer kräver förberedelser och 
noggranna överväganden samt att man är väl förtrogen med det som ska observeras. 
Nackdelen med observationer är att de inte är helt lätta att tillämpa och att det är tidsödande.  
Oavsett vilken typ av observation som används finns det tre frågor som man måste ta ställning 
till (Patel & Davidson 1994): 
 

 Vad ska man observera? 
 Hur ska man registrera observationerna?  
 Hur ska man som observatör förhålla sig? 

 
Man brukar skilja på två olika typer av observationer, strukturerad och ostrukturerad 
observation. Man vet vilka situationer och vilka beteenden som ska ingå i en strukturerad 
observation, oftast konstrueras ett observationsschema som består av en lista på de beteenden 
som är relevanta. Ostrukturerade observationer används mest i utforskande syfte för att få så 
mycket information som möjligt kring ett specifikt problemområde.  
 

2.2.4 Intervjuer  
För att resultatet av intervjun ska bli bra måste syfte och problemområde vara väl klarlagt före 
undersökningens början. Varför och vad bör klargöras innan frågan om hur ställs. Fördelen 
med att använda sig av intervjuer är dess flexibilitet, idéer kan följas upp och motiv och 
känslor kan utforskas. Nackdelen med intervjuer är att de kan ta lång tid att utföra och att 
risken för skevhet är ganska stor.  
 
Intervjuer kan vara standardiserade och strukturerade. Standardiserade intervjuer är väl 
planerade så att intervjuaren inte kan variera situationen. Frågornas utformning och inbördes 
ordning är klarlagda redan innan intervjun för att minska intervjuarens inflytande på intervjun.  
Med strukturerade intervjuer menas i vilken utsträckning frågorna är fria för intervjupersonen 
att tolka fritt beroende på sina egna språkvanor, erfarenheter och värderingar (Olsson & 
Sörensen 2001). 
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2.3 Reliabilitet och validitet 
 
Vid insamling av information är det inte självklart att man får fram det som söks eller att den 
informationen är säker. Man måste försäkra sig att man vet vad man gör, att man undersöker 
det man vill undersöka och att man gör det på ett tillförlitligt sätt. Detta kallas validitet och 
reliabilitet som är två grundläggande begrepp inom forskning. Det krävs att båda begreppen är 
bra för att resultatet ska nå en viss nivå av giltighet (Patel & Davidson 1994).  
 
Enligt Bell (2000) är reliabilitet ett mått på om ett tillvägagångssätt ger samma resultat vid 
olika tillfällen under lika omständigheter. När en konkret fråga ställs vid två olika tillfällen 
och ger två olika svar är det inte helt tillförlitligt, reliabiliteten är inte god. Validitet är ett mått 
på om vi mäter rätt sak, man kontrollerar undersökningens träffsäkerhet. Det är viktigt att 
kritiskt granska sina frågor och att ställa frågorna till en provperson för att se om dem kan 
fungera i det tilltänkta syftet. 
 

2.4 Val av metod 
 
De valda datainsamlingsmetoderna för detta arbete är som tidigare nämnts litteraturstudie, 
enkät, observation och intervju. De ska användas för att samla in det material som behövs för 
att få en klarare bild hur den interaktiva självstudien ska utformas. Materialet som samlas in 
med hjälp av dessa metoder kommer sedan att ligga till grund för rapportens analys, design 
och resultat. Den valda undersökningsmetoden är kvalitativ eftersom tankar, beteenden och 
åsikter är vad man vill få fram. Självfallet kommer kvantitativa metoder att blandas in men 
överlag är undersökningen kvalitativ. 
 
Litteraturstudien väljs som metod eftersom författaren behöver en solid grund för att utföra 
arbetet. Det är även viktigt att kunna jämföra materialet från litteraturstudien med gjorda 
intervjuer och observationer. Eftersom det fanns en stor tillgång av urvalsrespondenter var 
enkät en given metod för att få in mycket material om respondenternas datorvana och attityd 
till interaktiva självstudiekurser, samt att ta reda på respondenternas inlärningsstil. Utav detta 
material valdes sedan ett urval av personer ut till observation och intervju. Observation väljs 
av den anledning att man kan studera hur respondenterna använder sig av självstudiekursen 
och sedan dra paralleller till datorvana och inlärningsstilar. Eftersom självstudiekursen inte 
har använts av respondenterna ännu behöver de få en uppfattning om vad de tycker och tänker 
om kursen för att en intervju ska kunna göras. Intervju som metod väljs för att få fram åsikter 
och tankar som respondenterna har. Det är respondenterna som senare ska använda sig av 
självstudiekursen och just därför är det viktigt att ta reda på vad de tycker och tänker om 
kursen. En intervju kan skapa tillfälle för diskussion mellan intervjuare och respondenter 
inom det aktuella problemområdet. Vidare finns det möjlighet att vid en intervju ställa 
kompletterande frågor och återkoppla till vad som hände under observationen.  
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3 LÄRANDE UR ETT TEORETISKT PERSPEKTIV 
 
Det finns många olika teorier om lärande, inlärning och kunskap. Detta kapitel kommer att ta 
upp de tre största teorierna om vad inlärning är för något, för att läsaren ska få en uppfattning 
om bakgrunden och hur lärandet har utvecklats. Sedan kommer inlärningsstilar och kognitiva 
stilar att beskrivas. Fokusen på inlärningsstilar kommer att vara på Dunn & Dunns teorier 
(Steinberg 2001) eftersom deras modell ligger till grund för inlärningsstiltestet, The Building 
Excellence, som används i undersökningen för denna rapport (Dunn & Rundle 2004). Till sist 
kommer en förklaring vad E-lärande är för något och begreppen inom webbaserade 
utbildningar reds ut. 
 

3.1 Olika perspektiv på lärande 
 
Inlärningen har utvecklats från att vara ett passivt mottagande till en aktiv process inom 
människan. Det började med behavioristisk syn på lärandet för att fortsätta utvecklas till 
kognitiv syn och konstruktivistisk syn. Här följer en kort beskrivning om dessa tre 
huvudindelningar inom inlärningen.  
 

3.1.1 Behaviorism 
Behaviorismen grundades av den amerikanska psykologen John Watson 1919. Endast saker 
som man kan observera, mäta och räkna gick att studera. Man kan inte observera andras 
tankar och därför förnekades de mentala och biologiska förståelsegrunder för mänskligt 
tänkande. En annan betydande forskare inom behaviorismen var Skinner som lade 
huvudvikten i sin forskning på sambandet mellan stimuli och respons och i betydelsen av 
förstärkning. Skinner menade att inlärning är detsamma som utveckling och ansåg att all 
utveckling beror på dels medfödda skillnader och dels skillnader i inlärningsprocesserna. 
Behaviorismen har en optimistisk syn på undervisningen och menar att alla kan lära sig allt, 
det är bara frågan om tid. Däremot är tron på individens egen kreativitet och vilja liten. 
Mekanisk inlärning dvs. memorering var vanligt och önskvärt under behaviorismens tid 
(Nyberg & Strandvall 2000). 
 

3.1.2 Kognitivism 
Under slutet av 1950-talet slog kognitivismen igenom för att ge svar på frågor om mänskligt 
tänkande. Forskare som Piaget, Vygotsky och Ausbel ifrågasatte behavioristernas intresse för 
endast yttre reaktioner och beteenden och hävdade att mycket av det som människan gör 
bestäms av deras inre tänkande dvs. människors kognitioner. Den holistiska kunskapssynen 
och det undersökande arbetssättet lyfts fram i de kognitiva teorierna. Enligt kognitivismen är 
kunskap kvalitativa förändringar i individens förståelse. Kognitivismen förespråkar tänkande, 
reflektion och samarbete för att på bästa sätt tillgodogöra sig information. Man tycker att det 
är handlingar som utvecklar oss genom att det ger oss erfarenheter, nya insikter och förståelse 
(Nyberg & Strandvall 2000).  
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3.1.3 Konstruktivism  
Konstruktivismen avviker ganska mycket från tidigare behavioristiska synsätt. Man menar att 
inlärning är fråga om konstruktion av kunskap, inte mottagning eller absorberande av 
kunskap. Varje individ måste själv genom aktivt tänkande skapa sin egen subjektiva förståelse 
och gör det genom att utgå ifrån sina tidigare kunskaper och erfarenheter. Inlärning är även 
kunskapsavhängig, det vill säga människor använder den kunskap de har när de konstruerar 
ny kunskap. Den som har grundkunskaper inom ett område lär sig helt enkelt nya saker 
effektivare inom samma område. Inlärning kan också i hög grad anpassas till den situation där 
den sker. Kunskaper och färdigheter är beroende av i vilka situationer och sammanhang de 
används, mentala, fysiska och sociala (Nyberg & Strandvall 2000). 
 

3.2 Inlärnings-  och kognitiva stilar 
 
Hur en människa uppfattar och tar till sig information är mycket beroende på vilken 
inlärningsstil och kognitiv stil de har. Vissa lär sig via bilder, hörsel eller känsel, medan andra 
behöver en kombination av dessa för att lära sig. Kognitiv stil definierades av Allport 1937 
som en persons vanliga eller typiska sätt att lösa problem, tänka, uppfatta och minnas. 
Inlärningsstil uppkom som en vanligare term till kognitiv stil under 1970 talet. Inlärningsstilar 
koncentrerar sig på flera olika faktorer som påverkar lärandet som t.ex. miljömässiga faktorer, 
sociala faktorer, preceptuella faktorer och psykologiska faktorer. Kognitiva stilar kan 
generellt beskrivas som hur en individ föredrar att uppfatta, komma ihåg, tänka och lösa 
problem, vilket innehåller de kognitiva funktionerna som minne, den visuella och verbala 
processen eller holistisk – analytisk stil. Man kan beskriva inlärningsstilar som en förlängning 
av kognitiva stilar där man särskiljer inlärningen från informationsprocessen. Med detta 
menas att kognitiva stilar tar upp en till två faktorer med två extrema val, antingen är man 
analytisk eller holistisk, verbal eller imaginär. Inlärningsstilar har ofta flera dimensioner och 
skalor och det inkluderar flera olika faktorer där kognitiva stilar inkluderas (Logan & Thomas 
2002).  
 
Inlärning sker på olika villkor för olika människor. Undervisningen måste vara flexibel nog 
för att anpassa sig till de olika deltagarnas behov. I och med datorns inträde i undervisningen 
finns det nu ännu ett sätt att tillfredställa människors olika inlärningsbehov. Mycket forskning 
har gjorts inom området kognitiva stilar och med det har också många olika teorier och typer 
av kognitiva stilar uppstått (Steinberg 1994). I detta avsnitt kommer en beskrivning av de 
olika faktorer som påverkar individens sätt att lära sig tas upp. Det finns alldeles för många 
teorier om inlärningsstilar för att kunna ta upp alla i denna rapport. Därför har författaren valt 
att koncentrera sig på paret Dunn och Dunns teorier om inlärningsstilar eftersom 
inlärningsstiltestet som användes vid fallstudien bygger på just Dunn och Dunns modell 
(Dunn & Rundle 2004).  
 

3.2.1 Inlärningsstilar 
Inlärningsstilar handlar om hur varje enskild individ koncentrerar sig på, tar till sig och 
bearbetar ny och svår information. Paret Rita och Ken Dunn har i över 35 år forskat inom 
ämnet inlärningsstilar och har gjort en mycket värdefull sammanfattning av olika faktorer som 
påverkar individens sätt att lära sig. Dunn och Dunns budskap är enkelt: En del lär sig bäst om 
de sitter för sig själva, får tid att tänka efter eller kan sitta uppkrupna i en skön fåtölj med en 
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kopp kaffe tillhands. Andra lär sig genom att diskutera i grupp med mycket liv och rörelse 
runt omkring sig. Dunn och Dunn har listat 21 faktorer som är indelade i fem olika områden 
som har betydelse för framgångsrikt lärande (Steinberg 2001). The Building Excellence 
modellen, som används i fallstudien för att ta reda på målgruppens olika inlärningsstilar, 
använder sig av dessa 21 faktorer men har utvidgat en faktor, de perceptuella sinnena, till ett 
eget område. Detta betyder att det finns 26 faktorer indelade i sex områden (Dunn & Rundle 
2004). The Building Excellence Survey är ett internetbaserat test, användaren får svara på 
olika frågor som relaterar till de olika faktorerna. Nedan kommer de olika faktorerna till The 
Building Excellence testet beskrivas mer ingående efter en kort presentation av de olika 
områdena. Figur 1 visar en överblick av faktorerna till The Bulding Excellence Survey (Dunn 
& Rundle 2004). 
 
