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Hur fungerar datorer? 
– En fallstudie av att utveckla pedagogisk multimedia för ett datorhistoriskt museum. 

 

Sammanfattning 
Få människor vet hur datorer fungerar, vilka komponenter de är uppbyggda av och hur dessa 
samverkar. I detta examensarbete har en prototyp till en multimediepresentation utvecklats. 
Presentationen kommer att placeras på ett datorhistoriskt museum och dess syfte kommer där 
att vara att hjälpa människor förstå hur datorer fungerar. Prototypen är baserad på bilder och 
enklare animationer som förklarar samverkan och funktion hos de olika datorkomponenterna, 
bland annat genom att visa scenarier som många människor troligtvis känner igen från sin 
vardag. 

Målet med arbetet har varit att inskaffa kunskap kring hur multimedia kan användas för att 
illustrera tekniska processer, samt kunskap kring hur multimediepresentationer skall utveck-
las. Därför har en systemutvecklingsmetod tagits fram som är anpassad till denna typ av 
system och som använts vid utvecklingen av prototypen. 

Systemutvecklingsmetoden är av iterativ modell, eftersom det visat sig att ett iterativt 
arbetssätt är att föredra framför ett linjärt vid multimedieutveckling. Detta beror på att det i 
denna typ av arbete, där det till en början oftast är oklart vilka krav och önskemål som finns 
på slutprodukten, är svårt att gå enkelriktat genom utvecklingsprocessen, d v s att göra ett steg 
helt färdigt innan nästa påbörjas. 

När det gäller multimedia är en slutsats att det med fördel kan användas för att visa och 
förklara tekniska förlopp och att det verkar vara ett användbart hjälpmedel inom utbildning 
och museiverksamhet.  

Nyckelord: Multimedia, dator, systemutveckling, metod. 
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Abstract 
Few people know how computers work, which components they are build of and how these 
components cooperate. Within this master thesis a prototype for a multimedia presentation 
has been developed. The presentation will be placed at a museum of computer history with 
the purpose to help people understand how computers work. The prototype is created of 
pictures and simple animations that explain the cooperation and function of the different 
computer components, for example by showing scenarios that many people will recognise 
from their everyday life. 

The aim has been to obtain knowledge about how multimedia can be used to illustrate 
technical processes, and how multimedia presentations should be developed. A method for 
system development, adjusted to this kind of systems, has therefore been developed and used 
to create the prototype. 

The method is iterative, since it has shown that an iterative way of working is preferable to a 
linear way, when multimedia is being created. This conclusion derives from the fact that it in 
this type of development, when it is uncertain in the beginning what the demands are on the 
resulting product, is difficult to proceed in one direction through the developing process, e g 
to finish one step before the next one is started. 

This thesis has shown that multimedia, with advantage, can be used to demonstrate and 
explain technical processes and that it appears to be a useful tool within education and the 
museum industry. 

Keywords: Multimedia, computers, systems development, method. 
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Förord 
Hur uppstod idén till detta examensarbete? Jo, det hela började med att jag läste en artikel om 
att IT-ceum – Sveriges första datorhistoriska museum – skulle byggas i Linköping. Jag tog 
kontakt med Magnus Johansson, projektledaren för IT-ceum, och ett möte resulterade i idén 
att skapa en multimediepresentation som kan visa besökarna av museet hur en dator fungerar. 

Frågor som uppstod var bland annat med vilken programvara detta skulle göras, samt hur 
presentationen skulle designas för att kunna möta den bredd av människor som museibesö-
karna troligtvis kommer att utgöra. 

I detta examensarbete beskrivs utvecklingen av en multimedieprototyp, vilken sedan vidare-
utvecklades till en fullvärdig presentation som kommer att ingå i IT-ceums utställning. 

 

Tack till… 

… min handledare Gabriella Graspemo som engagerat sig och lagt mycket tid på att diskutera 
skriftliga formuleringar och designidéer, samt varit ett bra stöd och bollplank. 

… Magnus Johansson på IT-ceum som sådde fröet till iden att skapa denna presentation, som 
sedan kontinuerligt under utvecklingen gett feedback och hela tiden trott på att den slutliga 
presentationen kommer att vara ett tillskott till utställningen, samt satsat både tid och pengar 
på detta projekt.  

… till kogvetarna som jobbade parallellt med mig i Interaktionsdesignrummet och som gav 
bra tips och råd, så att jag kom igång med att arbeta i Director, Illustrator och Photoshop.  

... till Charlotte Hjelm som gjorde en mycket bra opponering på detta arbete. 

... och till vänner och familj som ställt upp som testpersoner. 

 

Linköping, oktober 2004  

Linda Ahl 
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1 Inledning 
Datorer finns idag överallt, på jobbet, i skolan, i affären, på biblioteket och vanligtvis även i 
våra hem. Det är dock mindre vanligt att veta hur en dator fungerar, vilka komponenter den 
är uppbyggd av och hur dessa samarbetar. Vad finns det i ”lådan” som kallas dator och hur 
kan detta innehåll bli något användbart för oss? 

Detta examensarbete har inneburit att utveckla och implementera en multimediepresentation 
för att hjälpa människor att förstå hur datorer fungerar. Att multimedietekniken valts för detta 
ändamål är för att den troligtvis på ett bra sätt kan visa de förlopp som sker i datorn, den ger 
möjlighet till interaktion och den visar även på vad som kan göras med datatekniken. 

Avsikten är att presentationen skall utgöra en del av IT-ceums utställning, det nya datorhisto-
riska museet i Linköping som öppnar i december 2004. IT-ceum är Sveriges första datorhi-
storiska museum och dess syfte är att ge människor förståelse för vår samtid. Enligt initiativ-
tagarna till IT-ceum innefattar förståelsen av vår samtid förståelsen av datorn som den 
samhällsgestaltande kraften i informationstekniken, dess historia, drivkrafter och konsekven-
ser. 

IT-ceums uppgift är att bevara och levandegöra historien i form av tekniken, män-
niskorna bakom den, användarnas perspektiv och drivkrafterna. Med detta som 
fond, mitt i en miljö där morgondagens teknik skapas, vill vi också vara en arena 
för diskussion och reflektion över nuet och morgondagen. (IT-ceum, 2004) 

1.1 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att undersöka och införskaffa kunskap kring hur multimedia 
används och utvecklas, för att på ett pedagogiskt sätt förklara tekniska system. 

1.2 Mål  
Målet med examensarbetet är att inskaffa kunskap kring hur multimedia kan användas för att 
illustrera tekniska system, samt kunskap kring hur multimediepresentationer skall utvecklas. 
För att uppnå detta mål tas en utvecklingsmetod fram och används som stöd för att skapa en 
prototyp, d v s en multimediepresentation med lägre ambitionsnivå än ett färdigt utställnings-
objekt. Prototypen ska vara testbar på en sådan nivå att det är möjligt att verifiera om den 
lyckas eller ej att förklara på ett tillräckligt pedagogiskt sätt vilka hårdvarukomponenter en 
dator är uppbyggd av, vilka funktioner dessa har och hur de samverkar med varandra. 
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Målet delades upp i två delmål: 

• Att utveckla en multimedieprototyp till IT-ceum och parallellt med detta införskaffa 
kunskap om liknande presentationer och forskning inom området multimedia, studera 
förutsättningar och möjligheter med illustrations- och multimedieprogram, samt stu-
dera hur multimediepresentationer bör utformas för att bli användbara och för att de 
på ett pedagogiskt sätt ska förmedla det som önskas. 

• Att skapa en utvecklingsmetod genom att studera befintliga systemutvecklingsmo-
deller och -metoder för att kunna välja en eller flera att utgå ifrån och anpassa dem till 
detta arbetes situation. Därefter genomförs en fallstudie över utvecklingen av ovan 
nämnda prototyp, för att kunna utvärdera metoden. 

