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I detta arbete presenteras en ny teori som försöker förklara hur man ytterligare 

kan förbättra instruktioner av processer.  Teorin försöker bygga en bro mellan 

metoder  för  att  stödja  bearbetningen  i  arbetsminnet  och  hur  perceptionen 

fungerar genom att utgå från arbetsminnets roll vid inlärning. 
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1    Inledning
Ingenjörer förbättrar prestationen hos exempelvis motorer som resulterar i större effekt, högre hastighet 

och bättre resultat. Men som kognitionsvetare är människors prestation, inte motorers, mitt intresse.  I 

detta arbete ska jag därför presentera ett ny teori om hur det är möjligt förbättra människans prestation 

vid inlärning av processer. Min förhoppning med detta arbete är om man följer teorierna och 

riktlinjerna som presenteras så kommer inlärning av processer bli effektivare, snabbare och vid 

återgivning ge bättre resultat.  

Förslaget i arbetet utgår i huvudsak från två delar i vår kognitiva struktur, arbetsminnet och vårt 

mänskliga visuella system. Som grund för hur arbetsminnet kan stödjas vid inlärning så används 

Cognitive Load Theory (CLT). Denna teori presenterar riktlinjer för hur instruktioner av processer bör 

utformas för att främja inlärning genom att minska onödig belastning på arbetsminnet och öka relevant 

bearbetning i arbetsminnet som främjar skapandet av scheman i långtidsminnet.  Teorin menar att 

meningsfull inlärning endast kan uppkomma effektivt om arbetsminnet får relevanta element att 

bearbeta vilket styrker skapandet av scheman. Men i mitten på 90-talet utförde Desimone and Duncan 

(Desimone, 1996,1998; Desimone & Duncan, 1995) studier som pekade på att arbetsminnet står för en 

ytterligare viktig funktion förutom att koda in information i långtidsminnet och det är att driva på den 

visuella sökningen av information. Detta stör bearbetningen för  inkodning i långtidsminnet vilket är en 

avgörande process vid inlärning. Jag hoppas att detta arbete kommer presentera en möjlig lösning på 

det problemet vid inlärning av processer.
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2    Disposition 

Detta arbete har tre huvuddelar: den första, avsnitt 3  till  6, är en presentation av forskning och teorier 

som ligger till grund för förslaget i detta arbete. Detta innefattar områdena CLT, mänsklig perception 

och visuell sökning. Det andra delen som innefattar avsnitt 7 - 11 är en presentation av två metoder, 

signaler och segmentering, som genom forskning  generat signifikant bättre resultat vid inlärning av 

instruktioner för processer. Jag kommer diskutera hur dessa två metoder kan förbättras genom att 

designa för visuell sökning. Del 1 och del 2 utgör tillsammans teorin som presenteras i detta arbete. 

I den tredje och sista delen kommer jag utifrån teorin presentera ett nytt designförslag för hur 

instruktioner av processer kan utformas för att både stödja arbetsminnet och visuell sökning vilket bör 

förbättra bearbetning i arbetsminnet och då resultera i bättre inlärning.

5

mailto:Davka442@student.liu.se


davka442@student.liu.se                                                                                                       

3    CLT, arbetsminnet och visuell sökning
I kommande avsnitt kommer CLT presenteras och delarna i teorin som är viktigast för förslaget i detta 

arbete. Efter det kommer vår mänskliga perception och visuell sökning förklaras för att tydligare visa 

på hur inlärning och perception hänger ihop. Som avslutning i avsnitt 6 så ska jag diskutera varför 

visuell sökning ytterligare kan främja inlärning för instruktioner av processer.

3.1  Cognitive Load Theory
In essence, cognitive load theory proposes that since working memory is limited, learners may be bombarded by  

information and, if the complexity of their instructional materials is not properly managed, this will result in a cognitive  

overload. This cognitive overload impairs schema acquisition, later resulting in a lower performance 

-  (Sweller, 1988).

Cognitive Load Theory är en universell uppsättning av inlärningsprinciper som är resultatet av 25 års 

forskning på kognition och inlärning.  Teorin utgår från att vi människor har ett begränsat arbetsminne 

som inte har någon effektiv funktion för att organisera ny information. CLT presenterar metoder som 

täcker alla former av instruktionsmedia såsom datorer, manualer och guider. Till skillnad från många 

andra metoder som tagits fram för att främja inlärning på samma områden så är CLT baserat på 

vetenskapliga studier som gjorts under åren. CLT utgår från de mänskliga kognitiva strukturerna som 

inkluderar ett arbetsminne som är begränsat i sin kapacitet och uthållighet och ett effektivt 

långtidsminne som kan hålla stora mängder information. CLT kombinerar information och kognitiva 

strukturer för att guida informationsdesign och instruktionsdesign (Clark, Nguyen, och Sweller 2006). 

3.2  Arbetsminnet
Arbetsminnets begränsningar är grundläggande för CLT.  Peterson och Peterson (1959) upptäckte att 

utan repetition så har nästan all information försvunnit från arbetsminnet efter endast 20 sekunder. En 

annan begränsning som arbetsminnet har är att den endast kan bearbeta ett begränsat antal objekt 

samtidigt. Miller (1956) försökte sätta en siffra på det när han skrev om det magiska numret 7 plus 

minus 2 som har blivit en referens för hur många objekt arbetsminnet kan bearbeta samtidigt. Under 

senare år så har dock uppfattningen blivit att detta är högst individuellt. Forskningen kring 

arbetsminnet har dock visat att antal objekt som kan bearbetas påverkas av strukturen i informationen 
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och dess omfattning (Mayer, 2005). När användare med hjälp av instruktioner ska lära sig processer så 

måste de förstå vad varje element gör och hur elementen interagerar med varandra. Om processen är 

väldigt komplex så blir mängden information enorm och ofta överväldigande för användaren. Detta 

skapar en hög kognitiv belastning. För att inlärningen av en sådan uppgift ska bli effektiv behöver 

begränsningarna hos arbetsminnet stödjas så att scheman på ett bra sätt kan kodas in i långtidsminnet 

(Clark, Nguyen och Sweller, 2006). 