Miljömässiga faktorer – ljud, ljus, temperatur och inredning. 
Känslomässiga faktorer – motivation, uthållighet, ansvarskänsla och struktur. 
Sociala faktorer – likar, jag, par, lag, vuxen, varierande och auktoritet. 
Fysiska faktorer – näringsintag, tid och rörlighet. 
Psykologiska faktorer – holistisk, analytisk, reflekterande och impulsiv. 
Perceptuella faktorer - auditiva, visuella och kinestetiska sinnen. 
 
 

 
 Figur 1. De olika faktorerna till The Building Excellence Survey  
 
Miljömässiga faktorer: Dessa faktorer är stressrelaterade som påverkar förmågan att 
koncentrera sig på uppgiften. Somliga klarar av att arbeta med mycket ljud medan andra blir 
störda av det. Färre tycks vara känsliga för belysning men det finns vissa som måste ha stark 
respektive svag belysning för att kunna koncentrera sig. En annan faktor är hur varm det ska 
vara vid studieplatsen.  
 
Känslomässiga faktorer: Hur man slutför en utmanande uppgift påverkas av de 
känslomässiga faktorerna. Motivation är en faktor som är otroligt viktig, en motiverad elev 
vill lära sig och kommer därför att uppnå bättre resultat. En annan faktor är uthållighet, när 
koncentrationen försvinner klarar inte eleven att hålla motivationen uppe.  
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Sociala faktorer: Dessa faktorer har med hur man föredrar att lära sig och interagera med 
andra människor på bästa sätt. Vissa personer lär sig bäst ensamma, andra tillsammans medan 
vissa lär sig bäst från vuxna (auktoriteter) och somliga från jämngamla.  
 
Fysiska faktorer: Vissa personer behöver småäta hela tiden medan vissa måste ta matpauser. 
Ytterligare en faktor är tid, vilken tid på dagen man lär sig bäst beror på från person till 
person. Somliga har större behov att röra på sig än andra, korta täta pauser kan då underlätta 
lärandet.  
 
Psykologiska faktorer: De här faktorerna inkluderar en persons preferenser för hur 
information bearbetas. Den analytiska tänkaren föredrar att informationen presenteras i en 
logisk och rätt ordningsföljd. De vill ha detaljerad information för att sen få en helhetssyn av 
problemet. Klara och tydliga mål och krav för varje uppgift underlättar lärandet. Många vill 
också bli testade på detaljer och fakta för att få en indikation att de är på rätt väg.  De 
holistiska tänkarna bearbetar informationen i en mer planlös process och föredrar mindre 
detaljer. Holistiska personer måste få en helhetssyn av problemet innan de kan gå in på mer 
detaljer. De vill ofta testa praktiskt innan de går in på det teoretiska. Att få ta till sig 
informationen på fler än ett sätt och utifrån flera infallsvinklar kan vara bra för en holistiker. 
 
Perceptuella faktorer: Man uppfattar information antingen visuellt, auditivt eller taktilt 
kinestetiskt, det vill säga att man lär sig bäst genom att antingen titta, lyssna eller genom röra, 
göra och känna. Visuella personer föredrar att läsa instruktionerna och titta på diagram och 
bilder. De brukar tycka om att göra anteckningar och stryka under information de tycker är 
viktig.  Auditiva personer tycker om att lyssna på det material som de presenteras för. 
Forskning visar även att de tenderar att läsa högt när de försöker att lära sig. Kinestetiska 
personer lär sig bäst när de får chansen att göra aktiviteter och ha gruppinteraktion (O’Brien 
2001). 
 
De psykologiska och perceptuella faktorerna är de faktorer som kommer att tas i beaktande 
vid urvalet av respondenter och i analysen av undersökningen. Författaren har valt att endast 
koncentrera sig på dessa två faktorer eftersom undersökningen annars kommer att bli allt för 
stor, samt att dessa två faktorer är de som tidigare rapporter inom webbaserade utbildningar 
har koncentrerat sig på. 
 

3.2.2 Kognitiva stilar 
Det är många som har forskat inom detta område och just därför finns det flera teorier med 
olika definitioner på kognitiva stilar. Typiskt för de tidiga undersökningarna var att varje stil 
undersöktes separat av olika grupper av forskare. Under 1980-talet försökte man mer och mer 
att integrera de olika stilarna. Riding & Cheema (1991) gjorde en djupgående analys av alla 
olika kognitiva stilar vilket ledde till en gruppering av alla dessa olika stilar till endast två 
kognitiva stilar. Holistiska – Analytiska kognitiva familjen och Verbala – Visuella kognitiva 
familjen. Den holistiska – analytiska stilen representerar hur en person bearbetar information, 
antingen i sin helhet eller bit för bit. Den verbala – visuella stilen beskriver om en person 
föreställer sig informationen genom att tänka verbalt eller i mentala bilder (Boles, Pillay & 
Raj 1999). 
 
I den holistiska – analytiska familjen finns bland annat fältberoende och fältoberoende, 
impulsivitet och reflektivitet, holistisk och serialistisk. Enligt Chen & Macredie (2004) så har 
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människor som är fältberoende en holistisk syn medan fältoberoende personer har en mer 
analytisk syn. Fältberoende individer uppfattar information i sin helhet och närmar sig 
problemen mer holistiskt. Fältoberoende personer fokuserar på individuella delar av 
problemet och tenderar att vara mer analytiska i deras sätt att lära sig. Fältberoende personer 
tar in information precis som personer med en holistisk syn, de behöver en global syn av 
problemet, de försöker alltid att få en helhetssyn av området som de senare kan gå in på i mer 
detalj. Analytiker har samma inlärningsstil som fältoberoende personer, de brukar fokusera 
sig på en sak i taget och bygger på det sättet upp en förståelse av problemet steg för steg. 
Enligt Chen & Macredie (2004) lär man sig olika i webbaserade utbildningar beroende på 
vilken inlärningsstil man har. Många studier har gjorts om samspelet mellan fältberoende och 
inlärningsbeteende i webbaserade utbildningar. Ett exempel är studien som Chen och Ford 
(1998) gjorde, där de presenterade en ickelinjär webbaserad utbildning för studenter i 
artificiell intelligens. Resultatet indikerade att fältberoende studenter använde huvudmenyn 
mycket oftare än fältoberoende studenter. Många av studierna som har gjorts har kommit fram 
till att olika kognitiva stilgrupper använder olika inlärningsstrategier vid webbaserade 
instruktioner. 
 

3.3 E-lärande 
 
Dagens informationssamhälle har utvecklats markant under de senaste åren och med det har 
interaktiva utbildningar blivit allt mer populära. Så gott som alla större företag använder sig 
nu av e-lärande. Tillgängligheten av elektroniska och webbaserade tekniker har haft enormt 
inflytande på e-utbildningarnas framgång. Det är viktigt att förstå att tekniken inte är mer 
viktig än själva lärandeprocessen. Mycket ansträngning går till att framställa tekniska 
självstudier men många misslyckas i att utveckla en effektiv miljö för lärandet. En definition 
av vad e-lärande är för något kommer att tas upp i detta avsnitt. Sedan kommer ett antal 
riktlinjer om hur e-utbildningar ska designas för att ge läsaren en bild hur interaktiva 
utbildningar bör utformas. Dessa riktlinjer valdes eftersom de är väldigt strukturerade och tar 
upp det allra viktigaste aspekterna i utformningen av e-utbildningar. 
 

3.3.1 Definition av e-lärande 
Att definiera begreppet e-lärande är inte enkelt eftersom det finns flera olika termer som har 
liknande betydelse. E-learning kommer från USA där den började användas runt 1960-talet. 
Under 1990-talet utvecklades e-lärande och många olika uttryck började komma fram, som 
interaktivt lärande, interaktiv utbildning, Internetbaserat lärande eller datorbaserat lärande. E-
lärande är ett samlingsbegrepp för allt lärande som sker med hjälp av datorstöd och 
Internetteknik. Alla termer har gemensamt att: 
 

 Distributionen sker via Internet, intra- eller extranät. 
 Pedagogiken utnyttjar multimedia och interaktivitet. 
 Användaren påverkar takt och utbildningssätt. 
 Lärandet sker oberoende av tid och rum. 
 Lärandet är tillgängligt när behovet av kunskap uppstår. 

 
E-lärande används såväl för utbildning av studenter och vid kompetensutveckling av de egna 
anställda. Bland fördelar för användning av e-utbildningar kan nämnas flexibilitet, 
tillgänglighet, interaktivitet, effektivitet och kostnadsbesparingar.  
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3.3.2 Design av e-utbildningar 
Interaktivt lärande är inte en ny metod av undervisning utan snarare en omgjord metod. Nya 
möjligheter skapas i denna undervisning, och den kan erbjuda ett mer riktat 
informationsflöde, större möjligheter för att interagera med lärandet och att kommunicera 
med andra lärande. Beroende på personens inlärningsstil finns nu möjlighet att ta olika vägar 
genom en kurs. Svårigheten ligger i att presentera all information på ett begripligt och 
lättillgängligt sätt. Vad som är ännu viktigare är studenternas attityder till distansutbildningar. 
Information kan presenteras på ett bra sätt men om studenterna inte är motiverade kommer de 
inte att lära sig någonting (Harper m.fl. 2004). 
 
Enligt Harper m.fl. (2004) anses distansutbildningar mindre effektiva om de är den enda 
träningsmetoden. En lyckad design innehåller en blandning av olika träningsmetoder med en 
hög form av skräddarsydd hjälp. Interaktiva utbildningar är inte bara nytt material för 
studenterna utan även ett helt nytt sätt att lära sig på. Detta måste man ta i beaktande när man 
skapar en webbaserad utbildning. Man måste hjälpa användaren att bli bekant med den 
virtuella miljön. Enligt Gunasekaran m.fl. (2002) så måste en organisation lägga ner mycket 
tid på hur utbildningen ska utformas, tänka på vilken målgrupp utbildningen vänder sig till, 
erbjuda alternativa resurser och motivera eleven för att få en framgångsrik interaktiv 
utbildning. 
 
Rentroia-Bonito & Jorge (2004) menar att två faktorer påverkar den individuella lärande 
processen, kognitiva stilar och motivation. Beroende på vilken kognitiv stil man har, hur den 
interaktiva utbildningen är uppbyggd och hur motiverad man är så presterar man olika och är 
olika belåtna. Figur 2 visar hur de två faktorerna hänger ihop med prestationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Figur 2. Faktorer som påverkar elevens prestation 
 
Rentroia-Bonito & Jorge (2004) tycker precis som Nielsen (2002) att motivation är viktigt. 
Han menar att det är 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 en 
annan form av motivation och framförallt inte utsätta användarna för undermåliga gränssnitt. 
God användbarhet ökar chanserna för en lyckad läroupplevelse. 
 
Schank (1997) menar att det effektivaste sättet att lära sig är att praktiskt få öva på det man 
ska lära sig och att även tillåtas att misslyckas och att göra fel. Har man en gång misslyckats 
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etsas det oftast fast i minnet. Vid e-utbildningar tillåts man att göra misstag utan att behöva 
tycka att det är pinsamt. Ingen annan kan se dina fel. Man kan även lära sig av sina misstag 
genom att få hjälp att lösa de problem man har påträffat i interaktiva utbildningar. Det 
viktigaste att komma ihåg när man skapar e-utbildningar är att människor måste vara 
motiverade för att lära sig något, de måste få begå misstag och lärandet ska vara roligt. 
 