1.3 Frågeställningar 
Utifrån delmålen identifierades ett antal frågeställningar: 

• Hur ska en dators olika hårdvarukomponenters funktioner visualiseras på ett pedago-
giskt sätt och hur förklaras deras samspel med varandra så att målgruppen som är IT-
ceums besökare d v s troligtvis läskunniga människor med genomsnittlig datorvana, 
blir nyfikna, börjar förstå, samt får en bild av sådant de varit främmande för? 

• Hur ska gränssnittet utformas så att prototypen blir användbar och lockar museibesö-
kare till interaktion? 

• Hur ska en systemutvecklingsmetod vara utformad samt användas för att utveckla 
prototypen för detta arbete och liknande system? 

• Kan multimedietekniken användas för att förmedla kunskap om tekniska system inom 
museiverksamhet och utbildning? 

1.4 Avgränsningar 
Avgränsningar för examensarbetet är (1) att under sökandet efter en lämplig systemutveck-
lingsmetod studeras endast ett begränsat urval av befintliga metoder. Metodstudien kan 
därför inte anses vara uttömmande. (2) Datorns arkitektur är uppbyggd i flera nivåer. De 
nivåer och den mängd detaljer som kommer förklaras i detta arbetes prototyp är de som 
bedöms som lämpliga för att uppnå målet och som anses meningsfulla för besökarens 
förståelse. (3) Inom ramen för examensarbetet kommer inte hela presentationen implemente-
ras. Den resulterande multimediepresentationen ska betraktas som en prototyp och är en 
delmängd av det slutliga utställningsobjektet. (4) Den framtagna metoden har endast använts 
och utvärderats för detta fall av systemutveckling. 
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1.5 Rapportens struktur 
I Kapitel 1 Inledning beskrivs syfte, mål, frågeställningar och avgränsningar för detta 
examensarbete. 

I Kapitel 2 Teori kring systemutveckling beskrivs olika systemutvecklingsmodeller, gestalt-
ningstekniker, vad som menas med användbarhet och hur utvärdering och användartester av 
system kan genomföras. 

I Kapitel 3 Teori kring multimedia definieras begreppet multimedia och det berättas om 
forskning kring multimediepresentationer samt andra liknande presentationer. Därefter 
beskrivs två olika metoder för utveckling av multimedia, vilka bygger på var sin typ av 
systemutvecklingsmodell. Det sista avsnittet i kapitlet handlar om vilka riktlinjer som bör 
följas vid produktion av multimediepresentationer. 

I Kapitel 4 Metod förklaras den forskningsmetod som valts och hur en systemutvecklingsme-
tod tagits fram. Därefter följer en beskrivning av hur systemutvecklingsmetoden är tänkt att 
användas och hur den använts för detta arbete.  

I Kapitel 5 Systemutvecklingsmetod beskrivs resultatet av användningen av den framtagna 
systemutvecklingsmetoden, samt en utvärdering över hur väl den fungerat. 

 I Kapitel 6 Prototyp beskrivs den framtagna prototypen med avseende på vilka krav och 
designfrågeställningar som funnits, designbeslut som tagits, samt det slutliga resultatet. 
Kapitlet avslutas med utvärdering och testning av prototypen. 

I Kapitel 7 Diskussion diskuteras om multimedia är lämpligt att använda för att visa tekniska 
förlopp, valet av systemutvecklingsmetod och hur prototypen kan förbättras. Därefter följer 
övriga slutsatser och erfarenheter, samt frågor och funderingar inför framtiden. 
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2 Teorier kring systemutveckling 
För systemutvecklare kan det ofta kännas frustrerande att inte kunna börja med ”rent bord” 
d v s systemutvecklingssituationer där inget är givet och där helheten och gestaltningen får 
fritt spelrum. Denna idealsituation förekommer dock aldrig och troligtvis är det i praktiken 
inte heller någon idealsituation, utan snarare en mardrömssituation. I en situation där allt är 
möjligt krävs en oerhörd ansträngning av en utvecklare. Allt ska designas: alla förutsättningar, 
alla gränser och begränsningar, alla mål och mått måste under processens gång skapas och 
fastslås. (Löwgren & Stolterman, 1998) 

Vanligtvis finns det ett ramverk för utvecklaren att hålla sig inom, men oavsett vilka gränser 
detta har eller inte har, kan en utvecklare ta hjälp av systemutvecklingsmodeller och -metoder 
för att säkra det slutliga resultatet. I detta kapitel beskrivs ett antal systemutvecklingsmodeller 
samt gestaltningstekniker och utvärderingsmetoder som ofta används inom dessa. 

2.1 Systemutveckling 
Systemutveckling innefattar idag allt från kravhantering, design och konstruktion till verifie-
ring och validering, medan tidigare modeller för systemutveckling handlade huvudsakligen 
om att utveckla programvara. Modellerna har alltså mer och mer kommit att omfatta en allt 
större del av utvecklingsverksamheten. (Gulliksen & Göransson, 2002) 

Tre begrepp som ofta används när det talats om systemutveckling är modell, process och 
metod. Här följer Gulliksen och Göranssons (2002) förklaringar av dessa. 

En modell försöker efterlikna någon typ av verklighet i syfte att kunna kommunicera väsentli-
ga egenskaper till andra. Den som vill utveckla något ska alltså kunna studera en modell, d v s 
någon annans beskrivning av ett genomfört arbete, för att få tips och idéer hur han eller hon 
kan gå till väga. En modell beskriver hur vi arbetar. 

En process är en strukturerad serie av händelser med målet att nå ett visst resultat inom en 
viss tid. En process försöker föreskriva hur man bör arbeta med systemutvecklingen och ger 
svar på i vilken ordning uppgifter ska utföras. 

Att använda en metod innebär ett systematiskt och repeterbart sätt att utforma, att göra något 
enligt en plan. En metod kan definieras som något som innehåller: 

• en formulering av det problem metoden kan hantera, 

• ett hjälpmedel (verktyg, teknik eller modell), 

• ett tillvägagångssätt som beskriver hur hjälpmedlet ska användas, samt 
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• ett resultat, eller snarare en definition av resultatets natur. 

Nedan följer ur ett historiskt perspektiv hur man, enlig Göransson och Gulliksen (2002) sett 
på systemutveckling i olika systemutvecklingsmodeller och hur detta har lett vidare till nya 
modeller och metoder. 

2.1.1 Koda-och-fixa-modellen 
De allra första datorprogrammen skrevs enligt Koda-och-fixa-modellen (Figur 2.1). Modellen 
innebär att efter en analys av vad programmet ska göra, skriver programmeraren lite kod, 
därefter fixas problemen i koden och sedan skrivs mer kod som i sin tur fixas o s v. När 
kodmängderna växte upptäcktes dock, att detta ostrukturerade tillvägagångssätt inte fungera-
de, vilket resulterade i utveckling av Den stegvisa modellen. (Gulliksen & Göransson, 2002) 

 

Figur 2.1 Koda-och-fixa-modellen (Gulliksen & Göransson, 2002). 