3.3  Scheman

Mycket av informationen i vår omgivning sparas som scheman i långtidsminnet genom bearbetning av 

arbetsminnet. Scheman tillåter delar av informationen att blir kategoriserad med hänsyn till hur de 

kommer att användas (Piaget, 1928). De kan även ses som mentala modeller för hur system eller 

processer fungerar (Mayer, 2005). Tack vare Piaget (1928) och Bartlett (1932) så har scheman blivit 

centrala delar i modern kognitiv teori, speciellt kring problemlösning. Många forskare har accepterat att 

problemlösning i komplexa miljöer kräver tiotusentals domänspecifika scheman. De tillåter 

bearbetning av element som starkt är kopplade till varandra på ett effektivt sätt genom att se dessa som 

ett element. Exempelvis så har du som läser detta visuella scheman för de komplexa krumelurerna som 

tillsammans representerar ord. Det är scheman som tillåter oss att reproducera och manipulera 

krumelurerna för att själva skapa meningar och text. Scheman är avgörande för att vi ska kunna utföra 

uppgifter på ett korrekt och snabbt sätt och det är viktigt att stödja skapandet av dessa vid inlärning 

(Clark, Nguyen och Sweller 2006).

3.4  Kognitiv belastning
CLT presenterar tre olika typer av kognitiv belastning, irrelevant belastning,  belastning  på grund av 

komplexitet och relevant bearbetning. Dessa tre används som ett hjälpmedel vid design som ska främja 

inlärning genom att stödja arbetsminnet (Paas, Renkl och Sweller, 2003, 2004). Härnäst följer en 

närmare förklaring av dessa tre.

3.4.1  Belastning på grund av komplexitet
Denna belastning uppkommer av komplexitet i interaktion mellan element för att det ska vara möjligt 

att förstå informationen. Om en student exempelvis ska lära sig hur meningar på ett främmande språk 
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ska översättas så måste alla ord som tillhör en mening kunna översättas.  Studenten måste ta hänsyn till 

relationen och interaktionen mellan orden eftersom det är inte säkert att de hamnar i samma ordning när 

översättningen sker. Poängen är att det inte går att förändra informationen för att göra den enklare. Det 

enda är att försöka presentera den på ett tydligt sätt. (Paas, Renkl och Sweller, 2003, 2004)

3.4.2  Relevant bearbetning 
Den andra belastningen kallas för relevant bearbetning eller germane load. Den kan beskrivas som 

effektiv kognitiv bearbetning. Det är den bearbetningen hos arbetsminnet som resulterar i effektivt 

skapande av scheman. Syftet är att arbetsminnet ska i så stor utsträckning som möjligt kunna bearbeta 

relevanta element i informationen och då på ett effektivt sätt kunna skapa scheman i långtidsminnet. 

(Paas, Renkl, & Sweller, 2003, 2004). 

3.4.3  Onödig belastning
Onödig kognitiv belastning uppkommer, enligt CLT, när instruktionerna för en process är olämpliga 

och leder till att arbetsminnet bearbetar element som inte är relevanta för att förstå processen. Det är en 

belastning på arbetsminnet som hämmar konstruerandet av scheman. Det är denna belastning som 

designers kan minska genom att designa på ett korrekt sätt (Clark, Nguyen och Sweller 2006). Det är 

exempelvis möjligt att minska denna belastning genom att eliminera onödig information. (Paas, Renkl 

och Sweller, 2003, 2004; Clark, Nguyen och Sweller, 2006; Mayer 2005). 

Uppdelningen mellan dessa tre belastningar är grundpelare CLTs riktlinjer för att stödja 

bearbetningen i arbetsminnet och då främja inlärning. Men arbetsminnet hade ju en ytterligare viktig 

funktion vid inlärning och det var att driva på den visuella sökningen. Härnäst ska jag presentera 

forskning som lär oss att arbetsminnet har en viktig roll vid sökning av information vilket har en 

negativ effekt på bearbetning.
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3.5    Arbetsminnets roll
Studierna av Desimone and Duncan (Desimone, 1996,1998; Desimone & Duncan, 1995) visade 

att arbetsminnet gör ett viktigt arbete för att söka information. Deras resultat fick senare mycket stöd av 

studier som pekade i samma riktning: Chelazzi, Duncan, Miller & Desimone (1998); Chelazzi, Miller, 

Duncan & Desimone 1993. Det sammantagna resultatet av deras forskning pekar på att när visuell 

sökning sker där arbetsminnet både ska hålla objekt för bearbetning och även driva på sökningen så blir 

båda processerna hämmade. Detta blir ett allvarligt problem när man ska designa för inlärning som inte 

CLT eller någon annan har presenterat en lösning på. Faktum är att det hittills inte har gjorts någon 

forskning i större utsträckning för att lösa detta problem.

Men jag hoppas ha funnit en lösning på detta när det handlar om instruktioner av processer. Mitt 

förslag är att det bör vara möjligt att stödja den visuella sökningen med hjälp av andra delar i vår 

kognitiva struktur så att den uppgiften bli enklare för arbetsminnet och då inte hämmar bearbetningen i 

lika stor utsträckning. För att förstå hur det kan göras så måste vi titta närmare på hur perceptionen och 

delarna i vår kognitiva struktur som tolkar visuell information faktiskt fungerar 

3.6    Perception och visuell sökning 
Forskningen på mänsklig perception har de senaste åren generat allmänna riktlinjer för hur design bör 

ske för att utnyttja hjärnans förmåga att uppfatta visuell information i omgivningen. Det görs genom att 

guida perceptionens beteende. (Det kanske låter märkligt att perceptionen skulle ha ett beteende men 

det är egentligen bara olika aktiveringar i hjärnan.) Perceptionens beteende bestäms av två olika 

aktiveringar.  Den första, bottom-up, drivs på av den visuella informationen som faller på näthinnan, 

den andra är en top-down process som drivs framåt av kraven på uppmärksamhet. Det är alltså två 

huvudtyper av aktiveringar som uppkommer när vi tittar på något av intresse:  först flyttar en 

informationsdriven aktivering information till bakre delarna av hjärnan med hjälp av synnerven, sedan 

går den vidare till främre delarna i hjärnan där en andra aktivering sker som bygger på uppmärksamhet. 