Enligt Driscoll (1998) behövs nytänkande när man skapar innehållet för en interaktiv 
utbildning. Det går inte att bara föra över det lärarledda materialet direkt och presentera det i 
ett linjärt format en sida i taget. Bra e-utbildningar tar nytt eller gammalt material och 
använder webben för att öka användarens produktivitet. De är användarcentrerade, designade 
för att engagera användaren, använda deras erfarenhet och möta deras behov. Det som 
kännetecknar en bra designad interaktiv utbildning är: 
 

 Interaktiv – användaren kan välja ordningsföljd, svara på frågor. 
 Icke linjär – användaren väljer själv vilken lektion man gör. 
 Lättanvänt användargränssnitt – intuitiva menyer, lättförståliga ikoner. 
 Strukturerade lektioner – bra guide och riktlinjer för varje lektion. 
 Effektivt användande av multimedia – bra blandning av text, ljud och animationer. 
 Uppmärksamhet på undervisningen – klara objektiv, bra övningar och meningsfull 

återkoppling. 
 Uppmärksamhet på tekniska detaljer – inga tekniska fel. 
 Användaren har kontrollen – att välja navigationsväg, välja nivå på detaljerad 

information. 
 
Beroende på vilken inlärningsstil personerna har tar de in informationen olika från den 
interaktiva utbildningen. Därför borde en variation av verktyg och multimedia finnas tillhands 
i e-utbildningen. En interaktiv utbildning bör vara lätt att lära, lätt att använda, effektiv, 
motiverande och givande (Preece m.fl. 2002). 
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4 EMPIRI 
 
I detta kapitel kommer Volvo CE och deras utbildningssatsning kort att presenteras. Därefter 
redovisas förberedelser och genomförande av observationer och intervjuer samt en 
sammanställning av observationerna och intervjuerna. 
 

4.1 Volvo Construction Equipment 
 
Volvo Construction Equipment är ett av dotterbolagen till AB Volvo tillsammans med Volvo 
Aero, Volvo Bussar, Volvo Finans, Volvo Lastvagnar och Volvo Penta. Volvo CE är en av 
världens ledande tillverkare av anläggningsmaskiner, med ett sortiment som omfattar 
hjullastare, grävmaskiner, dumprar, väghyvlar och kompaktmaskiner.  
 

4.2 Volvo CE’s utbildningssatsning 
 
Volvo CE utbildar mekaniker och tekniker på serviceskolorna i Eskilstuna, Konz och Korea. I 
nuläget består utbildningen endast av lärarledda kurser vilket tar upp mycket restid för både 
lärarna och studenterna. Ett annat problem är den stora nivåskillnaden på elever som kommer 
till skolan, vissa har ingen kunskap om ämnet medan andra kan väldigt mycket. Detta 
resulterar i att somliga har svårt att hänga med från början av kursen medan andra tappar 
intresset för att nivån är för låg. För att få ordning på problemen har Volvo CE bestämt sig för 
att introducera ett nytt träningskoncept kallat Certifcation Model. Detta nya koncept består av 
blandad inlärning och kompetensbaserad inlärning.  
 
Genom att använda en kompetensplattform kan kompetensen hos mekanikerna definieras och 
olika kvalifikationsnivåer kan sättas upp. Detta möjliggör en individanpassad inlärning för 
eleverna och eliminerar inlärning på för låg nivå. Den blandade inlärningen ska bestå av 
lärarledda kurser kombinerat med datorbaserade självstudiekurser på Internet. Innan man går 
en lärarledd kurs ska en självstudie göras på ämnet så att alla har en gemensam grund att stå 
på när de kommer till kursen.  
 

4.2.1 Självstudien ”Grundkurs i Hydraulik” 
För att ta reda på hur informationen ska presenteras på bästa sätt behövs åsikter från 
användarna. I dagsläget finns det ingen självstudiekurs som mekanikerna har haft tillgång till. 
Däremot finns det en befintlig självstudiekurs i hydraulik som har använts i tidigare 
undersökningar om hur användargränssnittet uppfattas. Tyvärr har inte de befintliga 
ändringarna som skulle ha gjorts till följd av den studien blivit klart. Men för att ge 
användarna en känsla och uppfattning fick de ändå använda självstudiekursen. Den nya 
interaktiva utbildningen kommer att bygga på denna befintliga kurs så det är bara bra att få 
åsikter från användarna om detta.  
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     Figur 3. Första sidan i Grundkurs i Hydraulik 

 
Självstudien är uppdelad i sex olika kapitel. Dessa är Historia, Fysik, Oljor, Komponenter, 
Hydraulsystem och Slutprov. När användaren drar musen över ett kapitel får det färg. 
Användarna kan välja vilket kapitel de vill i vilken ordning som helst. Figur 3 visar första 
sidan i självstudiekursen med de olika kapitlena. 
 
Upplägget av kursen ser likadan ut i varje kapitel, figur 4 visar hur upplägget av kursen ser ut 
inne i ett kapitel. Det börjar med text och bilder i olika underkapitel och fortsätter med 
övningar och till sist frågor. Textfältet är placerat till vänster i skärmen och går att ta bort så 
att man kan förstora bilden. Det finns två sätt att ta ner texten, det ena är kryssknappen i högra 
hörnet av textfältet och det andra är knappen längst ner till vänster. Det finns även olika sätt 
att ta sig framåt i kursen, Med hjälp av pilknapparna längst ner till höger, eller med hjälp av 
siffrorna längst upp till vänster. Dessa siffror representerar underkapitel och man kan på detta 
vis hoppa över vissa avsnitt eller gå direkt till övningar och frågor. Det finns även en 
översiktsmeny för att kunna hoppa runt i hela kursen, det är den lilla trädikonen längst upp till 
höger på skärmen.  
 
I bildfältet finns play- och stoppknapparna för animeringar det går även att flytta och förstora 
bilderna. Längst upp i det blåa fältet finns det vissa ikoner som används. Om man klickar på 
huset kommer man tillbaka första sidan av själva kursen som figur 3 visar. Gubben 
representerar din profil, här kan man se hur mycket man har klarat av kursen och hur mycket 
man har kvar för att bli godkänd. Med skrivarikonen går det att skriva ut sidan och med 
frågetecknet finns hjälp om hur kursen ska användas. Med krysset avslutas kursen. 

Din profil 
Skriv ut 

Stäng 
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Figur 4. Sida ur kapitlet Historia 

 

4.3 Förberedelser och genomförande av intervjuer 
 
I detta avsnitt kommer intervjustudiens respondenter samt förberedelse och genomförande att 
beskrivas. Även hur urvalet av respondenter, tester av inlärningsstilar och enkäter för att ta 
reda på datorvana hos respondenterna kommer att redovisas. 
 

4.3.1 Urval av respondenter 
Beroende på vilken inlärningsstil människor har kommer informationen tas in på olika sätt. 
Vissa lär sig via att lyssna, andra via att titta och tänka i bilder medan somliga behöver prova 
för att förstå. En annan viktig del i inlärningsprocessen är hur informationen bearbetas, 
analytiskt, holistiskt eller integrerat? Genom att ta reda på användarnas inlärningsstil och 
sedan välja ut ett antal personer med olika inlärningsstil fås ett brett urval av användare. 
Eftersom det är en datorbaserad utbildning spelar även datorvanan en stor roll i användandet 
av kursen. Därför konstruerades en enkät som hade till mål att ta reda på användarnas 
datorvana (se bilaga 2).  
 
För att ta reda på vad användarna har för inlärningsstil fick ett slumpmässigt urval av elever, 
som var på kurs på serviceskolan i Eskilstuna, göra ett Building Excellence Learning Style 
test. Målgruppen fick samtidigt svara på en enkät om deras datorvanor. Det var runt 30 
personer som deltog i undersökningen. Urvalet av de slutgiltiga tolv personerna, som skulle 
ligga till grund för själva observationen och intervjun, valdes ut beroende på olika 
perceptuella och psykologiska faktorer samt datorvana. Syftet var att få tag i ett så brett urval 
som möjligt av användare så att det inte skulle bli skevt fördelat av enbart en inlärningsstil. 

Ta bort/ 
Ta upp  
textfält 

Ta bort texten 

Hoppa till 
nästa kapitel 

Nästa stida 

Översiktsmeny 

Hjälp Första sidan 
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Figur 5 visar de utvalda personernas kognitiva stil och datorvana. En person kan antingen vara 
analytisk, integrerad eller holistisk. Inte en enda av alla elever som gjorde testet var holistisk 
och därför ligger alla utvalda respondenter i den övre delen av figuren. Integrerade personer 
har både analytiska och holistiska egenskaper. För att undvika att skriva respondent vid varje 
tillfälle då denne åsyftas så benämns respondenten ”R” med löpande nummer, fortsättningsvis 
i denna rapport. Man kan se att R1 och R2 är starkt analytiska, R3 och R4 är måttligt 
analytiska samt att R7 och R8 är integrerade. Alla dessa respondenter har bra eller någorlunda 
datorvana. På samma sätt kan man utläsa att R12 är integrerad och inte har så mycket 
datorvana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. De utvalda respondenternas inlärningsstil och datorvana 
 
Tabell 1 visar den del av respondenternas inlärningsstil som har tagits i beaktande för denna 
analys nämligen de perceptuella och psykologiska faktorerna. Av denna information kunde 
man sedan koppla ihop det som utfördes och sades under observationen och intervjun. Varför 
vissa utförde en uppgift på ett sätt och varför vissa andra gjorde på ett helt annat sätt. Skalan 
på inlärningsstiltestet som påverkar hur man lär sig är stark, måttlig, svag, 0, svag, mindre och 
minst. Om man har värdet 0 påverkas respondenten inte av den faktorn, om respondenten har 
starkt eller måttligt värde förstår man och kommer ihåg informationen med denna faktor. Vid 
svag faktor är effekterna minimala och det är troligtvis inte den bästa metoden att ta in 
information på. Om repospondenten har värdet mindre eller minst är dessa faktorer inte det 
mest effektivaste sättet att behålla ny information.  
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 Auditiv Bildvisuell Textvisuell Taktilt 

kinestetisk 
Verbalt 
kinestetisk 

Psykologiska 
faktorn 

R1 Stark Måttlig Måttlig Måttlig Måttlig Stark analytisk
R2 Svag Måttlig Svag Svag Måttlig Stark analytisk
R3 0 Svag Måttlig Måttlig Måttlig Måttlig 

analytisk 
R4 Måttlig Måttlig Mindre Måttlig Måttlig Måttlig 

analytisk 
R5 Svag Måttlig Måttlig Stark Svag Måttlig 

analytisk 
R6 Måttlig Svag Måttlig Måttlig Måttlig Måttlig 

analytisk 
R7 Svag Måttlig Måttlig Stark Måttlig Integrerad 
R8 Måttlig Stark Måttlig Måttlig Stark Integrerad 
R9 Måttlig  Måttlig  Svag Måttlig Måttlig Integrerad 
R10 Måttlig Måttlig Måttlig Stark Stark Integrerad 
R11 Svag Måttlig Svag Måttlig Måttlig Integrerad 
R12 Svag Måttlig Måttlig Stark Stark Integrerad 
 

Tabell 1. Respondenternas faktorer från inlärningsstiltestet som har relevans för analysen   
 

4.3.2 Observation 
Intervjuer och observationer skedde efter kurstid i ett ostört rum på serviceskolan. Alla 
observationer utfördes på samma plats, i samma rum och vid samma dator samt att alla 
respondenter fick samma information och instruktioner innan observationen började.   
Observationen gick ut på att se hur respondenterna använde sig av självstudiekursen 
”Grundkurs i Hydraulik” på datorn. Vikten låg på hur personerna i målgruppen navigerade 
och använde sig av kursen, detta låg sedan till grund för intervjun. Personerna fick välja fritt 
hur de ville gå tillväga i kursen, ett krav var att de skulle göra övningar och frågor ur ett 
valfritt kapitel. Observationerna var ostrukturerade eftersom syftet var att utforska och få så 
mycket information som möjligt om hur respondenterna går tillväga i en datorbaserad 
självstudiekurs. Enligt Patel & Davidsson (1994) ska tre följande frågor besvaras innan 
observationen fullföljs: 
 
Vad ska observeras?  
Observationen sker på personer ur målgruppen som har blivit utvalda beroende på 
inlärningsstil och datorvana. Fokusen ligger på hur personerna använder sig av kursen.  
 