2.1.2 Den stegvisa modellen 
Enligt Den stegvisa modell utvecklas mjukvaran i successiva steg med huvudsyftet att kunna 
testa och verifiera varje fas för sig (Figur 2.2). (Gulliksen & Göransson, 2002) 

Faserna i utvecklingen är markanta och anger strikt i vilken ordning olika saker ska göras. 
Modellen bygger på att resultatet från en fas är indata till nästa fas, d v s faserna bygger på 
varandra och går inte att ordningsmässigt flytta runt. Arbetsgången är den att i analysfasen 
skapas specifikationen för systemet, i designfasen översätts kraven till en systemdesign, sedan 
implementeras designen vilket resulterar i kod, koden testas så att systemet fungerar korrekt 
och slutligen levereras systemet. Efter varje fas, vilka innebär olika tekniker, sker testning och 
verifiering. (Boyle, 1997) 
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2.1.3 Vattenfallsmodellen 
Vattenfallsmodellen är en vidareutveckling av Den stegvisa modellen (Figur 2.3). Likheterna 
är att faserna inte överlappar varandra och att testning och verifiering sker efter varje fas. 
Skillnaderna är att i vattenfallsmodellen ingår milstolpar, dokument och granskning i slutet av 
varje fas samt att det är tillåtet att gå tillbaka till närmast föregående fas. Det anses dock oftast 
för dyrt att återkoppla mellan fler faser. (Gulliksen, Göransson, 2002) 

 

 

Figur 2.2 Den stegvisa modellen. 

 

Figur 2.3 Vattenfallsmodellen. 
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2.1.4 Iterativ utveckling och prototyp 
Att använda iterativ utveckling som metod innebär att utvecklingsförloppet med analys, 
design, implementering, utvärdering och återkoppling, repeteras tills en så bra lösning som 
möjligt finns eller kravspecifikationen uppnåtts (Figur 2.4). Denna metod är användbar när 
det initialt inte framgår hur problemen ser ut eller exakt vilka krav som finns. Utvecklingen 
börjar med begränsad kunskap om de problem som ska lösas och förfinas sedan efterhand när 
mer kunskap anskaffats. (Royce, 1970) 

 

Figur 2.4 Iterativ modell (Boyle, 1997). 
 

Det finns tre krav för att iterativt arbete ska fungera, (1) att utvecklarna av systemet kan 
identifiera nödvändiga förändringar, (2) att det är möjligt att göra förändringar och (3) att det 
finns en vilja att göra förändringar. Det är också viktigt med insikten att det inte går att göra 
rätt från början. (Gulliksen & Göransson, 2002) 

I många programvaruprojekt är det inte möjligt att specificera systemet i detalj innan proble-
met har utforskats på en djupare nivå. Att utforska på djupare nivå kan innebära att bygga en 
prototyp. En prototyp ger stöd i steget mellan design och implementation och ger möjlighet 
att visualisera och att utvärdera användbarheten hos systemet samt designmöjligheter som 
färger och layout. En prototyp kan också användas för att kommunicera med användarna och 
gör det lättare för dem att säga vilka funktioner och vilken layout de uppskattar och inte. 
Utvärdering av prototypen ger med jämna mellanrum svar på om projektet går framåt eller ej 
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och återkopplingen påverkar och ändrar designbeslut, krav och struktur så att prototypen 
förbättras efter hand. Avslutningsvis implementeras exempelvis felhantering och detaljer. 
(Boyle, 1997) 

2.2 Gestaltningstekniker 
För att visualisera designidéer används olika gestaltningstekniker, vilket är en mycket viktig 
och användbar del i systemutveckling. Det som de flesta gestaltningstekniker har gemensamt 
är att de produceras snabbt och att de inte fångar detaljer. (Löwgren & Stolterman, 1998) 

2.2.1 Skisser 
De flesta designers börjar med att skissa samtidigt som de börjar fundera kring en designsitua-
tion exempelvis när en produkt eller ett systems användargränssnitt ska utvecklas. Skissandet 
behöver inte följa någon plan eller metod utan handlar mer om att föra en dialog med sig själv 
som designer om det som ska designas. Förenklat kan sägas att det finns tre övergripande 
funktioner i skissandet; att forma idéer, att kommunicera med sig själv och att kommunicera 
med andra. Exempel på skisser gjorda inom detta arbete kan ses i Figur 2.5. (Löwgren & 
Stolterman, 1998) 

Forma idéer: Skisserna kan användas för att stimulera kreativt tänkande, de hjälper till att se 
möjligheter men även vad som kan vara problem. Designers kan också använda skisserna för 
att strukturera sitt tänkande, se relationer mellan olika objekt och för att kunna hantera många 
designförslag. 

Kommunicera med sig själv: När det en designer har i huvudet realiseras i skisser kan han 
eller hon se sina tankar ur en annan synvinkel och få något mer påtagligt att reflektera över. 
Skissen fungerar som en samtalspartner genom att bjuda på motstånd, visa osedda egenska-
per, visa hinder och öppningar och på andra sätt ”svara på tilltal”. 

Kommunicera med andra: Skisser är ett användbart redskap när det gäller att förmedla sina 
egna idéer till andra och att få synpunkter på utformningen. 
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Figur 2.5 Skisser på inzoomning av en CD-skiva (t v) och analog/digital-omvandling av en bild (t h). 

2.2.2 Scenarier  
Ett scenario är en skriven historia som beskriver hur en viss användare använder det tänkta 
systemet för en viss uppgift (Caroll, 1995). Scenariotekniken är mycket flexibel. Detaljnivån 
och vad som ska visas, exempelvis interaktionsmöjlighet eller vilka tjänster som systemet 
erbjuder, väljs av designern. (Löwgren & Stolterman, 1998) 

Enligt Usability Partners (2004) kan scenarier också används för att illustrera kravspecifika-
tionen och för att stödja den konceptuella designen. Målet är då att tidigt i designfasen 
tydliggöra slutanvändarnas krav och användbarhetsmål. Scenarier kan även användas senare 
under designfasen och i utvärderingsfasen. (Usability Partners, 2004) 
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2.2.3 Storyboards 
Syftet med storyboards är att visa på relationer mellan olika händelser och handlingar. 
Storyboards kan ses som en kombination av scenarier och gränssnittsskisser. Likt filmsekven-
ser gjorda med papper och penna beskrivs ett användningsexempel som utspelar sig i 
gränssnittet (Figur 2.6). Fördelarna med storyboards är att de är uttrycksfulla, flexibla och 
lätta att sätta sig in i. En nackdel är att det kan kräva mycket arbete att revidera dem eftersom 
en ändring ofta medför en hel rad följdändringar. (Löwgren & Stolterman, 1998) 

 

Figur 2.6 Storyboard över filmen om hårddisken. 
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2.3 MDI och Användbarhet 
MDI står för Människa-Dator-Interaktion och handlar om samspelet mellan datorsystem och 
användare. Användaren för en dialog med systemet och det är viktigt att de förstår varandra. 
Systemet förmedlar information till användaren genom exempelvis bilder, menyer och ljud 
via systemets användargränssnitt. Ett användargränssnitt måste därför vara anpassat till den 
situation där systemet ska användas och för dem som ska använda det.  

Den internationella standarden ISO 9126 definierar sex begrepp som beskriver programvaru-
kvalitet: funktionalitet, tillförlitlighet, användbarhet, effektivitet, underhållsvänlighet och 
flyttbarhet. Av dessa begrepp ses användbarhet som ett av de viktigaste. Med användbarhet 
menas hur pass bra en produkt uppfyller beställares och målgruppers syften för användning av 
produkten (Ottersten & Berntsson, 2002). Enligt ISO 9241-11 definieras användbarhet som: 

Den utsträckning till vilken en specifik användare kan använda en specifik produkt 
för att uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, 
i ett givet användarsammanhang. 

För att skapa en användbar produkt bör hänsyn tas till följande (Ottersten & Berntsson, 2002): 

• Det mänskliga systemet: Vilka egenskaper de individer som ska använda produkten 
har, dels generella egenskaper d v s gemensamma mönster för hur människor ser, upp-
fattar och minns information och dels specifika egenskaper exempelvis kunskaper, ti-
digare erfarenheter, värderingar, förväntningar och funktionsnedsättningar.  