Denna aktivering förstärker den mest intressanta informationen och dämpar den mindre intressanta 

informationen Wolfe (1998).  Figur 1 visar hur den processen går till.

9

mailto:Davka442@student.liu.se


davka442@student.liu.se                                                                                                       

Figur 1: Visuell information förs uppåt av omgivning och tillbaka igen beroende av uppmärksamheten

De lägre modulerna i hierarkin bearbetar särdragen i informationen och moduler högre upp har 

hand om mönster- eller objektsigenkänning. I figur 2 visas hierarkin för visuell bearbetning där 

specifika delar av hjärnan behandlar olika typer av information: V1 och V2 är specialiserade på att hitta 

särdrag i omgivningen, V4 bearbetar mönster och Spolformade vindlingen koncentrerar sig på att 

identifiera objekt. I detta arbete kommer dock det inte läggas så mycket fokus på Spolformade 

Vindlingen, men den är ändå relevant att nämna då hela hierarkin är delaktig vid visuell sökning.
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Figur 2: Hierarkin för hur visuell information bearbetas. 

Den visuella sökningen påverkas av denna hierarkin. Särdrag tolkas lägre ner och högre upp bildas 

mönster av dessa särdrag och sedan objekt.  Ett bra sätt att förklara sökningsprocessen är att  se den 

som en procedur av nästlade loopar där yttre loopar sköter generaliseringar och inre loopar sköter 

detaljerna. Se figur 3:
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Figur 3: Den visuella sökningen kan ses som nästlade loopar.

I den yttre loopen konstruerar hjärnan en samling steg för att lösa det visuella problemet, 

exempelvis att hitta en text som förklarar ett element i en instruktion.  För att sedan utföra en sådan 

uppgift krävs snabba ögonrörelser över instruktionen vilket sker i den mellersta loopen.  Den inre 

loopen blir aktiverad när ögat stannar upp och fixerar på något. Då startar en process av visuell testning 

och ett mönster inom det centrala området som vi fokuserar på blir utvärderat ungefär 20 gånger i 

sekunden.  Denna process sker i det visuella arbetsminnet och är en viktig funktion när vi ska lösa 

uppgifter (Ware, 2008). 

3.7    Hur det hänger ihop
Cognitive Load Theory lär oss att arbetsminnets bearbetning av information måste stödjas för att främja 

inlärning. Men studierna av Desimone 1996,1998; Desimone & Duncan, 1995; Chelazzi, Duncan, 

Miller & Desimone 1998 och Chelazzi, Miller, Duncan & Desimone 1993 visar på att arbetsminnets 
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bearbetning av element blir hämmat då sökning av information sker samtidigt och därför är det relevant 

att närmare titta på hur vi kan stödja den visuella sökningen för att minska denna belastning på 

arbetsminnet. Människans visuella system består som beskrivet av olika moduler som tolkar olika typer 

av visuella element och det är möjligt att designa för dessa och stödja organiseringen och den visuella 

sökningen av information Ware (2008). 

Detta är teorin bakom förslaget i detta arbete, men bara teori räcker givetvis inte för att förklara 

hur instruktioner kan förbättras. För att göra det mer konkret så ska jag presentera två metoder, signaler 

och segmentering, som vid användning resulterat i bättre inlärning av instruktioner genom att stödja 

bearbetningen. Detta är två metoder som CLT presenterar och enligt mig går de att förbättra avsevärt 

genom att utnyttja hierarkin som presenterades i Figur 2. Att göra detta bör lösa problemet med att 

bearbetningen hämmas när arbetsminnet är delaktig i den visuella sökningen.  Den första metoden som 

kommer presenteras är Signaler. Denna metod har som syfte guida användarens uppmärksamhet mot 

relevanta element i instruktionen.  Efter det kommer metoden Segmentering presenteras som har syftet 

att minska den kognitiva belastningen genom att reducera mängden information som arbetsminnet 

måste jobba med. Båda metoderna utgår från att balansera de kognitiva belastningarna som 

presenterades ovan för att ge bäst effekt vid inlärning. Att förbättra metoderna så att de stödjer V1, V2, 

V4 och SV bör minska behovet av arbetsminnets delaktighet i den visuella sökningen. Detta bör i sin 

tur reducera försämringen av bearbetningen i arbetsminnet.

 Härnäst så kommer strategin för hur vi människor lär oss processer presenteras. CLTs riktlinjer 

utgår nämligen från den kunskapen och därför är den relevant att förklara innan metoderna presenteras.

4 Lära sig processer
Hegarty, Narayanan och Freitas (2002) utförde en studie utifrån en psykologisk modell över hur vi 

människor lär oss processer. Studien resulterade i modell innehållande tre faser som beskrev stegen i 

den strategi vi människor använder oss av vid inlärning av processer.  Hegarty, Narayanan och Freitas 

(2002) menade att i första fasen så delar vi upp systemet i komponenter, vad varje komponent gör och 

hur de relaterar till varandra. I andra fasen så utvecklas en bild av hur systemet fungerar baserat på 

kausalitet eller logik och i tredje fasen skapas en dynamisk mental modell över hur hela systemet 

fungerar. CLT menar att denna generella strategi för hur vi lär oss processer kan stödjas genom att 
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instruktionerna delas upp i segment så att viktiga element i processen presenteras enskilt i ett första steg 

och sedan tillsammans med hela systemet. Instruktionerna ska även innehålla signaler som belyser 

relevanta element för att guida uppmärksamheten (Clark, Nguyen, Sweller 2006; Clark och Lyons 

2004).