Hur ska observationerna registreras? 
Anteckningar med stödord sker under observationen, sedan återkopplas utförandet under 
intervjun och efter intervjun skrivs allt ner. 
 
Hur ska observatören förhålla sig? 
Observatören kommer att sitta i bakgrunden och endast svara på tilltal. Detta för att ge 
respondenten frihet att göra som han vill och känna sig som hemma. 
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4.3.3 Intervjuer 
Direkt efter observationen hölls intervjun med respondenten. Syftet med intervjun var att ta 
reda på vad respondenterna tyckte och tänkte om självstudien. Det viktiga var att få med deras 
åsikter eftersom det är de som ska använda sig av de interaktiva utbildningarna. Intervjun 
utvecklades utifrån hur observationen hade fortskridit, vilka problem respondenten påträffade 
och vad han tyckte om kursen. Intervjuerna har haft relativt låg grad av standardisering. Ett 
antal frågor hade på förhand skrivits ner men beroende på respondenten och observationen 
användes inte alla frågor. Frågorna har heller inte ställts i exakt samma ordning till varje 
respondent, utan ordningen på frågorna har kunnat anpassas efter vad som varit mest lämplig 
vid respektive intervju. När det gäller strukturering har frågorna mestadels varit 
ostrukturerade och respondenten har getts ett stort utrymme att svara inom. 
 

4.4 Sammanställning av intervju och observation 
 
Nedan följer en redovisning av intervjusvaren. De kommer att redovisas under respektive 
kategori. En sammanställning av respektive respondents intervjusvar redovisas i bilaga 1. 
 

4.4.1 Struktur på självstudien 
Självstudien var enligt många respondenter oöverskådlig och väldigt svår att förstå hur kursen 
ska användas. Nästan alla respondenter ville ha en introduktion i början av kursen som 
förklarar hur de använder sig av självstudien. Endast två respondenter tyckte att de klarade sig 
utan en introduktion; detta beror till stor del på att de har god datorvana. För många var det 
svårt att förstå hur man skulle ta ner textfältet för att förstora upp bilderna och övningarna. 
Många ikoner missades eftersom de var alldeles för små och gömdes ganska väl av färgerna i 
gränssnittet. Det var även många som missade översiktssidan och att de kunde hoppa över 
vissa avsnitt i kapitlena med hjälp av menyfältet. Till följd av detta tyckte många av 
respondenterna att de inte fick någon överblick av kursen och då valde de flesta att gå en 
linjär väg genom hela kursen. Med en introduktion tyckte de flesta att många av problemen 
som uppkom kunde avhjälpas. Figur 6 visar översiktssidan som kommer fram om man klickar 
på trädikonen längst upp till höger under det blåa fältet. 



____________________________                                                 Empiri 

19 

 
       Figur 6. översiktssidan som är till för att ge en överblick och för att navigera i kursen  
 
Åtta av respondenterna saknade en meny till vänster om skärmen för att få en översikt av var 
de är i kursen och hur de kan ta sig vidare. Åsikterna om en översiktsmeny var utspridda över 
alla urvalsgrupper. De flesta analytiska personerna tyckte att det var för många val för vissa 
utföranden och ville gärna ha en bestämd väg att följa. R1, R2 och R4 tyckte att strukturen 
med text, övningar och frågor var bra. Resterande respondenter ville gärna se lite mer aktivitet 
inne i kapitlena. De ville att vissa frågor kom direkt i samband med texten eftersom de då 
uppdateras hela tiden på vad de har läst och kommer lättare ihåg informationen.  
 

4.4.2 Övningar och frågor 
Återkopplingen på övningarna och frågorna var något som alla respondenter tyckte var 
väldigt dålig. Endast rätt och fel svar kändes lite tamt, en förklaring till varför det är rätt eller 
fel var ett av önskemålen som togs upp. R1 och R2 ville gärna ha en hänvisning till var man 
kunde läsa mer om det rätta svaret samtidigt som R3 och R7 tyckte att en länk till kapitlet som 
frågan handlade om vore en bra idé. På vissa av övningarna var ytan där symbolen fastnade 
alldeles för liten, vilket R2, R3 och R7 påpekade. De trodde att många säkert skulle missförstå 
och tro att det var fel symbol och bli förvirrade. R4 tyckte inte om att man kunde räkna ut vart 
alla symboler skulle sitta i övningarna eftersom det var lätt att se var de passade in. 
Respondenten påpekade att det inte var någon tankeverksamhet i detta.  
 
Övningarna där man inte kunde dra symbolerna till fel plats uppskattades inte heller. De flesta 
respondenter sa att det blev alldeles för enkelt, att de inte behövde använda hjärnan utan 
endast sitta och prova sig fram tills det blev rätt. R2, R8 och R12 tyckte att man skulle kunna 
dra komponenterna till fel plats, för att sedan trycka på en ”rätta” knapp. Om någon symbol 
satt fel skulle det hända något, en röd symbol eller en sladd som pös iväg så att man förstod 
att det var fel. Ett annat förslag kom från R4 som tyckte att när man väl hade dragit 
komponenterna till sin plats och tryckt på rätta knappen skulle man kunna omplacera de 
kompontenter som suttit på fel plats. Enligt R1 måste man få göra fel eftersom man lär sig av 



____________________________                                                 Empiri 

20 

sina misstag. R11 hade tankar om att alla frågor man har svarat fel på borde samlas på en plats 
så att det går att gå tillbaka och titta och göra om dem, för att sedan gå tillbaka till texten och 
läsa mer. Figur 7 visar en av ”dra och släpp” övningarna, här är det enkelt att se vart 
symbolerna ska sitta och det går inte att sätta symbolerna fel. 

 
 

            Figur 7. En av övningarna på hydraulsystemet 
 

4.4.3 De perceptuella faktorerna 
Hur man tar till sig information och lär sig beror på vad man har för perceptuella faktorer. Om 
man gillar att lyssna på information har man en hög auditiv faktor. R1, R4 och R8 vill gärna 
lyssna på informationen samt R6 och R10 vill lyssna och läsa samtidigt. Detta stämmer in på 
att de är antingen starkt eller måttligt auditiva. R3 vill inte lyssna på informationen men 
tycker att det är ett bra alternativ medan resterande respondenter är negativa till att lyssna på 
informationen. Dessa personer är svagt auditiva och lär sig bättre genom att använda sig av en 
annan perceptuell faktor.  
 
De flesta personer tyckte att bilderna och animeringarna var mycket bra, lättförståliga och 
pedagogiska. R8 koncentrerade sig mer på animeringarna än själva texten, medan R7, R2 och 
R11 gärna ville ha text och bild samtidigt. R8 är starkt bildvisuell samt måttligt textvisuell 
och behöver bilder för att förstå. De tre andra respondenterna är måttligt bildvisuella men 
antingen svagt eller måttligt textvisuella och vill därför gärna ha både bild och text uppe 
samtidigt. De flesta av respondenterna är starkt eller måttligt taktilt kinestetiska, endast en var 
svagt taktilt kinestetisk. Därför tyckte många att kapitlena ibland blev för långa innan 
övningar och frågor kom och ville gärna att det skulle hända lite mer i kursen. De vill bli mer 
aktiva genom att frågor och övningar skulle komma kontinuerligt genom hela kursen. R1, R2 
och R4 tyckte att det var lagom aktivitet och att strukturen text, övningar och frågor var bra. 
Det beror på att R2 är svagt taktilt kinestetisk och de andra två är måttligt taktilt kinestetiska 
och då troligtvis lite mer åt det svaga hållet.  
 
Även under kategorin verbalt taktilt kinestetiska fanns det endast en svag respondent, resten 
var antingen starka eller måttliga. När man är verbalt taktil kinestetisk vill man gärna prata 
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med någon om problemet. Att få tala med läraren som har hand om kursen när det uppstår 
problem tyckte många var en förutsättning för att göra självstudien. Kommunikationsvägen 
varierade från telefon till e-mail. Endast R1, R3 och R4 tyckte att de klarade sig utan kontakt 
med läraren, detta beror nog på att de är analytiska och har datorvana. Analytiska personer har 
en mer inre motivation och klarar sig bättre själva. Har man datorvana klarar man sig igenom 
kursen ganska bra och stöter inte på lika många problem som personer med lite datorvana. 
 

4.4.4 Erfarenheter och värdering av intervju och observationsmaterial  
Alla elever på skolan som har fått ta del av denna undersökning har varit mycket positiva och 
gärna ställt upp efter arbetstid för att få ihop intervjuerna och observationerna. När all data 
som samlats in analyserats, måste det tas i beaktande att det finns vissa saker som kan ha 
påverkat resultatet. De saker som författaren har tänkt på kommer att tas upp nedan. Själva 
inlärningsstiltestet som användes var till stor hjälp för att kunna återkoppla intervjun och 
observationen. Men det går inte att vara säker på om respondenterna har svarat ärligt på 
frågorna i testet eller förstått frågorna. Språket har också varit en barriär eftersom testet fanns 
på svenska, norska och engelska men inte på danska. De danska respondenterna hade problem 
med att förstå det svenska språket, en respondent gjorde till och med om testet på engelska 
eftersom han inte förstod frågorna. Detta är något att tänka på vid analys av svaren. Ett annat 
problem var att ingen av eleverna som tog testet var holistisk utan alla var antingen analytiska 
eller integrerade. Detta resulterade i att i urvalet finns det endast analytiska och integrerade 
personer och därför kommer inte den holistiska synen på självstudierna finnas med i 
utvärderingen.  
 
De erfarenheter som är gjorda i samband med observationer är bland annat att under denna 
tidsperiod hann inte respondenterna gå igenom alla kapitel utan fick koncentrera sig på en till 
två stycken och det ger inte en helhetsbild av självstudien. Respondenterna har inte tidigare 
arbetat med självstudien utan detta var första gången de kom i kontakt med kursen. Detta är 
både positivt och negativt. Nu fick respondenterna ett första intryck av självstudien men ett 
helhetsintryck av kursens innehåll och struktur blev svårt att få med. Eftersom detta är första 
gången författaren gör intervjuer och inte har så mycket erfarenhet påverkas självklart 
intervjun av detta. En van intervjuare vet hur man ställer frågor ordentligt och hur man går 
vidare i intervjun. Det svåra med intervjun var att inte ställa ledande frågor för att få fram 
informationen som behövdes.  
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5 ANALYS  
 
I detta kapitel görs en analys av resultaten som undersökningen med observationer och 
intervjuer genererat. Detta kommer att ställas mot den teoretiska referensram som redogjorts i 
kapitel tre. Intervjuerna och observationerna kommer att återkopplas med inlärningsstiltestet 
samt med de teoretiska faktorerna som har presenterats i rapporten. Mycket fokus ligger på 
Driscolls (1998) åtta egenskaper som kännetecknar en bra designad interaktiv utbildning 
eftersom den tar upp en helhetssyn på hur designen av webbaserade utbildningar ska se ut. 
 

5.1 Struktur på självstudien 
 
Att ha en bra struktur samt en konsekvent design på självstudien är väldigt viktigt. Om 
användaren inte förstår hur kursen är uppbyggd och hur man navigerar tappar de modet och 
motivationen. Enligt Nielsen (2002) är det mycket svårare att motivera deltagare i 
distansutbildningar än i vanliga utbildningar så just därför borde tid läggas ner på att utveckla 
ett bra gränssnitt med god användbarhet. De flesta respondenter tyckte att självstudien var 
oöverskådlig, svår att navigera i och oanvändarvänlig. Detta är något som måste förbättras för 
att utövarna ska kunna använda sig av kursen och inte tappa motivation. En introduktion, en 
översiktsmeny och mer aktivitet inne i kapitlena var saker som respondenterna tog upp som 
förslag på förbättringar. Strukturerade lektioner och ett lättanvänt användargränssnitt är två av 
Driscolls (1998) kännetecken på hur en bra designad interaktiv utbildning ska vara. Dessa två 
kännetecken uppfylls inte av självstudiekursen just nu. 
 