• Det sammanhang där produkten ska användas: Det fysiska sammanhanget (belys-
ning, störande ljud), det psykiska sammanhanget (stress, sekretessbelagt), det sociala 
sammanhanget (kompisrelationer, social ställning) och det organisatoriska samman-
hanget (huvudkontoret, ordermottagning, utbildning). 

• Den nytta produkten förväntas ge: Vilken effekt och nytta produkten ska ge dels för 
den som tillhandahåller produkten och dels för den som använder produkten. 

Det kan tilläggas att användbarhet inte är samma sak som funktionalitet. Med funktionaliteten 
menas vad som kan göras med hjälp av systemet, men det säger inget om hur lätt och effektivt 
det är att använda det. 

2.3.1 Utvärdering 
Utvärdering görs för att testa designidéer eller för att säkerställa att produkter fungerar i 
användning (Ottersten & Berntsson, 2002). Utvärdering är en viktig del av den användarcent-
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rerade systemdesignen och kan göras tidigt och kontinuerligt genom hela utvecklingsproces-
sen. Syftet med utvärdering är enligt ISO 16982 att se designen ur ett människocentrerat 
perspektiv och därigenom ställa en diagnos på systemet. Diagnosen baseras på en jämförelse 
med antingen en speciell dimension (t ex användargränssnittets egenskaper, rekommendatio-
ner, standards, systemets uppförande) eller en modell (t ex användarmodell, förväntad 
användning, förväntad uppgiftsgenomförande), med något slags mät- och datainsamligsverk-
tyg (t ex frågeformulär, felsökning, tidmätning). Målet med en sådan diagnos är att nå ett 
systems användbarhetsegenskaper med ett användarcentrerat synsätt. (Gulliksen & Görans-
son, 2002) 

Det finns ett flertal listor med tumregler och föreskrifter för utvärdering av system. En sådan 
lista skriven av Donald Norman (1988) och Människa Dator Interaktion (2004) kan ses på 
nästa sida. De tolv punkterna som tas upp i denna lista har funnits i åtanke under utvecklingen 
av detta arbete och har använts för att utvärdera resultatet. Tumregler och föreskrifter innebär 
dock inte någon absolut sanning för hur utvecklare ska göra, men om de vill bryta mot någon 
av dessa bör det vara noga genomtänkt varför (Människa Dator Interaktion, 2004).  

Förutom tumregler och föreskrifter är användartester en viktig del när det gäller att utvärdera 
system. Två testmetoder som på grund av sin enkelhet använts för att utvärdera detta arbete är 
Tänka högt och Kooperativ utvärdering. 

Tänka högt 
Tänka högt är en relativt enkel utvärderingsmetod som går ut på att utvärderaren observerar 
testpersoner när de använder systemet. Testpersonerna uppmanas att ”tänka högt” och 
förklara hur de tänker i olika situationer och varför olika val görs. Utvärderaren dokumenterar 
sina iakttagelser och testpersonernas kommentarer, med papper och penna eller med hjälp av 
mer avancerad teknisk utrustning, exempelvis videokamera. Nackdelar med metoden är att 
testpersonerna kan påverkas av att utvärderaren sitter bredvid och observerar alla handlingar, 
samt att när testpersonerna själva beskriver vad de gör kan det påverka hur de gör det. (Dix et 
al., 1998) 

Kooperativ utvärdering 
Kooperativ utvärdering är en variant av Tänka högt där testpersoner uppmuntras att se sig 
själva som en medarbetare i utvärderingen och inte bara försöksperson. Förutom att testperso-
nerna ”tänker högt” ställer utvärderaren frågor om systemet. Fördelar med metoden är att den 
är enkel och avslappnad och att testpersonerna uppmanas att kritisera systemet. Dokumenta-
tionssättet kan vara detsamma som i Tänka högt d v s papper och penna eller mer avancerad 
teknisk utrustning. (Dix et al., 1998) 
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Tumregler från Donald Norman (1988) och Människa Dator Interaktion (2004) 
1. Ta reda på för vem systemet görs. 

2. Använd den kunskap som finns i världen och kunskap som finns i huvudet på folk. 

3. Använd enkel och naturlig dialog. Försök designa system så att de "mappar" så bra som möjligt 
mot den arbetsuppgift som ska göras. Med andra ord att undersöka och analysera hur samma 
uppgifter genomförs nu. Utgående från detta designas sedan ett system som fungerar på ett bra 
sätt. Saker att tänka på är exempelvis hur det arbetas med olika informationsdelar. Ett system bör 
kunna visa två informationsdelar samtidigt om arbetet kräver att användarna kan se två. 

4. Var konsekvent. Se till att olika delar av programmet fungerar på liknande sätt, exempelvis att 
olika symboler finns på samma ställe och att samma symbol används för samma kommando. 

5. Använd rätt språk. Om "fel" begrepp används förstår inte användarna vad systemet vill förmedla. 

6. Enkel navigering. Om inte användarna hittar i programmet kan de inte använda det. 
a. Förenkla strukturen genom att exempelvis synliggöra processer samt visa minnesanteck-

ningar och indexering. 
b. Se till att det alltid finns ett snabbt sätt att komma tillbaka till utgångspunkten. 
c. Gör saker synliga. Ge överblick och visa vad som är möjligt att göra. 
d. Vana användare ska kunna ta genvägar för att göra det de önskar. 

7. Ge återkoppling. Det är viktigt att användarna ser att något händer. Händer det inget kan de tro 
att något är fel, att inget kommando givits eller att programmet arbetar när det i själva verket 
väntar på att någon ska mata in något. Exempel på feedback är att en tryckt knapp blinkar till, att 
ett klickbart objekt upphöjs när muspekaren befinner sig över detta och att ett timglas visas då ett 
program arbetar. 

8. Closure. Innebär att låta användarna veta vad som händer genom att dela in större handlingar i 
mindre delar. 

9. Felhantering: 
a. Designa för att folk gör fel. 
b. Förhindra så långt som möjligt att fel uppstår över huvud taget. 
c. Tala om att ett fel har uppstått. 
d. Tala om vad som är fel. 
e. Tala om vad som är orsaken. 
f. Tala om hur felet fixas. 

10. Dokumentation och hjälp. Hjälpfönster är bra, men de får inte täcka det användarna vill ha hjälp 
med. Det bör också undvikas att användare ska behöva hoppa mellan fönstren. 

11. Möjlighet att ångra. Det bör alltid vara möjligt att ångra handlingar eftersom användare då vågar 
utforska systemet mer. 

12. Belasta inte minnet. Korttidsminnet är en del av det som vi i vanligt tal kallar "minne". Korttids-
minnet används då vi "tänker" och har endast en begränsad kapacitet. Om denna överskrids ge-
nom att exempelvis kräva att användarna ska komma ihåg en kod så kommer något annat att "fal-
la" ur minnet. För att undvika detta bör det exempelvis inte begäras av användare att de ska 
komma ihåg något som datorn lika gärna kan komma ihåg. 
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3 Teorier kring multimedia 
Även om uttrycksformen multimedia inte förekommit i mer än tio år så finns det en hel del 
forskning inom området. Det finns även museiobjekt och multimediepresentationer tillgängli-
ga via Internet med budskap och inlärningssyfte som liknar målen för detta arbetes prototyp.  

I detta avsnitt beskrivs Richard Mayers teorier om animeringar i multimedia samt Randy 
Browns forskning kring fördelar med interaktiva läromedel, vilket är möjligt att skapa med 
hjälp av multimedia. Forskning kring och produktion av multimedia har också lett till nya 
utvecklingsmodeller och att riktlinjer tagits fram för hur multimedia bör gestaltas. Syftet med 
studien vars resultat beskrivs i detta kapitel var att inskaffa kunskap om multimedia som 
uttryckssätt, hur multimedia bör utformas för att förmedla det som önskas och hur utveckling 
av multimedieprodukter kan ske. Allra först kommer dock en förklaring av vad som egentli-
gen menas med uttrycket multimedia. 