5  Signalera för främja inlärning
Signaler är en teknik som används för att få viktiga element i instruktionerna eller information att stå ut 

från de andra elementen (Clark och Lyons, 2004). Clark, Nguyen och Sweller (2006) presenterar att 

signaler är viktiga för att hjälpa användarna att hitta information som är relevanta för att förstå 

uppgiften. Mautone och Mayer (2001) gjorde en studie där de jämförde inlärning av komplexa texter 

med signaler respektive utan signaler. Studien visade att försöksdeltagarna fick en bättre inlärning när 

de läste den signalerade texten. Signalerna som användes i denna studie var relativt enkla, de hade 

rubriker och tjockare font för signalera information. Jeung, Chandler och Sweller (1997) upptäckte att 

inlärning vid geometriska problem som inkluderade komplexa diagram i datorbaserade kurser 

förbättrades vid användning av signaler.  Jeung, Chandler och Sweller (1997) kom fram till att när 

instruktioner är komplexa och kräver visuell sökning så är signaler avgörande för att inlärningen ska 

vara lyckad. Även Clark, Nguyen och Sweller (2006) menar att signaler är mycket viktiga element när 

instruktioner utformas som ska främja inlärning. Men hur exakt ska dessa utformas? CLT 

rekommenderar exempelvis fetstil, pilar, ikoner eller skuggning. Dessa rekommendationer räcker dock 

inte för att utesluta en likhetseffekt mellan signalerna när informationen är komplex och signaler måste 

ha en utstickande effekt för att kunna stödja den visuella sökningen. Under avsnitt 8.2 kommer jag 

presentera hur denna utformning bör gå till men först ska jag presentera varför signaler kan användas 

för att minska försämringen på bearbetningen i arbetsminnet.

5.1   Utnyttja V1 och V2 för att förbättra signaler
Signaler är som beskrivet till för att ge användare större möjlighet att hitta relevant information för att 

bearbeta i arbetsminnet vilket resulterar i en bättre inlärning (Sweller, 2003). Men det finns ett 

problem: om vi letar efter något litet så kan vi inte se det om vi inte direkt tittar på det och hur blir då 

ögonen guidade om inte informationen blivit bearbetad. Treisman och Gelade (1980) presenterade 

modellen feature integration model som indikerade att tidig visuell sökning börjar i en mindre 
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sofistikerad parallell sökning som endast kan stödjas av generella drag i information såsom färg, form 

och orientering. Parallell sökning innebär att cellerna i V1, V2 aktiveras olika för element i synfältet 

vilket gör att vissa element upplevs som tydligare än andra. Efter att den parallella sökningen är klar så 

går hjärnan över till en seriell sökning där informationen söks av systematiskt. Säg att du söker efter 

exempelvis en röd boll på en bild, vissa celler kommer att skrika högre och andra kommer vara tystare. 

I detta fallet så skulle de rödkänsliga cellerna skrika för full hals och celler känsliga för exempelvis 

färgerna blått eller grönt skulle vara tystare. Alla röda områden på bilden blir möjliga kandidater att 

kunna vara den röda bollen. Detta är den parallella sökningen och när du sedan ska leta efter den röda 

bollen så blir den seriella sökningen mycket enklare då antal element som behöver undersökas har 

reducerats. Treisman och Gelade (1980) menade att detta även gäller för former och orientering, storlek 

och rörelser. Efter detta gjorde Wolfe (1998) en studie där han försökte guida denna sökning genom att 

göra  tester på personer där de fick leta efter konjunktioner i texter där konjunktionerna blev upplysta 

med hjälp av färger och former för att stödja parallell sökning. Han kom fram till att med hjälp av de 

parallella processerna där celler aktiveras så kan den seriella sökningen stödjas och då få den totala 

sökningsproceduren efter relevant information att gå snabbare. Signaler bör alltså stödja dessa olika 

aktiveringarna i hjärnan för att främja sökningen.

Att använda signaler som stödjer vår perception förbättrar den visuella sökningen vilket också 

kan minska den kognitiva belastningen. Om arbetsminnet inte behöver driva på den visuella sökningen 

i samma utsträckning så bör inte bearbetning av arbetsminnet inte hämmas lika mycket.  

I nästa stycke ska jag presentera hur signaler ska utformas för att ha bäst utstickande effekt 

genom att utnyttja cellerna i V1 och V2.

5.2.1  Att ge signaler en utstickande effekt.
Den starkaste effekten av utstickande element i information är när ett objekt distinkt skiljer sig från alla 

andra identiska element, alternativt väldigt lika. Om ett element kommer sticka ut eller inte har mycket 

att göra med hur miljön runt elementet ser ut. Men det är inte alltid lätt att hitta ett element även om det 

skiljer sig från de andra. Exempelvis försök att hitta de lila cirklarna i figur 4.
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Figur 4: De lila cirklarna är svåra att se trots att de att de skiljer sig från de andra objekten

Figur 4 visar hur det är svårare att försöka hitta objekt som är baserade på endast två särdrag. 

Detta kallas för en visuell konjunktiv sökning, och det är ofta problematiskt. När information blir 

komplexare så reagerar neuroner högre upp i hierarkin av hjärnans moduler för visuell information i 

omvärlden. Dessa neuroner kan inte guida vår uppmärksamhet, de stödjer helt enkelt inte det (Ware, 

2008). I figur 5 så finns det ett element som är enkelt att hitta och ett som är svårare. 
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Figur 5: Stor skillnad i särdrag gör att element sticker ut men om skillnaderna är små blir element 

                             väldigt svåra att identifiera.

De lätta elementen i figuren kan urskiljas av V1 neuronerna men de som är svårare att se 

behandlas av neuroner högre upp hierarkin. Det räcker inte att det finns en skillnad mellan element för 

att de ska få en utstickande effekt, skillnaderna måste vara stora för att den effekten ska uppnås. 

Skillnaderna mellan elementen tolkas av olika kanaler i det visuella systemet. Dessa kanaler definieras 

av de olika sätten visuell information bearbetas olika i hjärnans syncentrum. Figur 6 visar några olika 

särdrag som kan uppfattas av olika kanaler.
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Figur 6: Några exempel på hur element på olika sätt kan sticka ut  med hjälp av olika särdrag.

För att signaler ska få en bra utstickande effekt och faktiskt stödja användaren när denne letar 

efter relevanta element i information så bör man utnyttja de olika visuella kanalerna.  Det bästa är att 

använda sig av de olika typer av särdrag och kombinera dessa för att skapa unika element som skiljer 

sig från miljön och andra unika element. I figur 7 så är det 7 element som fyller detta krav. 
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Figur 7 : Varje element i figuren har unika särdrag vilket gör att de sticker ut från varandra och är lätta att 
   identifiera.