5.1.1 Introduktion  
Harper m.fl. (2004) menar att man måste hjälpa användaren att bli bekant med den virtuella 
miljön eftersom det är ett helt nytt sätt att lära sig på annars kan motivationen lätt försvinna. 
Nästan alla respondenter hade svårt att förstå hur allting fungerade i självstudien och tyckte 
att en förklaring på hur kursen används vore en bra idé. Speciellt personerna som inte var så 
datorvana skulle uppskatta en introduktion så att de får lära känna gränssnittet och på det 
sättet hålla motivationen uppe. Endast två respondenter klarade sig utan en förklaring till hur 
man använder sig av kursen och detta kan bero på att de hade datorvana och var vana vid att 
klara upp alla problem själva, de vågade helt enkelt prova sig fram. En kort introduktion är 
något som borde finnas för att hjälpa användaren att komma igång med kursen.  
 

5.1.2 Översiktsmeny  
Respondenterna tyckte inte att de fick någon överblick av kursen inne i kapitlena, det vill säga 
det kändes inte som de hade kontrollen över självstudiekursen. Även detta är ett av Driscolls 
(1998) åtta kännetecken för en bra designad interaktiv utbildning. Användaren måste ha 
kontroll på programmet, de måste kunna välja navigationsväg och just nu är de flesta 
valmöjligheterna gömda för användaren. Eftersom många av användarna inte har mycket 
datorvana bör självstudiekursen designas så att det är lätt att förstå hur man ska använda sig 
av kursen. En introduktion kommer att hjälpa till mycket för förståelsen, men det 
efterfrågades en meny till vänster på skärmen, som visas hela tiden, precis som menyerna på 
en hemsida eller i Windowsmiljön. Om översiktsmenyn syntes hela tiden skulle det bli lättare 
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för användaren att ta sig igenom kursen och välja sin egen väg, vilket gör att användaren 
kommer att ha kontrollen över självstudiekursen.  
 

5.1.3 Mer aktivitet 
Strukturen med text, övningar och frågor blev enligt många respondenter lite trist, då 
kapitlena kunde bli ganska långa. Mer aktivitet efterfrågades inne i kapitlena så att det inte 
blev endast text. Respondenterna ville att frågorna skulle komma i samband med texten just 
för att de lärde sig mer om de blev uppdaterade hela tiden. Endast R1, R2 och R4 tyckte att 
den gamla strukturen med text, övningar och frågor var bra. Dessa respondenter är starkt 
analytiska eller måttligt analytiska samt har väldigt god datorvana. Detta kan vara en faktor 
till att de är nöjda med strukturen eftersom de gärna vill koncentrera sig på en uppgift. En 
annan faktor som spelar in är att en av dessa är svagt taktilt kinestetisk och de två andra är 
måttligt taktilt kinestetiska. De tar helt enkelt in informationen via någon annan faktor. Denna 
självstudie hade ganska mycket interaktivitet men respondenterna hade gärna sett lite mer 
interaktivitet och det stämmer in på Driscolls (1998) uttalande om att en e –utbildning måste 
vara mycket interaktiv.  
 

5.1.4 Textfältet  
Ett problem som alla respondenter hade var att förstå hur textfältet minimeras och maximeras. 
Genom att ta bort textfältet förstorades animeringen eller bilden och respondenterna kunde 
koncentrera sig mer på bilden. Men tyvärr var det inte många som förstod att textfältet kunde 
tas bort, och om de väl hittat knappen för att ta bort textfältet, hade de problem med att hitta 
var de kunde få upp texten. Flera av respondenterna tyckte även att texten var ganska stor i 
förhållande till bilden och skulle gärna ha sett att det var tvärtom. Det är helt enkelt inte ett 
lättanvänt användargränssnitt och det måste ändras på. 
 

5.2 Övningar och frågor  
 
En interaktiv utbildning bör lägga uppmärksamheten på undervisningen med klara objektiv, 
bra övningar och meningsfull återkoppling (Driscoll, 1998). Även Schank (1997) påpekar att 
det effektivaste sättet att lära sig på är att praktiskt öva på det man ska lära sig och att tillåtas 
att misslyckas och göra fel. Självstudien ”Grundkurs i Hydraulik” som har använts i denna 
studie har övningar och frågor men enligt respondenterna behövs mycket bättre återkoppling 
och tillåtelse att få göra fel. Dessa två begrepp är en viktig del för att få en webbaserad 
utbildning att fungera och ge användarna uppmuntran att fortsätta. 
 

5.2.1 Återkoppling  
Alla respondenter tyckte att återkopplingen var under all kritik. Många undrade varför inte 
deras svar var rätt och var man kunde läsa mer om informationen. Detta har ingenting att göra 
med om man är datorvan eller inte, analytisk eller holistisk samt vad man har för perceptuella 
faktorer utan överlag tyckte alla att återkopplingen var dålig. Däremot fanns det en skillnad 
mellan hur man vill att återkopplingen skulle presenteras. De analytiska personerna ville 
gärna ha en hänvisning eller länk till var man kunde läsa mer om informationen samtidigt som 
de integrerade endast ville veta varför det var rätt respektive fel svar. Detta beror på att de 
analytiska personerna gärna vill gå in i mer detalj samtidigt som de integrerade personerna 
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både har analytiska och holistiska egenskaper och just därför vill de endast veta varför och 
inte gå in i mer detalj (Chen & Macredie, 2004).  
 

5.2.2 Att få göra fel  
Enligt Schank (1997) måste det tillåtas att misslyckas och göra fel för att lära sig något. Har 
man en gång misslyckats fastnar det ganska lätt i minnet. Respondenterna påpekade att de inte 
lärde sig något när de inte kunde sätta symbolerna fel genom att de kunde se var vissa 
symboler skulle sitta. Att få misslyckas på egen hand är en viktig del i inlärningsprocessen 
och med självstudier kan användaren ensam få göra fel utan att någon ser det.  
 

5.3 De perceptuella faktorerna  
 
Vid observation och intervju av respondenterna framkom det att de perceptuella faktorerna 
stämde väl in på hur respondenterna tog till sig informationen. De som var starkt auditiva ville 
gärna lyssna på informationen samtidigt som de som var svagt auditiva var emot att lyssna på 
informationen. De respondenter som var starkt bildvisuella och svagt textvisuella 
koncentrerade sig gärna på animeringarna och bilderna. O’Brien (2001) menar att visuella 
personer lär sig bättre med animationer, diagram, animerade grafer och videoklipp. Auditiva 
personer föredrar att lyssna på informationen samt att ha korta sammanfattningar av 
lektionerna. Kinestetiska personer tycker om att prova teorin i praktiken. Detta stämmer väl in 
på respondenternas inlärningsstilar och utförande av självstudien. 
 
En sammanställning av alla personers inlärningsstilar presenteras i bilaga 3. Det författaren 
har fått ut av detta test är att de flesta tekniker är antingen måttligt eller starkt taktilt och 
verbalt kinestetiska. Detta betyder att de gärna vill prova teorin i praktiken, de vill prata om 
problemet och förstår bäst när de får göra övningar. De flesta av respondenterna ville att det 
skulle hända mer inne i kapitlena, att övningarna och frågorna var kopplade direkt till texten i 
fråga. Detta stämmer väl med att de är taktilt kinestetiska, det vill säga de vill att det ska 
hända saker hela tiden och de vill prova teorin i praktiken. 
 

5.4 Skillnad mellan analytiskt – integrerade respondenter 
 
De flesta analytiska personerna ville börja med att göra slutprovet eller frågorna eftersom de 
då fick en inblick i vad de kunde och inte kunde för att sedan inrikta sig på de kapitel som de 
kunde minst. Både R1 och R2 som är starkt analytiska samt R3 som är måttligt analytisk 
tyckte att det fanns alldeles för många val i hur de skulle ta sig igenom kursen. De ville gärna 
ha en korrekt väg att följa eller en fingervisning om i vilken ordning de ska ta för att gå 
igenom kursen på bästa sätt. Detta går att koppla till paret Dunn & Dunns teorier om att den 
analytiska tänkaren föredrar att informationen presenteras i en logisk och rätt ordningsföljd 
(Steinberg 2001). I självstudien fanns ingen direkt väg att följa och då blev de analytiska 
respondenterna förvirrade. Många vill även bli testade på detaljer och fakta för att få en 
indikation att de är på rätt väg, vilket stämmer in på att de analytiska respondenterna gärna 
gjorde slutprovet först.  
 
De flesta analytiska respondenterna koncentrerade sig på ett kapitel för att sedan gå vidare till  
nästföljande, medan somliga av de integrerade personerna gärna hoppade runt i kursen lite 
mer. De integrerade respondenterna tyckte att självstudien var väldigt oöverskådlig och hade 
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gärna velat ha en översiktsmeny som visar var de är och hur de ska ta sig vidare i kursen. 
Detta beror på att de integrerade personerna har både analytiska och holistiska egenskaper. En 
holistisk person bearbetar informationen mer planlöst än en analytisk person och det är därför 
vissa av de integrerade personerna ville hoppa runt mer i kursen. Eftersom de holistiska 
personerna vill ha en helhetssyn av problemet tyckte många av de integrerade respondenterna 
att självstudien var oöverskådlig. Hos de analytiska personerna var det två stycken som tyckte 
att en meny skulle vara en bra idé och två tyckte att det var dålig struktur och oöverskådligt 
men att det då skulle vara tydligare uppställning. Överlag tyckte alla att det var svårt att 
navigera och använda sig av självstudiekursen. 
 

5.5 Skillnad datorvan – ej datorvan 
 
Skillnaden mellan datorvana och inte datorvana personer var väldigt stor och under 
observationen märktes det väl om en respondent var van att arbeta med datorer eller inte. 
Oavsett vilken psykologisk faktor de hade, analytisk eller integrerad, betedde sig 
respondenterna med datorvana någorlunda lika i början av användandet med 
självstudiekursen. Personerna med datorvana började med att dra musen över de synliga 
ikonerna för att titta vad som hände. Dessa respondenter var mer nyfikna på omgivningen i 
kursen, de tittade, provade och tog till sig mer av användargränssnittet än personerna utan lika 
mycket datorvana. De flesta datorvana respondenter förstod hur textfältet skulle stängas ner 
men hade problem med att hitta hur de skulle få upp textfältet igen. De provade 
animeringarna och förstod vad som skulle göras i övningarna. Många klagade på att just 
övningarna var för enkla, att de inte behövde tänka eftersom mycket kunde förutses och att de 
inte kunde dra komponenterna fel, de kände sig helt enkelt understimulerade.  
 
Respondenterna som inte hade mycket datorvana fick det svårare att förstå och använda sig av 
kursen. De koncentrerade sig på att ta sig framåt i kursen med pilknapparna längst ner till 
höger på skärmen och struntade i omgivningen. De hade det svårt att förstå hur gränssnittet 
fungerade och att ta sig runt i kursen. Till följd av detta blev många förvirrade och tappade 
modet samt att de missade viktig information. Vissa förstod inte att de kunde spela upp 
animeringarna, andra hittade inte knappen som tog ner och upp textfönstret så frågorna och 
övningarna var små hela tiden. Somliga missade vissa övningar eftersom de tryckte på 
pilknapparna istället för nästa – knappen, det vill säga de hade för många val att ta sig framåt i 
kursen.   
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6 DESIGN 
 
Med resultatet från utvärderingen av ”Grundkurs i Hydraulik” samt tidigare utvärderingar 
som grund, vidareutvecklades programmet i syfte att förbättra användbarheten och höja det 
pedagogiska värdet. Ambitionen var inte att skapa en helt ny produkt, utan att istället utveckla 
de delar som inte visat sig fungera på ett tillfredställande sätt. Utgångspunkt blev därför den 
befintliga versionen av ”Grundkurs i Hydraulik”. Detta kapitel kommer att ta upp tankar om 
hur den nya designen ska se ut, förklara vad som har ändrats i design och struktur på 
självstudien, samt beskriva utvärderingen och analysen av intervjuer och observationer med 
användarna.  
 