3.1 Vad är multimedia? 
Ordet multimedia förekommer i många olika sammanhang och de flesta har någon gång 
kommit i kontakt med något som påstås vara multimedia. Men vad menas egentligen med 
begreppet multimedia? 

Nationalencyklopedins (2004) definition av multimedia lyder: 

Sammanhållna, datorstödda presentationer eller produkter, baserade på kommuni-
kationsformerna text, grafik, animation, ljud och bild/video. Helheten kan avse in-
formation, ett konstverk, ett undervisnings- eller underhållningstillfälle. Uttrycket 
används även då representationsformerna tekniskt sett lagrats i ett och samma for-
mat; vanligen då digitalt på t.ex. en hårddisk eller optisk skiva. 

Blandning och integration av medier - tal, sång, dans, ljus - har en lång tradition; 
jfr happening, mixed media. Det nya är datorns roll. I en kvalificerad användning 
betecknar multimedia integrerade datorprogramvaror som, förutom att bära ett visst 
innehåll som kan hanteras icke-sekventiellt (jfr hypertext och hypermedia), också 
tillåter en användare att själv (interaktivt) producera och infoga material i de ut-
nyttjade representationsformerna. I sådana sammanhang används termen multime-
dia också i sammansättningar som "multimediadatorer", "multimediadokument". 

Definitionen av multimedia är som synes bred, och beroende på i vilken grad datorn är 
inblandad i de olika medierna finns det många olika tolkningar på vad som egentligen är 
multimedia. Troligtvis är det lättare att säga vad som inte är multimedia; exempelvis TV-
program, videofilmer, radio, tidningar och böcker. (Andersson, 1995) 
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3.1.1 Interaktiva och passiva medier 
TV-program, videofilmer och radio är passiva medier. Det går att välja kanal på TV:n och 
radion samt spela in program med videon och därefter välja tidpunkt att se dem, men det går 
inte att påverka när program sänds eller i vilken ordning innehållet följer. Ett inspelat program 
kan självklart spolas bitvis fram och tillbaka så att olika sekvenser kan ses i varierande 
ordning, men då kommer innehållet inte att ses på det sätt som tillverkaren tänkt sig. 

Motsatsen till passiva linjära flöden är interaktiva. Interaktiv betyder att användare kan 
avbryta och påverka när och hur information ska visas. Multimedia är alltså interaktiv media. 
Om exempelvis en nyhetssändning vore interaktiv media skulle det vara möjligt att själv välja 
vilka inslag som ska ses och i vilken ordning. (Andersson, 1995) 

3.1.2 Interaktiv och passiv multimedia 
När det gäller multimedia finns ytterligare ett steg i definitionen, nämligen interaktiv och 
passiv multimedia. 

Interaktiv multimedia innebär att programvaran tar hänsyn till de val en användare har gjort 
eller den tid de har tagit på sig att titta på programmet, och detta påverkar sedan det som 
följer. Interaktiv multimedia används exempelvis i spelprogram och i program med inlär-
ningssyfte. (Andersson, 1995) 

Passiv multimedia sparar inte några val eller tider. Varje val besvaras ofta med linjära flöden 
av information t ex bildspel eller videosekvenser. Användare får se det som valts och när de 
tittat färdigt kan något nytt väljas. Tidigare val påverkar inte de kommande. (Andersson, 
1995) 

Den prototyp som skapats i detta arbete tillhör gruppen interaktiv media samt passiv multi-
media, eftersom användare själva kan påverka vilken information som ska visas, men de val 
som görs påverkar inte efterkommande information. 

3.2 Mayers teorier om animeringar i multimedia 
Kognitiv psykologi handlar om att studera hur människor tar emot, lär sig, kommer ihåg och 
tänker kring information, exempelvis hur människor uppfattar olika geometriska former, 
varför vissa saker koms ihåg medan andra glöms bort och hur människor tänker vid problem-
lösning (Sternberg, 1999). Richard Mayer har ställt sig frågan om det går att använda kognitiv 
psykologi för att förstå hur människor uppfattar och tolkar multimedia och om kunskaper om 
detta i sådana fall kan hjälpa oss att skapa bättre, d v s mer användarvänlig och förståelig 
multimedia. 

 



Teorier kring multimedia 
 

 

 

 
  

Hur fungerar datorer? 
– En fallstudie av att utveckla pedagogisk multimedia för ett datorhistoriskt museum. 17 

 

 

Mayer har enligt Doolittle (2001) baserat det mesta av sin forskning på en integration av tre 
teorier från den kognitiva psykologin, (1) Swellers Cognitive load theory (Chandler & 
Sweller, 1991; Sweller, 1999), (2) Paivios Dual-coding theory (Clark & Paivio, 1991; Paivio, 
1986) och (3) Baddeleys Working memory model (1996, 1992, 1999). Dessa teorier innebär i 
korthet (1) att människan endast kan bearbeta en begränsad mängd information samtidigt, (2) 
att människor har skilda informationskanaler för syn och hörsel och (3) att det finns en 
fonologisk slinga och en visuell ”sketchpad” som under en kort tid behåller de inkommande 
hörselintryck respektive synintryck som tas emot, samt en centralenhet som sköter kommuni-
kationen mellan dessa två och långtidsminnet. 

Mayer har begränsat sin definition av multimedia till två presentationsformer – verbal och 
visuell, eftersom han anser att dessa är mest relevanta när forskningen är baserad på kognitiv 
psykologi (Doolittle, 2001). 

Mayers kognitiva teori om inlärning via multimedia åskådliggörs genom modellen i Figur 3.1. 
Modellen bygger på de antaganden som nämndes ovan (att människan har skilda informa-
tionskanaler, en fonologisk slinga och en virtuell sketchpad) samt antagandet om aktiv 
bearbetning d v s att meningsfull inlärning sker när den som lär sig genomgår kognitiva 
processer. Med kognitiva processer menas i detta fall att välja ut relevant material bland de 

 

 

Figur 3.1 Mayers modell för kognitiv inlärning. Modellen visar på att människan genomgår fem steg 
vid inlärning: (1) val av relevanta ord för processande i verbala arbetsminnet, (2) val av relevanta 
bilder för processande i visuella arbetsminnet, (3) organisering av valda ord in i en verbal mental 
modell, (4) organisering av valda bilder in i en visuell mental modell och (5) integrering av verbal och 
visuell representation tillsammans med tidigare kunskap (Mayer, 2001 i Doolittle, 2001). 
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intryck som fås, organisera det i sammanhängande representation och integrera det med 
tidigare kunskap. (Mayer & Moreno, 2002) 

Resultaten av Mayers forskning gällande multimediepresentationers egenskaper kopplat till 
mänsklig inlärning är sju grundprinciper (Mayer & Moreno, 2002). Dessa har funnits i åtanke 
under utvecklingen av prototypen och har även använts under utvärderingen.  

1. Multimedieprincipen (Multimedia Principle): Elever lär sig bättre av animation1 och 
ord2 än av endast ord. Teorin säger att det är lättare att bygga mentala kopplingar mellan 
motsvarande ord och bilder när båda är presenterade än när endast en är det. Exempelvis är 
det svårare att göra kopplingar när endast ord finns och elever då måste skapa egna bilder. 