När design av instruktioner sker så är signaler ett bra verktyg för att stödja inlärning genom att 

hjälpa användaren att hitta relevanta element i informationen. Men om signalernas särdrag inte skiljer 

sig på ett tydligt sätt så kommer de inte ha någon utstickande effekt då samma moduler i hjärnan tolkar 

särdragen. Om signalerna i stället är designade med olika särdrag så kommer cellerna i V1 och V2 

aktiveras olika vilket kommer guida uppmärksamheten och den visuella sökningen. Detta bör öka 

arbetsminnets möjlighet att bearbeta information och resultera i ett effektivare skapande av scheman i 

långtidsminnet och då bättre inlärning.  

I kommande avsnitt ska jag presentera den andra metoden, segmentering. Denna metod har som 

syfte att gradvis bygga upp kunskapen och hålla nere belastningen på arbetsminnet genom att 

presentera lagom mycket information under inlärningsprocessen. 
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6  Segmentering
I detta avsnitt ska jag presentera forskningen som ligger bakom metoden segmentering och sedan hur 

den kan förbättras genom att utnyttja V1, V2 och V4 och då främja organisering vilket bör minska 

belastningen på arbetsminnet.

Mayer, Mathias och Wetzell (2002) gjorde en studie där de jämförde inlärning från segmenterad 

och icke segmenterad information som beskrev hur bromssystemet på en bil fungerade. Den 

segmenterade versionen bestod av två steg. Först fick deltagarna se vilka komponenter som var 

inblandade i uppgiften, sedan fick de se hela processen. Den version som inte var segmenterad 

presenterades i endast ett steg bestående av hela processen. Resultatet av studien visade att deltagarna 

som fick instruktionen i två steg fick en signifikant bättre inlärning än de som inte fick instruktionen 

segmenterad. Detta är också en erkänd metod inom CLT och förespråkare av den menar att vid 

användning av segmentering för att förbättra inlärning så bör fakta och koncept presenteras separerat 

från den relevanta informationen för uppgiften. Detta för att ge en bättre helhetsbild som stödjer 

organisering och hur element hänger ihop (Clark, Nguyen och Sweller 2006; Clark och Lyons 2004; 

Mayer 2005)

Det gäller alltså att först förklara namn och funktioner av komponenter innan hela systemet 

presenteras tillsammans med komponenterna. När det olika stegen segmenteras i uppgiften eller 

informationen så bör stödinformation presenteras som förklarar vad de olika stegen eller koncepten 

som är associerade med dem har för funktion (Clark och Lyons 2004). Det bör gå att ytterligare 

förbättra denna metod genom att använda sig av vår förmåga att se mönster. Att designa 

segmenteringarna på ett sätt som stödjer hjärnans maskineri för att se mönster bör ytterligare minska 

belastningen på arbetsminnet genom att det sker en automatisk organisering. Ware (2008) skriver att 

mönster kan främja sökningen av relevant information och hjälper organiseringen av informationen om 

V1 och V2 utnyttjas för att generera korrekta mönster i V4. 

Men givetvis så finns det svårigheter med detta. Det är som beskrivet endast detaljerna i 

informationen som kan guida vår uppmärksamhet (Treisman och Gormican 1988).  Så det är inte bara 

att strukturera upp instruktioner och hoppas på att användarna kommer se mönstret i information. 

Mönster är som beskrivet uppbyggda av detaljerna i informationen och för att få en lyckad aktivering i 

V4 så måste V1 och V2 stödjas på ett korrekt sätt. 
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6.1  Utnyttja V1, V2 för att stödja mönsterbyggnaden i V4
Mönster är byggnadsblocken av objekt, som i sig själva kan ses som komplexa mönster. Att förstå hur 

mönster blir konstruerade kan hjälpa oss förstå designproblemet att organisera information. Hubel och 

Wiesel (1959, 1961) fick Nobelpriset 1980 för sin forskning på just detta. De gjorde studier på 

informationsbearbetning i det visuella systemet. De upptäckte att i de bakre delarna av hjärnan i 

centrala syncentrumet, visuella cortex, så avfyrades celler och skapade en viss ström när en specifik 

textur eller form presenterades framför ögonen. Resultaten av deras studier visade att färg, form, textur 

och rörelser behandlas av olika interagerande områden. Olika mönster ger olika respons i hjärnan och 

påverkar hur vi ser på informationen. Hjärnans olika moduler reagerar olika på de element som bygger 

upp mönstren beroende på hur de ser ut och organisering av informationen sker med hjälp av dessa 

element. Eftersom mönster är uppbyggda av särdrag så kan vi välja att fokusera på olika delar i 

mönstren om särdragen är olika mellan dem. Särdragens utseende som hjälper till för skapa mönster är 

oftast satta och inkluderar färg, orientering, textur och gemensamma drag hos element. Men det finns 

andra faktorer som spelar in såsom släthet och kontinuitet av konturer. 

Figur 8: Exempel på hur ögat skiljer på områden när särdragen är olika.

När vi människor bestämmer oss för att fokusera på en viss typ av element i information så 

kickar modulerna för den typen av element igång, vilket binder elementen till varandra. Men när dessa 

element tillsammans bildar ett mönster så kan de ofta inte generera en utstickande effekt (Treisman och 

Gelade 1980). Skillnaderna hos särdragen måste utnyttjas annars blir det svårt att urskilja olikheterna 

mellan de olika regionerna i informationen. När regioner i information avgränsas för att stödja 

organisering så är det alltså viktigt att tänka på hur informationen som fyller regionerna designas. 

Exempelvis om flera olika rutor med text som tillsammans utgör helheten av information används för 

att förklara ett system. För att då kunna lära sig helheten är det viktigt att förstå varje ruta enskilt. Om 
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inte texterna inom rutorna åtskiljs på något sätt så så blir de svårare att organisera vilket innebär en 

kognitiv belastning som begränsar arbetsminnet och inlärningen. 