6.1 Tankar om designen  
 
Utav analysen framkom det att vissa ändringar måste ske för att självstudien ska passa 
användarnas inlärningsstil och bli mer användarvänlig. Nedanstående utvecklingsmål 
baserades på tidigare problemområden, dessa kommer att förklaras mer ingående efter en kort 
summering: 
 

 En introduktion för att lära känna gränssnittet är behövlig för att hålla motivationen 
uppe. 

 Användaren ska alltid kunna få en överblick av kursen, var han/hon är och hur 
han/hon kan ta sig vidare. Detta för att ge användaren kontroll över självstudien. 

 Eftersom de flesta av användarna är taktilt kinestetiska bör kapitlena vara mer 
interaktiva, och frågorna ska komma i samband med texten. 

 Bildfältet måste bli större och informationen om hur man stänger ner och tar upp 
textfältet måste bli bättre. 

 All information måste vara synlig för användaren. 
 Användaren ska kunna få feedback vid övningar och frågor. 
 Användaren måste få misslyckas och kunna göra fel för att lära sig. 
 Användaren måste få välja hur han/hon ska ta till sig informationen. 

 
Som påpekats tidigare är många av användarna starkt eller måttligt taktilt kinestetiska, de vill 
gärna prova teorin i praktiken och har ganska svårt för att endast sitta ner och läsa och ta in 
informationen. På grund av detta måste självstudien vara väldigt interaktiv, mycket 
animeringar, bilder och övningar borde blandas in i texten så att användarna lättare tar till sig 
informationen. Det finns även många av användarna som inte är så datorvana och för att få 
med dessa personer och hålla deras motivation uppe borde det finnas en introduktion till hur 
de ska använda sig av kursen. Detta ger användaren en ökad förståelse och de får tid att lära 
känna gränssnittet, på detta sätt känner sig användarna mer hemma i självstudien, vågar röra 
sig lite mer fritt och motivationen hålls uppe.  
 
För att stödja ett aktivt lärande borde vissa frågor vara kopplade till texten. Med fler frågor 
inne i texten blir användaren mer aktiv och informationen uppdateras så att det blir lättare att 
komma ihåg vad de har läst. För att ge användaren kontroll över självstudien måste 
användaren få en överblick av kursen och veta hur de ska använda sig av den. En introduktion 
hjälper till att ge användaren en överblick, men en översiktsmeny efterfrågades av användarna 
som alltid är synlig för att användaren ska veta var han/hon befinner sig i kursen. Genom att 
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minska ner valen hur användarna tar sig fram i kursen undviks problemet med att somliga 
personer missar viss information. Men det måste alltid finnas olika val för hur användaren ska 
ta till sig informationen. Vissa människor vill lyssna på informationen medan andra vill läsa 
eller titta på bilder, därför är det bra att ge användaren olika alternativ. En interaktiv 
självstudie har väldigt många möjligheter att kunna ge en användare information på olika sätt 
och därför ska detta lyftas fram. 
 
Oavsett om respondenterna hade datorvana eller inte och oberoende på vilken inlärningsstil de 
hade tyckte respondenterna att återkopplingen var alldeles för dålig i den befintliga 
självstudien. Vid övningar och frågor måste det finnas bra feedback för användaren. Eftersom 
detta är självstudier kommer användaren att sitta ensam och göra kursen och för att lära sig 
måste det finnas bra feedback och förklaringar varför det är rätt eller fel. Man lär sig av sina 
misslyckanden och därför måste en användare även få tillåtas att misslyckas.  
 
Självstudien är just nu väldigt oproportionerlig, textfältet är ganska stort samtidigt som 
bildfältet är mindre. Hela skärmen måste utnyttjas och bildfältet göras större så att användaren 
kan se animeringarna utan problem. Knappen som stänger ner textfältet och förstorar bilden 
borde vara kopplad till bilden och inte texten samt det borde vara bättre förklarat hur man 
förstorar bilden. Eftersom många av användarna inte är så datorvana måste det vara ett 
lättförståligt användargränssnitt med förståeliga ikoner. Valen får helt enkelt inte vara gömda 
utan måste visas och förklaras bättre för användaren.  
 
Användarna är både analytiska och integrerade vilket medför att de bearbetar informationen 
annorlunda. Den analytiska tänkaren vill gärna ha detaljerad information för att sedan få en 
helhetssyn av problemet. Tydliga mål och krav behövs för dessa personer samtidigt som de 
integrerade personerna har lite av det holistiska tänkandet och bearbetar informationen mer 
planlöst. De föredrar mindre detaljer och vill gärna få en helhetssyn av problemet innan de går 
in på detaljer. För att tillfredställa dessa olika personer måste den interaktiva självstudien ge 
användaren olika möjligheter för att ta till sig informationen. Om vissa personer vill hoppa 
runt i kursen ska de få göra det och om andra vill gå en linjär väg ska även det gå. Vill de ha 
mer detaljerad information ska det finnas och vill de prova att göra slutprovet först ska det 
också gå. Det är en balansgång att göra kursen lätt att använda samtidigt som det måste 
tillfredställa olika personers inlärningsstil.  
 

6.2 Aktuell design  
 
Multimediagruppen på serviceskolan hade redan börjat med att designa den nya självstudien 
och till grund för deras ändringar hade de utvärderingen om hur användargränssnittet 
uppfattades av målgruppen. Mycket av gränssnittet var redan ändrat när författarens studie var 
klar. Vid diskussion med multimediagruppen framkom det att många av utvecklingsmålen var 
saker som multimediagruppen hade aningar om och redan funderat på. Detta visar att 
multimediagruppen var på rätt väg och hade tänkt i rätt banor. På vissa punkter var vi dock 
oense. Vad man även fick ha i åtanke var, att eftersom den nya kursen bygger på den gamla 
självstudiekursen finns det vissa begränsningar på gränssnittet.  
 
Den nya designen och strukturen på självstudien bygger på att det ska vara lätt för användaren 
att ta sig igenom kursen och att det ska vara så pedagogiskt som möjligt. Många i målgruppen 
är inte speciellt datorvana och därför behövdes ett lättare användargränssnitt och en 
introduktion som förklarar hur kursen ska användas. Eftersom multimediagruppen var 
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medvetna om detta hade en introduktion utvecklats och ändringar för att få ett mer 
lättförståligt användargränssnitt redan utförts. Figur 8 visar introduktionssidan som kommer 
upp varje gång självstudien startas.  
 

 
 

        Figur 8. Introduktion och navigeringshjälp 

 
Introduktionen visar hur självstudien används, att ta sig framåt i kursen, att förstora upp 
bilden och ta bort textfält samt hur animationsknapparna fungerar. Introduktionen kan 
avslutas när som helst genom att klicka på knappen ”Avsluta intro”. Själva gränssnittet har 
ändrats ganska mycket, figur 9 visar hur gränssnittet ser ut i den nya designen.  
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               Figur 9. Den nya gränssnittsdesignen 

 
Bildfältet har blivit större samtidigt som textfönstret har minskats ner. Detta för att 
användaren ska slippa förstora bilden allt för ofta. Hela skärmen har utnyttjats för att få så 
mycket yta som möjligt för bildfältet. Eftersom många av användarna hade problem med att 
förstå hur textfältet minskades ner har man ändrat på hur detta sker. Ett förstoringsglas 
förstorar bilden och samtidigt som texten försvinner, och för att få tillbaka texten igen klickar 
man på förstoringsglaset. Detta beskrivs även i introduktionen för att ge användaren en ökad 
förståelse.  
 
Detta gränssnitt som multimediagruppen har valt att använda har sina begränsningar och ett 
av dessa är att det är svårt att flytta om för mycket av fälten. För att användarna ska få en 
överblick av vart de är i kursen och hur de ska ta sig vidare tyckte författaren att det borde 
finnas en översiktsmeny som alltid är synlig. Just nu måste man klicka på trädikonen högst 
upp till höger på skärmen för att få fram översiktsmenyn och hoppa runt i kursen. 
Multimediagruppen tyckte att det skulle bli för svårt på grund av gränssnittets begränsningar. 
Därför valde de att ha kvar den gömda översiktsmenyn och visa i introduktionen hur 
användaren ska hoppa runt i kursen. En tidslinje lades även till ovanför textfältet för att ge 
användaren en bra bild om var de är i kapitlet och hur många sidor som är kvar. De valde 
även att ta bort profilikonen och skrivarikonen eftersom dessa nästan aldrig användes.  
 
Den största förändringen i strukturen på självstudien var att lägga in övningarna och frågorna 
inne i varje kapitel istället för i slutet på kapitlena. Detta för att tillfredställa de taktilt 
kinestetiska personerna. Användarna blir nu mer aktiva och frågorna kopplas direkt till texten 
som de precis har läst, detta gör att det blir lättare att komma ihåg vad det är de har läst. Bättre 
feedback var något som användarna efterfrågade vid övningar och frågor. Ändringarna som 
skedde här var att när de svarat på frågan kan de trycka på en ”rätta knapp” för att se om 

Tidslinje 
Hjälp 

Avsluta 

Minimera/ 
maximera 
bildfältet 

Översikts
meny 

Nästa 
sida 

Play/Stop 
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svaret är rätt eller fel. Om svaret är fel får användaren prova igen tills de fått rätt svar. Detta 
visas i figur 10. 
 

 
       
       Figur 10. Frågor till den nya självstudien 

 
Författaren tyckte att feedbacken borde vara lite mer ingående med en förklaring varför det 
var rätt eller fel och länk till var det går att läsa mer om detta. Att användaren måste få göra 
fel var en annan sak som uppkom vid utvärderingen av självstudiekursen. Multimediagruppen 
hade förstått detta och de nya övningarna tillåter användaren att tänka själv och prova sig 
fram. Är svaret fel på en övning märks det genom att det antingen visar fel svar eller att något 
går sönder.  
 
Multimediagruppen hade redan bestämt att en speaker skulle läsa upp all information och att 
det viktigaste skulle stå som punktform i textfältet. Till detta var författaren lite skeptisk 
eftersom många av användarna var svagt auditiva, det vill säga de tog in informationen via en 
annan faktor. Flera av användarna var emot att lyssna på informationen och ville gärna läsa 
och titta på animeringarna istället. Till detta måste man ha i åtanke att användarna inte fick 
prova på att lyssna på informationen eftersom den gamla självstudien inte hade en speaker. 
Det kan därför vara svårt att få ett sanningsenligt svar från användarna. Det bestämdes att 
prova med en speaker på ett kapitel för att se vad användarna tycker.  
 

6.3 Utvärdering av den nya designen 
 
Detta avsnitt beskriver vilka respondenter som valdes ut för utvärderingen av den nya 
designen samt analysen av deras svar. Endast ett kapitel med den nya designen och strukturen 
kommer att utvärderas, detta medför att användarna inte kan få en helhetsbild av kursen. Men 
eftersom det är designen och strukturen inne i kapitlena som är intressanta för användarna 
behövs inte en helhetsbild. 
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6.3.1 Urval 
För att se om den nya designen och strukturen tilltalar målgruppen bestämdes det att 
författaren skulle göra ett till användartest på ett urval av användare. Det fanns varken tid eller 
behov att testa tolv personer till, utan fyra personer med olika inlärningsstilar och datorvana 
valdes ut att delta i utvärderingen. Kapitlet fysik utvecklades med den nya strukturen och 
designen och användes sedan i användartestet för att ta reda på vad målgruppen tycker och 
tänker.  
 
Urvalet, observationen och intervjun av respondenterna skedde på precis samma sätt som i 
den tidigare utvärderingen. Ett slumpmässigt urval av elever fick göra inlärningsstiltestet och 
svara på enkäten om deras datorvanor. Sedan valdes fyra personer ut beroende på 
inlärningsstil och datorvana. Figur 11 visar de utvalda personernas kognitiva stil och 
datorvana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11. De utvalda respondenternas inlärningsstil och datorvana 

 
Här kommer en sammanfattning av respondenternas psykologiska och perceptuella faktorer 
som har tagits i beaktande vid urvalet av respondenter. 
 