2. Närhetsprincipen (Spatial Contiguity Principle): Elever lär sig bättre när sammanhöran-
de ord och bild är lokaliserade nära varandra på bildskärmen, än om de är långt ifrån var-
andra. Det är enklare att bilda mentala länkar mellan ord och bild när de är nära varandra, 
eftersom kognitiva resurser annars måste användas för att förstå vilken animation som hör till 
en viss text. 

3. Omedelbarhetsprincipen (Temporal Contiguity Principle): Elever lär sig bättre när 
sammanhörande ord och bild visas samtidigt än när de visas successivt, eftersom det är lättare 
att skapa mentala samband när ord och bilder är i arbetsminnet samtidigt. 

4. Sambandsprincipen (Coherence Principle): Elever lär sig bättre om onödiga eller 
irrelevanta ord, bilder och ljud ej är med jämfört med om de är med. Teorin säger att när det 
finns irrelevant information kan eleven uppmärksamma denna, vilket medför att en mindre 
mängd kognitiva resurser finns ledig för att bygga mentala kopplingar mellan den information 
som är relevant.  

5. Modalitetsprincipen (Modality Principle): Elever lär sig bättre av animationer med 
berättare än animationer med text. Den visuella kanalen blir överbelastad när den ska 
behandla både ord och bild samtidigt, vilket kan medföra att den kognitiva kapaciteten att 
länka bilder med ord minskar. 

6. Överflödighetsprincipen (Redundancy Principle): Elever lär sig bättre av animationer 
med berättare än animationer med berättare och text. Även att informationen ges från fler håll, 
vilket är positivt enligt multimedieprincipen, resulterar detta i sämre inlärning, eftersom 

                                                 
1 Simulerade rörliga bilder som föreställer rörelser hos ritade (eller simulerade) objekt (Mayer & Moreno, 2002). 
En annan förklaring är att en animation förhåller sig till en ritad bild som en video förhåller sig till ett foto. 

2 Text, berättare eller text ihop med berättare (Mayer & Moreno, 2002). 
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animationen då får dela de kognitiva resurserna med texten. Teorin är alltså densamma som i 
modalitetsprincipen – överbelastning av den visuella kanalen. 

7. Personlighetsprincipen (Personalization Principle): Elever lär sig bättre när berättandet 
är en konversation än om den har formell stil. Teorin säger att elever anstränger sig mer för att 
förstå när de är personligt inblandade i konversationer. 

För att använda animationer effektivt är det alltså viktigt att förstå hur människor lär sig från 
bild- och ljudmedia. Principerna ovan är baserade på kognitiv teori och har testats noggrant. 
De ska dock ändå inte tas som fasta principer som alltid måste följas oavsett situation. En 
multimediepresentation bör designas på så sätt att den främjar de kognitiva processer som 
krävs för meningsfullt lärande i just den situation som presentationen ska användas och med 
just det syftet som presentationen har. (Mayer & Moreno, 2002) 

Är det därmed helt klart att animeringar stödjer och gynnar inlärning? Lär sig elever mer 
genom multimedia än genom mer endimensionella sätt att representera information? För 
Mayer och Moreno verkar svaret entydigt: 

Multimedia instructional environments are widely recognized to hold great potential 
for improving the way that people learn. (Mayer & Moreno, 2002) 

3.3 Forskning om interaktion 
I Randy Browns (2001) artikel ”Thinking in multimedia: Research-Based Tips on Designing 
and Using Interactive Multimedia Curricula” kan läsas att utbildningsforskare kommit fram 
till att läromedel i form av IMC - Interactive Multimedia Curricula (interaktiv multimedia), 
kan gynna en övergång till en mer elevinriktad utbildningsstil genom att öka elevers kontroll-
känsla och motivation att lära sig. Forskningsrapporter visar att IMC, jämfört med traditionel-
la metoder, är betydligt mer benägna att öka elevers: 

• kunskap (Epstein & McGaha, 1999),  

• prestation (Erwin & Rieppi, 1999),  

• förmåga att lära sig svårare saker (Taylor, Renshaw, & Jensen, 1997) samt  

• ge en positiv beteendeförändring (Campbell, Hones-Morreale, Farrell, Carbone, & 
Brasure, 1999). 

Brown (2001) nämner flera forskningsbaserade förslag till hur interaktiv multimedia kan 
användas mer effektivt. Utöver Mayers överflödighetsprincip (se ovan) tar hon upp tre 
punkter. Den första punkten säger att presentationer som ska tilltala både män och kvinnor 
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bör vara könsneutrala och inte ha könsstereotypa teman. Den andra punkten förklarar att både 
teori och forskning pekar på att när elever interagerar mer med information, vilket är möjligt i 
multimedia, ökar deras intresse och förståelse av informationen. Att skapa läromedel som 
uppmuntrar att svara på frågor och lösa problem är mycket utmanande och är därför anled-
ningen till IMC:s framgång. Slutligen propagerar Brown (2001) för att det är viktigt att lyssna 
på de kommande användarna, speciellt om läromedlet riktar sig till barn och ungdomar. 

3.4 Multimedia och museiobjekt idag 
Det finns ett flertal museer och datatillverkare vilka skapat museiobjekt och läromaterial som 
finns på Internet, för att visa hur datatekniken fungerar. En del använder multimedietekniken i 
hög grad och andra inte alls. Här följer några exempel. 

3.4.1 HNF:s modell i Tyskland 
Heinz Nixdorf MuseumForum (HNF) i Paderborn, Tyskland är världens största datormuseum 
(total yta: 18 000 m2 och ca 5000 föremål varav över 2000 ingår i utställningar). Museet 
förmedlar historien om informationsteknologin som börjar där aritmetik och skrift har sitt 
ursprung 5000 år tillbaka och slutar i 2000-talet. HNF fokuserar på människans relation till 
teknologin och samhället i olika kulturer, med syftet att ge kunskap för att hjälpa människor 
att förstå den utveckling som skett hittills, för att strukturera nuet samt för att ge stöd att 
hantera framtiden i informationssamhället. (HNF, 2004) 

På HNF finns en 18 minuter lång multimediepresentation ”A computer tour – Multimedia 
show” (2004), vilken handlar om hur datorer fungerar. Presentationen riktar sig till människor 
utan specifika datorkunskaper. Datorns funktioner förklaras från insidan och fokus ligger på 
att beskriva dess förmåga att behandla och omvandla binära koder samt kombinera dem till 
större objekt. 

För att besökare ska kunna följa med in i datorn omvandlas de till 
datorkompatibla gestalter bestående av ansikte, kropp och mönster. 
De digitala besökarna splittras sedan upp i bildelement (pixlar) för 
att kunna kodas binärt och därefter transporteras runt i datorn. 
Strömmarna av binär kod för ansikte, kropp respektive mönster 
representeras av var sin smiley (Figur 3.2). Under resan genom 
datorn förklaras hur datorns olika delar fungerar och interagerar 
med varandra och avslutningsvis återskapas besökarna när rätt 
programvara för detta ändamål har hittats. (A computer tour – 
Multimedia show, 2004) 

HNF:s ”A computer tour” (2004) har av beskrivningen att döma mycket gemensamt med 
prototypen för detta examensarbete, exempelvis att information representeras i binär form för 

 

Figur 3.2 En ”digital 
besökare” representerad 
av smileys (HNF, 2004). 
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att kunna transporteras runt. Skillnader är bland annat innehållsmässigt att HNF:s presentation 
behandlar operativsystem och strukturellt sett att prototypen för detta examensarbete har fler 
möjligheter till interaktion. Att förklara hur ett operativsystem fungerar bedömdes ligga på en 
alltför komplex nivå för att tas med, medan ett större antal valmöjligheter däremot ansågs 
vara en viktig del i presentationen för att den ska tilltala så många användare som möjligt.   