Om vi nu går tillbaka till den presenterade metoden för att stödja inlärning så bör den få en 

bättre effekt om den appliceras med stöd för visuell sökning vilket kan göras med hjälp av mönster. 

Hittills har jag presenterat hur mönster behandlas av det visuella systemet. Men mönster kan ha 

ytterligare funktion som kan stödja arbetsminnet. Ware (2008) beskriver hur mönster även kan fungera 

som ett implicit minne, har vi sett en bild tidigare så bearbetas den snabbare andra gången. Vi gör 

kopplingar mellan mönster eller objekt som vi tidigare sett (Ware, 2008). Detta bör beaktas när 

information segmenteras eller element signaleras. En del av förslaget i detta arbete är att om 

komponenter utformas på ett liknande sätt både självständigt och tillsammans med systemet vid 

segmentering så bör det vara det lättare att identifiera komponenterna och resultera i en starkare 

aktivering från långtidsminnet och då ge en kraftfullare bearbetning i arbetsminnet.

När det gäller metoden segmentering så är förslaget att eftersom instruktioner av processer 

nästan alltid innehåller modeller så bör dessa designas med hjälp av mönster.  Att göra detta kommer 

stödja organiseringen då detta sker automatiskt i V4. Att använda unika ikoner som är med i första och 

andra steget i instruktioner bör ge en starkare aktivering från långtidsminnet och då resultera i att 

arbetsminnet enklare kan bearbeta informationen. Ware (2008) beskriver att mönster måste designas på 

ett korrekt sätt för de ska få önskat resultat. Det är gäller att utnyttja V1 och V2 för att kunna få 

korrekta mönster som kan stödja organiseringen.

Att ta hänsyn till de teorier som presenterats kring särdrag och mönster när signaler och 

segmentering används bör resultera i en effektivare inlärning då arbetsminnet inte i lika stor 

utsträckning behöver vara delaktiga i organisering och sökningen av information.
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7    Mönster, Signaler och Text
För förtydliga texters plats i det som hittills presenteras så kommer här en kort beskrivning av detta. 

För att text som beskriver komponenterna ska få en bra effekt så behöver de synas tydligt och vara 

enkla att läsa. När komponenterna vid exempelvis segmentering så är det endast vit bakgrund vilket 

inte skapar några problem. Men när komponenterna ska presenteras tillsammans med modellen så blir 

det lite svårare och då är det viktigt att ta hänsyn till bakgrundsfärgerna. Är bakgrundsfärgen ljus så 

måste texten vara mörk eller tvärtom. En funktion som går att tilldela texten är att de hamnar i olika 

nivåer, Figur 9 visar ett exempel på hur texten blir tydlig med hjälp av nivåer och bakgrundsfärger.

Figur 9: Olika nivåer främjar organisering och sökning efter text, texten uppe till höger har tilldelats mindre 
    relevans och syns därför mindre än de andra (Ware, 2008). 
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8    Teorin KBVS
Hittills i detta arbete har jag presenterat teorier för inlärning och perception. Jag har presenterat hur det 

går att knyta samman Cognitive Load Theory och perceptionen för att förbättra inlärning. Detta gjordes 

med syfte att presentera en lösning på problemet att bearbetning och sökning hämmas när arbetsminnet 

är delaktig i båda dessa processer. För att visa mer konkret hur dessa två områden hänger ihop så 

presenterades det hur två metoder, Signaler och Segmentering, ytterligare kunna förbättras genom att 

stödja V1, V2 och V4. Detta är grunden till  min teori, som jag valt att kalla Kogntiv Belastning och 

Visuell  Sökning (KBVS). KBVS presenterar en möjlig lösning på problemet med försämringen i 

arbetsminnet och att det kommer resultera i bättre inlärning. KBVS menar att då arbetsminnet är 

delaktig i bearbetning och visuell sökning av information så hämmas dessa båda processer, men om 

V1, V2 och V4 stödjs så kommer kraven på arbetsminnets delaktighet i den visuella sökningen minskas 

vilket bör reducera försämringen av bearbetningen. Jag har inkluderat Signaler och Segmentering i 

KBVS då det har varit möjligt att utgå från dessa för att utnyttja V1, V2 och V4 och samtidigt öka 

sannolikheten för att bearbetningen i arbetsminnet inte hämmas av metoden.

 

I kommande avsnitt ska jag presentera hur en instruktion som förklarar en process kan utformas 

för att främja bearbetning maximalt med hjälp av signaler, segmentering och stöd för den visuella 

sökning. 
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9    Förslaget i praktiken
Hittills har jag diskuterat hur det möjligt att designa för att främja inlärning genom att både stödja 

bearbetningen och den visuella sökningen som arbetsminnet är delaktig i. Jag har även presenterat hur 

två metoder kan förbättras i sin utformning genom att stödja perceptionen och visuell sökning. Jag ska 

härnäst försöka visa hur design av en instruktion skulle kunna utföras utifrån KBVS. Instruktionen som 

används ska i första steget förbättras med hjälp av signaler och segmentering, och sedan utvecklas 

ytterligare för att stödja den visuella sökningen genom att ge olika aktiveringar i V1, V2 och V4. 

9.1     Processen 
Instruktionen beskriver hur det går att åtgärda ett systemfel på en säkerhetsavdelning.  Instruktionen 

har en text och en modell som visar de olika rollerna, vilka av dessa som kommunicerar med varandra 

under operationen och till vilken avdelning de tillhör. Texten förklarar i ord hur processen går till steg 

för steg. Delar av denna instruktionen är en informationssäkerhetsinstruktion 

(Kommunstyrelseförvaltningen 2010) och har använts för att det är ett system som innehåller en 

beskrivande process och en abstrakt modell. Detta för att illustrera hur olika särdrag kan användas för 

processer som innehåller abstrakta komponenter.
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9.2     Instruktion 1
Här följer instruktion 1:

Om det finns fel i systemet och en användare upptäcker det så är det användarens 

uppgift att anmäla detta till systemförvaltaren. Systemförvaltaren skickar vidare 

uppgifterna till systemägaren som är ansvarig för att bestämma vad som ska göras 

för att åtgärda problemet. Systemägaren rådfrågar informationssäkerhetssamordnaren 

om olika lösningar och uppehåller hela tiden en kommunikation med leverantören 

om vad som planeras. 