 Auditiv Bildvisuell Textvisuell Taktilt 

kinestetisk 
Verbalt 
kinestetisk 

Psykologiska 
faktorn 

R1 Måttlig Svag Minst Måttlig Måttlig Måttlig 
analytisk 

R2 Minst  Måttlig Måttlig Måttlig Måttlig Måttlig 
analytisk 

R3 Svag  Måttlig Måttlig Måttlig Stark Integrerad 
R4 Mindre Svag Svag Stark Måttlig Integrerad  

 
Tabell 2. Respondenternas faktorer från inlärningsstiltestet som har relevans för analysen   

 

6.3.2 Analys 
Alla fyra respondenter var mycket positiva till självstudiekursen. Introduktionen bemöttes 
positivt och respondenterna tyckte att det var bra att den fanns så att de fick lära känna 

R3 

R1 

R4 

R2 

Holistisk 

Analytisk 

Datorvan Ej datorvan Integrerad 
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gränssnittet. Det enda problemet som uppstod var att R2 och R4 inte förstod hur man skulle ta 
sig vidare när introduktionen slutade. Alla fyra respondenter trodde att kursen skulle starta 
automatiskt och det är något som den borde göra. Självklart ska det finnas en avsluta intro 
knapp, men när introduktionen är slut ska den automatiskt ta användaren till första sidan i 
kursen.  
 
Det nya gränssnittet var enligt respondenterna väldigt lättanvänt, alla förstod hur de skulle ta 
sig framåt och använda sig av kursen. Bildfönstret var stort och bra, förstoringsglaset 
användes nästan inte alls utan respondenterna tyckte att det var väldigt bra storlek och att de 
såg allting. Alla fyra respondenter hade dock problem i början att förstå när de skulle klicka 
på playknappen för att se animationen eller höra nästa del av speakern. Just nu ändras endast 
playknappen till paus och det syns för dåligt. När det är dags att trycka på playknappen eller 
när man ska byta sida måste man visa för användaren att han ska klicka på denna knapp, t.ex. 
genom att antingen låta knappen blinka eller sätta dit en röd ring.  
 
När det gäller strukturen på självstudien var respondenterna mycket nöjda, de kände sig aktiva 
och tyckte att det var bra att frågorna kom i närheten av informationen. De tyckte att det var 
bra att bli uppdaterade på informationen under kursens gång. R1 saknade en sammanfattning i 
slutet av kapitlet och det kan bero på att han är måttligt auditiv. Auditiva personer föredrar 
nämligen korta sammanfattningar. Ur ett pedagogiskt perspektiv är en sammanfattning i slutet 
av varje kapitel som visar de viktigaste delarna man ska ha lärt sig under kapitlet väldigt bra.  
 
Knapparna som styr animationerna och speakerrösten finns i bildfältet, endast play knappen 
syns och det är bara när man trycker på paus som resterande knappar kommer fram, som 
knappen att klicka sig framåt i speakerrösten. Multimediagruppen har valt att gömma dessa 
knappar för användaren för att göra det så lätt som möjligt. Men eftersom användarna inte vet 
om att de måste klicka på paus knappen för att få fram resterande knappar missar de denna 
information. Istället för att endast hoppa över speakertexten för att se animeringen klickar 
användarna på nästa sida och missar på detta sätt animeringarna. Författaren tycker att dessa 
knappar alltid ska synas i bildfältet för att ge användaren kontroll över kursen. 
 
R1, R2 och R4 tyckte att feedbacken vid frågorna borde vara bättre, en förklaring till varför 
det var rätt eller fel och en förklaring var de kan läsa mer om detta var förslag som kom upp. 
Detta är något som även författaren tycker måste förbättras, när eleverna väl sitter på jobbet 
och ska svara på övningar och frågor måste de få det förklarat vad som är rätt och fel, för att 
hålla motivationen uppe och för att lära sig. Något som har blivit mycket bättre är att nu får 
användaren göra fel, de får tänka lite extra och klura mer än i den förra självstudien. 
Respondenterna berömde detta och sa att ”...det var kul att få räkna lite och klura på vad som 
var rätt.”  
 
Det författaren tyckte var mest spännande att se var hur speakerrösten mottogs av 
respondenterna. Därför är tre av respondenterna som valts ut svagt eller mindre auditiva. 
Dessa personer tar in information bättre via en annan faktor och just därför är det intressant att 
veta vad de tycker om speakerrösten. Alla fyra respondenter mottog speakerrösten positivt, de 
tyckte att det var en bra kombination med text, bild och ljud. R1 tyckte att det var mycket 
behagligt att lyssna på speakerrösten och sa att han lär sig bäst genom att lyssna. R2, R3 och 
R4 som är svagt och minst auditiva tyckte att det var bra att lyssna och läsa samtidigt. Att 
respondenterna ändå var så positiva förvånade författaren men tydligen fungerar det väldigt 
bra att ha en speakerröst och samtidigt ha text i stolpform. Det man måste tänka på är att dessa 
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respondenter endast har fått prova på självstudien med speakerröst och har ingen referens till 
hur det skulle vara att endast läsa in informationen.  
 
Respondenterna tyckte att de fick en ganska bra bild av kapitlet, men eftersom de endast fick 
prova på ett kapitel var det svårt att få en helhetsbild av självstudien och hur de kunde hoppa 
runt i kursen. Författaren tycker fortfarande att en översiktsmeny alltid bord finnas synlig för 
användaren för att visa vart han är i kursen och hur han kan ta sig vidare. Det är något man 
borde tänka på tills nästa kursutveckling. För att tillfredställa de taktilt kinestetiska personerna 
har övningar och frågor lagts in i kapitlena och för att tillfredställa resterande perceptuella 
faktorer finns det nu en speaker, bilder, animationer och text. Men det finns många fler 
möjligheter att tillfredställa användarna. Det måste finnas möjligheter för användaren att välja 
bort och välja till saker. Vill man ha mer detaljerad information ska det finnas, vill man stänga 
av speakern borde det också gå, vill man hoppa runt i kursen eller endast göra slutprovet ska 
det finnas alternativ till detta. En interaktiv utbildning har väldigt många möjligheter och det 
gäller att använda dessa för att tillfredställa alla användare. 
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7 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 
Det finns många olika teorier om lärande, inlärning och kunskap. I dagsläget beskrivs lärande 
som en aktiv process där den lärande aktivt måste engagera sig i och reflektera över ett 
utbildningsmaterial. Hur en person tar till sig informationen och bearbetar den är även en 
viktig del av lärandeprocessen. Personer lär sig på olika sätt och utbildningarna måste därför 
anpassas till detta. I och med datorernas inträde i utbildningssystemet går det nu att erbjuda ett 
mer riktat informationsflöde och personer med olika inlärningsstil kan välja att ta olika vägar 
genom utbildningen för att uppnå bästa resultat.  
 
Volvo CE har uppmärksammat att personer lär sig olika och ville med denna rapport veta hur 
informationen till webbaserade utbildningar skulle presenteras på bästa sätt. Utvärderingen av 
självstudien Grundkurs i Hydraulik visade att det fanns en del problem som behövde lösas. 
Det allra viktigaste av dessa problem var utformningen av självstudien, själva gränssnittet. 
Om användarna inte förstår hur de ska använda sig av självstudien försvinner motivationen, 
och motivation är en viktig del för att få användaren att fortsätta med kursen. Eftersom många 
av användarna har ganska medioker datorvana bör självstudien vara väldigt enkel att använda. 
Lättförståliga ikoner, en introduktion, synlig information för användaren och enkelt att ta sig 
framåt i kursen är viktiga stöttepelare i en bra designad självstudie.  
 
Efter första utvärderingen kom det även fram att många av användarna i målgruppen var 
starkt eller måttligt taktilt kinestetiska, och ville gärna att det skulle hända lite mer inne i 
kapitlena. Åtgärder vidtogs och till omdesignen av självstudien bestämdes att frågor och 
övningar skulle komma kontinuerligt i kapitlena. Detta mottogs väldigt väl av användarna, de 
tyckte att det hände lite mer och de kände sig mer aktiva. Återkopplingen vid övningar och 
frågor var en annan faktor som användarna inte var helt nöjda med. Feedback har betydelse 
för inlärningen och underlättar reflektion. Tyvärr anammades inte detta till omdesignen av 
självstudien utan användarna klagade fortfarande över att det saknades en bra återkoppling. 
En förklaring om vad som är rätt och fel och varför bör läggas in i den interaktiva 
utbildningen. Eftersom lärandet är en aktiv process och ska ge eleven tid att reflektera över 
materialet måste användaren få möjligheten att göra fel och tänka efter. Detta fick inte 
användaren i den gamla självstudien men till den nya designen ändrades det och 
respondenterna var mycket positiva till förändringen.  
 
Något som författaren var skeptisk till var att använda en speakerröst för uppläsning av 
informationen. Detta mottogs förvånansvärt väl av användarna, även av de som var svagt 
auditiva som gärna tar in informationen via någon annan faktor. Författaren trodde att dessa 
användare skulle vara negativa till att lyssna på informationen men tydligen gick det bra 
tillsammans med texten. Vad man kan lära sig av detta är att oavsett vad teorin säger bör man 
alltid prova det på användarna för att uppnå bästa resultat.  
 
Genom inlärningsstiltestet fick författaren fram att många av användarna var taktilt och 
verbalt kinestetiska. För att tillfredställa de taktilt kinestetiska personerna lades övningar och 
frågor in inne i kapitlena. Inget har ännu gjorts för att tillfredställa de verbalt kinestetiska 
personerna. Många av respondenterna efterfrågade möjligheten att kunna ta kontakt med 
kursansvarige genom e-post eller telefon. Ett forum eller en e-postadress är förslag för att 
kunna möta dessa personers behov. 
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Eftersom det finns så otroligt många möjligheter i en webbaserad utbildning ska man ta vara 
på detta. Det måste finnas alternativ till hur användarna ska kunna ta till sig informationen 
och bearbeta den. Den nya självstudien har vissa alternativa vägar men det borde finnas fler. 
Det måste finnas möjligheter för användaren att välja bort och välja till saker. Eftersom Volvo 
CE har tillgång till användarna varje dag borde de ta vara på detta och inviga användarna i 
designprocessen. Användbarhetstester borde vara standard under och efter varje utvecklad 
utbildning.  
 
Vid utvärderingen av omdesignen fick användarna endast titta på ett kapitel på grund av 
tidsbrist. Detta ledde till att användarna inte fick en överblick av hela självstudien. Det vore 
väldigt intressant att som framtida arbete låta användarna testa den färdiga produkten för att 
de ska få en bättre helhetsbild av självstudien. En annan fortsättning skulle kunna vara att när 
användarna har fått prova på att både göra självstudien och den lärarledda kursen göra en 
utvärdering om hur bra dessa kurser kompletterade varandra. Vidare är de kulturella 
skillnaderna stora världen över. En mer kulturinriktad studie där fokus ligger på att jämföra 
länderna skulle vara intressant att göra.  
 
I dagens samhälle finns det redan många bra och väletablerade medier för lärande.                
E-utbildningar är en väldigt ny form av distansutbildningar och den pedagogiska biten av 
lärandet har i många fall försummats. Genom att tänka på att användarna lär sig på olika sätt 
och ge dem möjlighet att ta in informationen på sitt sätt ökar det pedagogiska värdet i            
e-utbildningar. Vad som är till fördel för datorbaserade utbildningar är att den kan erbjuda ett 
mer riktat informationsflöde, det finns större möjligheter att interagera med lärandet och att 
kommunicera med andra studenter. Utmaningen ligger i att göra gränssnittet lättarbetat och 
stimulerande.   
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BILAGA 1 

Redovisning av intervjusvar 
Varje respondents svar kommer att redovisas nedan.  
 