3.4.2 Processor i USA 
På Intels museum i Kalifornien finns en stor monter som föreställer en schematisk bild av en 
processor. Syftet med montern är att visa hur en processor fungerar genom att stegvis tända 
och släcka lampor varefter information hämtas, bearbetas och transporteras mellan olika 
register samt statusflaggor ändras. Besökare kan dock ha svårt att förstå vad som händer och 
varför. Det är lätt att få intrycket av att det "bara är en massa lampor som tänds och släcks". 
Interaktionsmöjligheterna är också mycket begränsade. 

3.4.3 Intels hemsida 
På Intels (2004) hemsida ”Learning about technology” kan bland annat läsas om hur datatek-
niken fungerar. Till exempel får användare i 20 steg följa hur information transporteras i en 
mikroprocessor när ett enkelt tal adderas i ”How Microprocessors Works” (Intel, 2004). Med 
tanke på att processen är förenklad men ändå omfattar 20 steg, inses hur komplicerad en 
processor faktiskt är, samt hur svårt det är att förklara dess funktion på ett relativt enkelt sätt. 
För att förstå förklaringen av processorn behöver också användare ha kunskap om ett flertal 
av de byggstenar som processorn består av, exempelvis cache, avkodningsenhet och aritme-
tisk enhet. 

Till skillnad från förklaringen av processorn är Intels multimediepresentation ”The Journey 
Inside” (Intel, 2004) mindre förkunskapskrävande. I denna presentation får användare välja på 
sex olika lektioner som vardera är uppbyggda av ett antal steg och som har ett flertal valfria 
demonstrationer, övningar och kortare filmer. Bland annat förklaras hur binära siffror 
översätts till decimala, hur ASCII-kod översätts till bokstäver och vad de logiska funktionerna 
and och or innebär. Förklaringarna är dock isolerade och visar exempelvis inte hur siffror och 
bokstäver egentligen hamnar på skärmen. 

Intel (The journey inside, 2004) har på flera ställen använt sig av metaforer, exempelvis för att 
visa att datorn endast utför de fyra basfunktionerna - inhämtning, lagring, bearbetning och 
utmatning av data. Dessa basfunktioner liknas vid brödrostens fyra funktioner – nedtryckning 
av brödskivor, skivorna ståendes i rosten, rostning och upphämtning. Presentationen innehål-
ler relativt mycket text som förklarar datorn på ett enkelt sätt. De facktermer som förekommer 
har hyperlänkar så att användare som önskar, kan välja att få mer information om dessa. Det 
är alltså användarna som bestämmer vad de vill se och veta mer om, vilka ord som ska 
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förklaras mer ingående, när det är dags att gå till nästa steg samt vilka övningar som ska 
genomföras. Överst på sidan visas hela tiden en meny bestående av en rad av bubblor där 
vardera bubbla representerar en lektionssekvens. Användare ser vilken sekvens de befinner 
sig i och kan när som helst välja en annan. Då muspekaren förs över bubblorna visas även 
texter om vad som ingår i de olika lektionssekvenserna. 

3.5 Utvecklingsmetoder för multimedia 
Av de utvecklingsmodeller och -metoder för multimedia som studerats har tre ansetts vara av 
intresse för detta arbete och på olika sätt bidragit till den framtagna systemutvecklingsmeto-
den. Anita Anderssons metod som beskrivs i boken ”Multimedia” (1995) och som följer 
vattenfallsmodellen, samt en modell och en metod som beskrivs av Tom Boyle i ”Design for 
multimedia learning” (1997), vilka båda förespråkar iterativt arbetssätt. 

3.5.1 Multimedia enligt Vattenfallsmodellen 
Enligt Anita Andersson (1995) kan arbetsgången vid produktion av multimedia delas in i sex 
faser. Varje fas har sin egen arbetsgång och slutprodukt samt utgör en byggsten i en vatten-
fallsliknande metod. (Figur 3.3) 

Analys 
Analysfasen är till för att skapa ett faktaunderlag innehållandes syfte, mål och villkor för 
utveckling och distribution av den multimedieproduktion som ska utvecklas. I denna fas bör 
därför följande frågor besvaras: 

• Varför och i vems intresse görs produktionen? 

• Vad är syfte och mål med produktionen? 

• Vilken är målgruppen? 

• Vad är det som gör att de har nytta av att se och höra just detta? 

• Hur ska intresse och nyfikenhet väckas? 

• Hur lång tid får utvecklingen ta? 

• Hur mycket pengar finns? 

• Vilka andra resurser finns? 
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Figur 3.3 Produktionsgång i Anderssons (1995) utvecklingsmetod för multimedia. Utvärderingar, 
tester och prototyper förekommer mellan de olika stegen samt avslutningsvis.  
 

• Hur långt ska programmet vara? 

• Hur mycket ska användarna kunna påverka? 

• Vilka program behövs för att visa upp produktionen och hur den ska flyttas mellan 
datorer? 

Svaren på frågorna ger en handlingsplan, kalkyl och en tidsplan. Det är viktigt att skriva ner 
svaren så att det hela tiden under utvecklingen finns möjlighet att titta tillbaka på dessa. 
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Design 
När mål, syfte och villkor är bestämda och nerskrivna är det dags för designfasen. I designfa-
sen dras riktlinjerna för på vilket sätt det som ska förmedlas ska visas. Frågor att besvara i 
denna fas är: 

• Hur ska det presenteras d v s vad ska visas och på vilket sätt ska det visas? 

• Vilka program ska användas? 

• I vilken miljö och på vilket sätt? 

• Är idéerna genomförbara? 

Efter designfasen finns i skissform vad som ska visas på skärmen och vad högtalarna ger för 
ljud, d v s vilka bilder och figurer som ska tas fram, vilka texter som ska vara med, samt om 
musik, röster och ljud ska förekomma och i sådana fall ungefär vad de handlar om. Flödes-
scheman beskriver hur bilder, text och ljud är länkade till varandra och storyboards som visar 
på relationer mellan händelser och handlingar, är också lämpliga att använda här. Efter 
designfasen kan sökandet efter material börja. 

Utveckling 
Under utvecklingsfasen bearbetas skisser, layout, texter och speakertexter som tagits fram i 
designfasen. Det görs en förteckning över de bilder som ska vara med och detaljerade 
anvisningar för hur bilder ska ritas antecknas. Flödesschemat utarbetas tills det blir det 
slutgiltiga. 

Under utvecklingsfasen är det lämpligt att prata med experter för att bekräfta riktigheten i de 
processer som visas samt att få godkänt från alla inblandade. Det rekommenderas också att en 
testproduktion görs i denna fas. Testproduktionen behöver inte innehålla exakt de bilder eller 
det ljud som ska vara med i slutversionen, utan är fortfarande en skiss, men mer genomtänkt 
och färdigarbetad i sin design. Denna kan sedan användas för att få åsikter från andra – åsikter 
som är mycket viktiga att lyssna på. Det bör dock inte läggas allt för mycket tid på att testa 
och fixa fel testproduktionen eftersom den kommer att ändras. 

Produktion 
I produktionsfasen tas planerat material fram; bilder, ljud, filmer och texter. Materialet görs 
klart inför implementering d v s de lagras i rätt storlek och format. 
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Programmering 
I programmeringsfasen sammanställs materialet. Alla bilder, ljudsekvenser och texter länkas 
samman. Tangenter, knappar och bilder som utgör olika val aktiveras och funktioner pro-
grammeras. 

Test och leverans 
Testning och leverans innebär att produktionen testas av flera personer som får tycka till, säga 
om det ser bra ut och kontrollera att produkten håller funktionellt. Därefter levereras produk-
tionen och ännu en testning genomförs i den miljön där den ska användas. 