När ett beslut har tagits så skickas informationen tillbaka till systemförvaltaren som 

då ansvarar för att övervaka processen och se till att den slutförs. 

Informationssäkerhetssamordnaren tar emot instruktioner från systemägaren och ser 

över dessa så att de uppfyller säkerhetskraven. IT-utvecklare tar emot informationen 

från informationssäkerhetssamordnaren och gör sedan en detaljplanering för hur 

uppgiften ska genomföras. Systemteknikern tar emot instruktioner från IT-

utvecklaren som sedan utför uppgiften. 
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Denna instruktion skulle utifrån teorierna som presenterats vara dåligt designad,  det finns inga 

signaler eller tydlig strukturering  vilket ökar på arbetsminnets ansvar att driva på sökningsprocessen 

Fockert, Rees, Frith och Lavie (2001). Användare måste göra förflyttningar med ögonen mellan texten 

och modellen för att koppla ihop dessa men då texten inte är strukturerad eller signalerad så blir de 

nästlade looparna svårare att utföra. Detta skapar en onödig kognitiv belastning. Det finns ingenting 

som guidar användare mot relevant information vilket inte främjar den kognitiva bearbetningen av 

relevanta element. Instruktionen är heller inte uppdelad i segment och stödjer inte den strategi som 

presenterades under avsnitt 7, och enligt CLT är nödvändig för att främja inlärning av processer. 

Härnäst ska instruktionen utformas med hjälp av signaler och segmentering.

9.3    Instruktion 2
Instruktion 2 är förändrad med hjälp av de två metoderna presenterats utifrån CLT.  Instruktionerna har 

blivit uppdelade i komponenter enligt rekommendationer av  Mayer, Mathias och Wetzell (2002), 

Clark, Nguyen och Sweller (2006),  Clark och Lyons (2004) och  Mayer (2005). Varje komponent 

förklarar kritiska delar i processen för att man ska förstå processen. Det har även utförts en 

omstrukturering i texten för att göra användningen av signaler tydligare genom att lägga namnet som 

signaleras i börja på meningen.
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Steg 1: Komponenter

1. Användaren anmäler ett fel i systemet som kommer till systemförvaltaren

2. Systemförvaltaren skickar vidare uppgifterna till systemägaren, det är sedan systemägarens uppgift att 

besluta om vad som ska göras

3. Systemägaren rådfrågar informationssäkerhetssamordnaren om olika lösningar och kommunicerar hela 

tiden med leverantören om vad som planeras

4. Systemägaren skickar tillbaka information om vad som ska göras till Systemförvaltaren

5. Informationssäkerhetssamordnaren tar emot instruktioner från systemägaren och ser över dessa så att 

de uppfyller säkerhetskraven

6. IT-utvecklaren tar emot instruktioner från informationssäkerhetssamordnaren och gör sedan en planering 

för hur man ska genomföra uppgiften

7. Systemteknikern tar sedan emot instruktioner om vad som ska göras och utför sedan uppgiften

Steg 2: Modellen inklusive komponenter 
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Att presenterna systemet på detta sättet ska enligt forskningen som presenterats minska 

belastningen på arbetsminnet och ge ett effektivare skapande av scheman i långtidsminnet då det 

främjar strategin vi människor använder oss av när vi lär oss processer. Signaler hjälper användaren att 

hitta relevanta element och användaren behöver inte gör lika komplexa förflyttningar med ögonen då 

komponenterna presenteras på ett enklare sätt med modellen. Men för att skapa maximal bearbetning i 

arbetsminnet så bör enligt KBVS även den visuella sökningen stödjas och det gör inte instruktion 2. 

Det är för många liknande särdrag för den visuella sökningen ska kunna vara effektiv och effekten blir 

likadan som för figur 5.  Sökning av instruktion 2 måste i stor utsträckning ske seriellt för att hitta rätt 

information då den inte stödjer den parallella sökningen (Treisman och Gelade 1980, Ware 2008). Det 

är även svårt att bestämma vilka roller i systemet som hänger ihop med varandra då det enda som 

skiljer åt strecken är kontinuitet hos dem. Det hämmar mönstertestningen och de nästlade looparna som 

presenterades i avsnitt 3. 

9.4     Instruktion 3
Denna sista illustrationen visar hur instruktioner kan designas utifrån KBVS. Den kommer vara 

segmenterad och innehålla signaler på ett liknande sätt som instruktion 2 för att stödja arbetsminnet och 

vår strategi för att lära oss processer (Clark, Nguyren och Sweller 2006, Clark och Lyons 2004, 

Hegarty, Narayanan och Freitas 2002). Men instruktion 3 ska även stödja den visuella sökningen. För 

att göra det används visuella signaler på ett tydligare sätt genom att åtskilja dem med olika särdrag så 

de ger olika aktivering hos cellerna i V1 och V2. Varje avdelning har delats upp med svagare färger för 

att inte störa komponenternas utstickande effekt men ändå genera ett mönster. Användningen av 

svagare färger gör att modellen får olika nivåer vilket generar mönster mellan de olika avdelningarna 

och rollerna. Detta har gjorts för att  stödja den parallella sökningen och då minska kraven på den 

seriella sökningen. 

En ytterligare funktion som kommer läggas till i instruktion 3 är att komponenterna i det första 

steget kommer tilldelas en unik ikon som liknar de former som komponenterna tillhör  i modellen. 

Ware (2008) beskriver hur mönster kan ge en mycket stark aktivering i våra minnen och att koppla ihop 

text och ikonen innan hela modellen visas bör öka aktiveringen från långtidsminnet och fungerar om ett 

implicit minne. Starkare aktivering från långtidsminnet främjar enligt och Ericsson & Kintch (1995) 

bearbetning i arbetsminnet och då inlärningen enligt Mayer (2005), Clark, Nguyen & Sweller (2006) 

29

mailto:Davka442@student.liu.se


davka442@student.liu.se                                                                                                       

och Clark & Lyons (2004). 