Respondent 1 
R1 är en svensk man i åldern 18-25 år och har arbetat inom mekanikeryrket i två år. Han var 
negativ till att delta i webbaserade självstudier eftersom han tyckte att han har lättare att lära 
sig om han lyssnar på informationen. Detta stämmer väl in på att han är starkt auditiv och 
måttligt textvisuell. R1 är starkt analytisk och har god datorvana. Han valde att gå en linjär 
väg genom hela kursen och påpekade att han inte ville hoppa runt utan var nöjd med att gå 
igenom alla sidor i en logisk följd. R1 tyckte att det var ganska enkelt att använda sig av 
kursen när han väl hade förstått hur han skulle gå tillväga. Han klagade på att vissa ikoner var 
alldeles för små och att det fanns för många val när han skulle ta sig framåt i kursen. Han 
tyckte även att vissa av övningarna var alldeles för enkla, att man inte behövde tänka eftersom 
det inte gick att sätta symbolerna fel. Även återkopplingen vid frågor och övningar tyckte R1 
att det borde göras bättre och ha hänvisningar till var det går att läsa om det rätta svaret. 
Animeringarna och bilderna var väldigt pedagogiska och lättförståliga. Strukturen på kursen 
med text, övningar och frågor tyckte R1 var mycket bra uppdelat. 
 

Respondent 2 
R2 är en dansk man i åldern 18-25 år som har jobbat inom mekanikeryrket i fem år. Även R2 
var negativ till att delta i en webbaserad kurs eftersom han inte har intresse för det. Han är 
starkt analytisk med god datorvana. Även R2 använde sig av en linjär modell och klagade på 
att det fanns för många alternativa vägar. Han tyckte att det var svårt att få en överblick av 
kursen och hade gärna sett en översiktsmeny framme hela tiden. Han ville läsa mer om vissa 
saker och tyckte att texterna borde vara mer samspelta. R2 koncentrerade sig mycket på 
animeringarna och berömde deras lättförstålighet, detta stämmer in på att hans starkaste 
perceptuella faktor var bildvisuell. Eftersom han var svagt auditiv ville han inte gärna lyssna 
på informationen. Han tyckte att återkopplingen var dålig och att en introduktion till hur man 
använder sig av kursen behövs. R2 tyckte att det var bra med text och bild samtidigt och att 
man kunde klicka bort texten och koncentrera sig på animeringen. Han ville börja med 
slutprovet för att se vad det är för kapitel han borde koncentrera sig på. 
 

Respondent 3 
R3 är en svensk man i åldern 18-25 år som har jobbat som service tekniker i två år. Han är 
måttligt analytisk samt mycket datorvan och positiv till att delta i en datorbaserad kurs 
eftersom han tycker att det är ett bra sätt att lära sig på. Även R3 valde att gå en linjär väg och 
ville gärna göra frågorna först för att se vad han kan. Han poängterade att ikonerna var för 
små och att översiktsmenyn inte borde vara gömd. R3 läste texten väldigt noga och tittade inte 
så noga på animeringarna, detta beror på att han är svagt bildvisuell och måttligt textvisuell. 
Träffytan på vissa övningar var alldeles för liten och återkopplingen borde vara lite mer 
detaljerad. R3 är måttligt taktilt kinestetisk och han skulle gärna ha sett lite mer övningar i 
kursen för att inte bli för stillasittande.  
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Respondent 4 
R4 är en finsk man i åldern 26 – 35 år och har jobbat som tekniskt stöd i ett halvår. Han har 
god datorvana, är positiv till webbaserade kurser och måttligt analytisk. Även R4 ville göra 
slutprovet först för att se vad han behövde läsa mer om. Han tyckte att det var svårt att hitta 
och både ikoner och övningar var för små. Han ville gärna lyssna på informationen istället för 
att läsa den och det stämmer väl in på att han är minst textvisuell och måttligt auditiv. Han 
gillade interaktiviteten i kursen men tyckte att återkopplingen var ganska dålig. R4 gillade 
strukturen på kursen med text, övningar och frågor.  
 

Respondent 5 
R5 är en norsk man i åldern 18 – 25 år och har jobbat som maskinreparatör i två år. Han är 
någorlunda datorvan, måttligt analytisk och positiv till att delta i datorbaserade självstudier. 
Han gick igenom kursen sida för sida och tyckte att det var lite för mycket text i kapitlena, 
han tyckte att övningarna borde komma mellan avsnitten i kapitlena. Detta stämmer in på att 
han är starkt taktilt kinestetisk och vill gärna interagera mer med kursen. Han hade problem i 
början med att navigera och förstå sig på hur han skulle använda sig av kursen samt att han 
klagade på att ikonerna var alldeles för små. 
 

Respondent 6 
R6 är en norsk man i åldern 46 – 55 år som har arbetat inom yrket maskin reparatör i sex år. 
Han är måttligt analytisk har inte så mycket datorvana men är positiv till webbaserade 
utbildningar. R6 hade svårt att förstå hur han skulle använda sig av kursen och ville gärna ha 
en introduktion till kursen. Han gick den linjära vägen genom hela kursen och var väldigt nöjd 
med det. Han ville inte gärna hoppa över några sidor och tyckte att det var lagom mängd 
övningar och frågor. Återkoppling var inte lika uppskattad, en förklaring på vad och varför 
skulle uppskattas. Han ville gärna lyssna och läsa texten samtidig och det kan bero på att han 
är både måttligt auditiv och textvisuell. 
 

Respondent 7 
R7 är en svensk man i åldern 36 – 45 år som har jobbat inom mekanikeryrket i 18 år. Han är 
integrerad samt väldigt datorvan och positiv att delta i en webbaserad kurs. Han ville ha en 
meny till vänster på skärmen så att han kunde lokalisera sig och ha en översikt av själva 
kursen. Han gick en linjerad väg genom kursen men påpekade att han gärna hade hoppat över 
vissa avsnitt om han hade vetat hur man gjort. En introduktion skulle behövas för att förklara 
hur kursen används samt mycket bättre feedback vid frågor och övningar. Eftersom han är 
svagt auditiv stämmer det in på att han inte gärna vill lyssna på informationen. 
 

Respondent 8 
R8 är en svensk man i åldern 26 – 35 år som har arbetat inom mekanikeryrket i tio år. Han är 
integrerad och har ganska god datorvana samt positiv till att gå en Internetbaserad 
självstudiekurs. Han ville gärna ha en förklaring i början om hur allting fungerade för han 
tyckte att det var svårt att hitta i kursen. Eftersom han är svagt textvisuell skummade han 
enbart igenom texten och ville gärna komma till övningarna snabbt. Han ville gärna kunna 
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hoppa förbi avsnitten han redan kunde och tyckte att vissa övningar var ganska simpla, man 
behövde inte tänka eftersom det inte gick att göra fel. R8 ville gärna ha mer övningar i mitten 
av kapitlena eftersom de annars kan bli ganska långa. 
 

Respondent 9 
R9 är en svensk man i åldern 46 – 55 år och har arbetat som fälttekniker i två år. Han är 
integrerad med någorlunda datorvana och är positiv till självstudier på Internet. Han tyckte att 
det var bra struktur på kursen och valde att gå en linjär väg genom hela kursen. Han ville 
gärna ha vetat syftet med vad man ska göra som i en inledning. R9 tyckte att det borde vara 
mer övningar och frågor och det stämmer väl med att han är måttligt taktilt kinestetisk. Han 
tyckte att det borde vara bättre återkoppling och att det skulle gå att ångra sig i övningarna. 
Strukturen på text, övningar och frågor var väldigt bra. 
 

Respondent 10 
R10 är en svensk man i åldern 26 – 35 år som har arbetat inom yrket maskinmekaniker i 18 
år. Han är integrerad och positiv till att delta i en webbaserad kurs samt inte så datorvan. R10 
hade ganska svårt att navigera och använda sig av kursen, han tyckte att ikonerna var alldeles 
för små och missade mycket information för att han inte förstod hur man skulle göra. Han 
gick en linjär väg genom hela kursen, han trivdes med att bara klicka sig framåt i kursen. Han 
tyckte att kapitellängden var lite lång och hade gärna sett några frågor inne i kapitlena 
eftersom han fäste informationen lättare i minnet om frågorna kom med mindre intervaller. En 
introduktion och bättre återkoppling var något som efterfrågades samt lite mer aktivitet. Detta 
beror på att han är starkt taktilt kinestetisk. Han tyckte att animeringarna var väldigt 
lättförståliga och att uppdelningen på kapitlena var bra.  
 

Respondent 11 
R11 är en norsk man i åldern 26 – 35 år som har arbetat inom yrket mekaniker i tolv år. Han 
är integrerad och har inte så mycket datorvana samt att han är positiv till att ha självstudier 
som ett supplement till lärarledda kurser. Även R11 gick en linjär väg genom kursen och 
klagade på att frågorna borde finnas inne i kapitlena så att man hela tiden uppdateras på det 
man läser. Han ville även ha mer övningar, detta beror på att han är måttligt taktilt kinestetisk. 
Han ville att frågorna som han svarade fel på skulle samlas på en plats så att han sedan skulle 
kunna gå igenom dessa och se var han kan hitta mer information. R11 ville gärna ha text och 
bild samtidigt och detta kan vara för att han är svagt textvisuell och måttligt bildvisuell och 
behöver just därför bilder för att ta in sig informationen.  
 

Respondent 12 
R12 var en svensk man i åldern 46 – 55 år som hade arbetat inom yrket maskin reparatör i 32 
år. Han var inte datorvan och negativ till att göra en självstudiekurs på datorn samt integrerad. 
R12 var väldigt osäker och rädd att förstöra programmet när han gjorde självstudien. Han 
hade behövt en introduktion som förklarar hur allting fungerar. Den linjära vägen användes 
hela tiden eftersom han inte provade några andra alternativ. Han tyckte att frågorna borde ha 
stått i samband med texten och att det borde ha varit mer övningar inne i kapitlena. Eftersom 
han är starkt taktilt kinestetisk vill han att det ska hända saker i kursen hela tiden. Han tyckte 
att det borde vara bättre återkoppling och han hade gärna velat hoppa till frågorna ibland men 
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han hittade inte vad man skulle göra det. Han tyckte bättre om att läsa än att lyssna på texten 
och det stämmer med att han är svagt auditiv och måttligt textvisuell. 
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BILAGA 2 

Enkät  
 
Namn  ______________________________ 
  
Ålder   

      18 – 25 år 
       26 – 35 år   
       36 – 45 år 
       46 – 55 år 
       56 -      år  
 
Kön        

      Man  
       Kvinna 
 
Utbildning  
       Grundskola  
       Gymnasiet   
       Universitet 
       Inget 
       Annat  _________________________ 
 
Yrke ___________________________________ 
 
Hur länge har du arbetat inom detta yrke?     ________________ 
 
Hur ofta använder du datorn? 
        Varje dag  
        En till två gånger i veckan 
        En till två gånger i månaden 
        Färre än två gånger i månaden 
        Aldrig  
 
Vart använder du datorn? 
        Hemma  
        På jobbet  
        Internetcafé  
        Biblioteket  
        Annat   _________________________ 
 
sVad använder du datorn till? 
        Spela spel 
        Surfa på Internet   
        E-mail   
        Använda programvara som Word, Excell eller PowerPoint 
        Inget 
        Annat   _______________________________  
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Har du en e-mail adress? ______________________________ 
 
Kan du söka fakta med hjälp av Google el. annan sökmotor? _________________ 
Har du någonsin installerat en mjukvara på datorn tidigare?    ___________________ 
 
Har du någonsin använt en datorbaserad utbildning (CD-Rom, video, internet)? 
_____________________________________ 
 
Om ja, vad tyckte du om den? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Kan du tänka dig att delta i en webbaserad kurs? 
_______________________________________________________________ 
 
Varför / Varför inte? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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BILAGA 3 
 

Sammanställning av alla testpersoners inlärningsstilar 
Detta är respondenternas perceptuella faktorer. Vad man kan läsa ur den här tabellen är att 
många av testpersonerna var antingen starkt eller måttligt taktilt och verbalt kinestetiska. Det 
är inte heller så många av respondenterna som är starkt auditiva.  
 
 

 Minst Mindre Svag 0 Svag Måttlig Stark 
Auditiv 1 4 4 6 12 14 2 

Bildvisuell - 1 - 1 8 30 3 
Textvisuell - 1 3 4 8 26 1 

Taktilt 
Kinestetisk 

- - - - 1 26 16 

Verbalt 
Kinestetisk 

- - - - 1 31 11 

 