Texterna kommer vara vita eller svarta utifrån om den har en mörk eller ljus bakgrund. Detta 

beskrevs under avsnitt 8 och bör göra texterna tydligare och även åtskilja elementen åt ytterligare. 

Den första ikonen innehåller en liggande grön rektangel för att generera en extra utstickande 

och ge användaren ytterligare hjälp att se vart det första steget i processen är. De två sista elementen 

har utformats på ett liknande för att det inte ska bli för många olika särdrag i modellen.
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 Steg 1:Komponenter 

 Steg 2: Modellen inklusive komponenter
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1.       Användaren  anmäler ett fel i systemet som kommer till Systemförvaltaren  

2.      Systemförvaltaren skickar vidare uppgifterna till systemägaren, det är sedan systemägarens 
         uppgift att besluta om vad som ska göras

3.      Systemägaren rådfrågar informationssäkerhetssamordnaren om olika lösningar och 
         kommunicerar hela tiden med leverantören om vad som planeras    

4.      Systemägaren skickar tillbaka information om vad som ska göras till Systemförvaltaren

5.      Informationssäkerhetssamordnaren tar emot instruktioner från systemägaren och ser över dessa 
          så att de uppfyller säkerhetskraven

6.      IT-utvecklaren tar emot instruktioner från informationssäkerhetssamordnaren och
          gör sedan en planering för hur man ska genomföra uppgiften

7.       Systemteknikern tar sedan emot instruktioner om vad som ska göras och utför sedan uppgiften
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Det finns givetvis fler sätt att designa instruktionerna, men instruktion 3 är till för att visa hur 

det är möjligt att designa utifrån KBVS. 

Varje element är designat för att skilja sig från de andra element vilket stödjer den visuella 

sökningen och bör minska belastningen på arbetsminnet. Denna instruktion stödjer relevant bearbetning 

och bör minska onödig belastning samt belastningen på grund av komplexiteten. Utformningen bör inte 

påverka metoderna signaler och segmentering då strukturen eller mängden inte förändras. Det enda jag 

har försökt göra är att förtydliga strukturen och inte ändra på den.

Om processen är mycket komplexare än exemplet så säger CLT att man ska ta hjälp av experter 

och nybörjare på området som instruktioner beskriver. Det är även viktigt att försöka få ner antal 

element till ungefär så många som är med i exemplet och sen stegvis gå igenom hela processen. 

Experter och nybörjare på området används för att få fram lagom stora uppdelningar i processen, det 

får inte bli för lätt men heller inte för svårt  (Mayer, Mathias och Wetzell 2002). Det är givetvis så att 

designen av instruktionerna i illustrationen kan utformas på ett annorlunda sätt. Men syftet med detta 

har varit att visa hur olika särdrag för att skilja relevanta element och skapa mönster kan användas. 

Ytterligare så kunna även beskrivningarna av varje komponent varit annorlunda, de kunde 

beskrivit vad varje roll hade för allmänna uppgifter och inte exakt vad de gjorde i processen. Detta gör 

dock ingen skillnad i vad illustrationen ska visa. Men ska detta förslag testas genom ett experiment så 

kan det vara av värde att överväga hur komponenterna ska beskrivas i första steget.   
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10      Vidare forskning
Som första steg efter detta arbete så gäller det att göra experiment utifrån KBVS för att se om 

inlärningen förbättras för instruktioner av processer. Att göra ett inlärningstest liknande det som 

Mayer ,Mathias, Wetzell (2002) utförde med några förändringar skulle kunna genera resultat som 

styrker eller talar emot KBVS. Förändringar skulle vara att använda instruktionsmaterial som stödjer 

bearbetning genom signaler och segmentering men även den visuella sökningen. 

Det skulle enligt mig vara av värde att titta närmare på hur andra metoder som ska stödja 

bearbetningen i arbetsminne kan utformas på ett sätt så att de stödjer den visuella sökningen.

Forskningen kring inlärning bör inkludera mer av perceptionen för att skapa ytterligare metoder 

för att främja inlärning och det skulle även vara mycket intressant hur stöd för visuell sökning kan 

användas inom andra områden. 

11       Diskussion 
KBVS är en teori som försöker kombinera två områden för att ge ett förslag på hur inlärning kan 

förbättras för instruktioner av processer. CLT presenterar hur arbetsminnets bearbetning kan stödjas vid 

inlärning. Men studierna av Desimone 1996,1998; Desimone & Duncan, 1995; Chelazzi, Duncan, 

Miller & Desimone 1998 och Chelazzi, Miller, Duncan & Desimone 1993 visade att bearbetning i 

arbetsminnet hämmas när det sker visuell sökning. För att minimera denna försämring i arbetsminnet så 

är mitt förslag att det är möjligt att utnyttja vårt visuella system vid design för att göra just detta. Att 

designa för det mänskliga visuella system bör ytterligare minska belastningen på arbetsminnet genom 

att stödja den parallella och seriella sökningen (Wolfe 1998).  Att designa instruktioner som illustration 

3, bör stödja processen för de nästlade looparna då särdragen som tillhör varandra också liknar 

varandra i sin utformning Ware (2008). Sökningen blir enklare att utföra då signaler och mönster starkt 

aktiverar V1, V2, V4 och SV vilket kan stödja arbetsminnet för den visuella sökningen. Detta bör 

minska försämringen av bearbetningen i arbetsminnet och då ge en effektivare inlärning.

En nackdel med detta förslag kan vara att instruktioner har blivit utformade på ett liknande sätt 

under lång tid. Att använda olika särdrag kan göra att instruktioner känns plottriga och överväldigande 

för vissa användare. Ska instruktioner av komplexa processer utformas utifrån KBVS så blir det väldigt 
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många olika typer av särdrag som måste användas och detta kan göra att användare tycker att det känns 

överväldigande. Det kan vara så att metoder för utformning av instruktioner behöver förändras gradvis 

och att KBVS är att för stort steg för att användare ska uppskatta utformningen. 

Men jag hoppas detta arbete kommer ge en bättre förståelse för vad som ligger bakom lyckad 

inlärning av instruktioner för processer, att teorin KBVS stämmer och att experiment för att testa den 

kommer generera resultat som visar det.
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