Utvärdering 
Utvärdering sker efterhand under pågående arbete. När det anses dags att lämna en fas och gå 
vidare till nästa fas, är det viktigt att stanna upp och tänka efter om allt som behövs kommit 
med och att det som gjorts hittills ligger i linje med målen. Avslutningsvis görs även en sista 
utvärdering av den klara produkten eftersom detta är intressant ifall det skulle bli aktuellt att 
göra fler produktioner. 

3.5.2 Multimedia enligt iterativ modell 
I Figur 3.4 ses en förenklad schematisk modell över de huvuddelar som enligt Tom Boyle 
(1997) ingår i utveckling av Interactive Multimedia Learning Environment (IMLE), hädanef-
ter kallad Interaktiv Multimedieinlärningsmiljö (IMI). 

De yttre delarna i IMI-modellen (fyrkantiga textrutor) visar på de baskunskaper och färdighe-
ter som behövs i ett IMI-projekt, d v s kunskaper och färdigheter dels inom området som ska 
presenteras och dels om design av multimedia. 

De centrala delarna (ovaler) visar på själva processen att utveckla ett IMI-projekt, här i 
iterativ form. Att arbeta enligt iterativ form innebär här att först skapas modeller/prototyper, 
sedan utvärderas dessas designegenskaper och den återkoppling som fås används för att guida 
nästa utvecklingscykel. Projektutvecklingen fortgår i en produktiv spiral där design, imple-
mentation och utvärdering är dynamiskt sammanvävda. 

Diagrammet identifierar tre områden av kunskap och färdigheter som krävs för en effektiv 
utveckling och leverans av IMI. De tre områden är konceptuell design, presentationsdesign 
och projekthantering (styrning och genomförande av utvecklingsprocessen, se ovalerna i 
Figur 3.4). Domänkunskapen är ett fjärde område vilket dessa grundar sig på och som 
innefattar kunskap om och erfarenhet av bra exempel och tidigare arbete inom området. Här 
följer förklaringar av vad de tre områdena innebär. 
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Figur 3.4 En schematisk modell som ger en överblick över de principiella faktorer som ingår i 
utveckling av Interaktiva Multimedieinlärningsmiljöer (IMI) (Boyle, 1997). 
 

Konceptuell design: Att skapa inlärningsarkitekturen i systemet, vilket innebär att strukturera 
interaktiva valmöjligheter för användarna, skapa en sammanhängande ramstruktur och att, i 
konsultation med domänexperter, strukturera domänkunskapen (innehållet). 

Presentationsdesign: De val som gjorts under den konceptuella designen realiseras som ett 
datorbaserat föremål med hjälp av tillgänglig media. Detta innebär beslut om layout, grafik, 
färgscheman, detaljanvändning av mediet etc. 

Projekthantering: Innefattar i sin tur tre områden. Projektutveckling – den övergripande 
strukturen för hanteringen av projektet och områden som att fånga och kommunicera design-
idéer. Utvärdering – en kritisk faktor när det gäller effektiv utveckling och leverans av IMI. 
Leverans – slutlig paketering och leverans samt relationen med de kommande användarna. 

Alla systemutvecklingsprojekt, oavsett kravspecifikation, måste på något sätt behandla 
faserna analys, design, utveckling och implementation. När det gäller IMI-projekt och andra 
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mjukvaruprojekt anses ofta strukturen i vattenfallsmetoder vara alltför bestämd. Därför är 
iterativ modell att föredra vid utveckling av IMI. Det sägs att bra multimedieutvecklare har 
”gröna fingrar” och att förskrivna metoder då kan utgöra ett hinder för denna kreativitet. Men 
den huvudsakliga anledningen är att det i många programvaruprojekt inte är möjligt att 
specificera allt i detalj innan problemen blivit mer utforskade. (Boyle, 1997) 

Att utforska ett problem och att arbeta iterativt innebär att tidigt under projektet skapa en 
prototyp. En prototyp underlättar kommunikationen mellan utvecklare och använda-
re/beställare; krav klargörs, användare kan lättare säga vad de föredrar eller inte, feltolkningar 
och missförstånd kan också lättare redas ut och prototypen hjälper till att se designmöjlighe-
ter. Iterativ prototypframtagning innebär ett progressivt byggande av systemet. De inledande 
och avslutande delarna i systemutveckling är dock fortfarande desamma som i vattenfallsme-
toder, d v s kravspecificering till att börja med och implementering av felhantering samt 
utvärdering som avslutning. Skillnader är att det iterativa arbetssättet tillåter ett flexiblare sätt 
att ta sig igenom faserna där emellan. Vattenfallsmetoder har dock vissa punkter som även 
bör tillämpas i iterativa metoder, exempelvis validering. Med validering menas att i brytpunk-
terna mellan vattenfallsmodellens faser alltid stämma av designen mot kravspecifikationen. 
(Boyle, 1997) 

Nedan följer en beskrivning av de faser som enligt Boyle (1997) ingår vid iterativ framtag-
ning av en produkt.  

Analys och specificering av mål 
Analys är den inledande fasen. Här undersöks vad som är det övergripande ramverket för 
projektet, d v s vilka problem som ska lösas, mål som ska uppnås, resurser som behövs 
(personal, hårdvara och programvara m.m.) och vilka kostnader som finns, samt en plan tas 
fram för hur projektet ska struktureras. Utifrån detta väljs lämplig utvecklingsmodell. Därefter 
ritas tidsscheman, resurser valideras och specifikationen fastställs. Dessa saker är viktiga för 
att ha kontroll över projektet. 

Fånga och kommunicera designkoncept 
I nästa fas undersöks först hur designidéer ska fångas, representeras och kommuniceras d v s 
lämplig designnotation. Det är två aspekter som måste visas, dels designidéer om hur det 
layoutmässigt ska se ut och dels navigation och kontrollstruktur. Det finns ett antal egenska-
per som verktyget som väljs för designnotationen bör ha; att tillåta snabb och ostrukturerad 
presentation, att det är möjligt att städa upp presentationen inför visning för kunder och 
projektmedlemmar, att den har tillräcklig kraft att fånga designidéerna och att den uppnår 
önskad precisionsnivå. Verktyget måste även vara ekonomiskt försvarbart. Vanligtvis 
används storyboards som ritas på papper eller skapas i dator exempelvis i Power Point. 
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Skapa innehåll och implementera 
Att producera och redigera innehåll parallellt med utveckling av användargränssnittet är oftast 
det mest effektiva arbetssättet. Åtskillig arbetstid krävs oftast för att fånga, retuschera och 
redigera material. Innehållet kan komma från flera håll, produceras av medlemmar i design-
teamet eller hämtas från allmänna domäner, andra interna källor eller genom att få tillgång till 
copyrightmaterial. 

Utvärdering 
Utvärdering genomförs kontinuerligt genom hela utvecklingsprocessen. Sättet att utvärdera 
beror på i vilken fas projektet befinner sig. Vanligtvis talas det om två typer av utvärdering, 
formativ, vilken utförs under systemutvecklingen och därför ger återkoppling som påverkar 
den pågående utvecklingen, samt summativ, vilken utförs när systemet är klart. Både formativ 
och summativ utvärdering bedömer prototypens effektivitet, verkningsgrad samt användbar-
het. Det finns många olika sätt att utvärdera. Vilket sätt som bör användas beror på vilken typ 
av system som avses och vilket syfte systemet har. Som utvärderingsteknik används ofta de 
som ger kvalitativ information exempelvis intervjuer och observation. Om inte riktiga 
användare finns tillgängliga kan simuleringar ske med hjälp av tillgänglig personal. Ett 
kvantitativt utvärderingssätt och ett billigare alternativ är att använda frågeformulär. 

3.5.3 The Dynamic System Development Method 
Dagens teknik förändras och utvecklas ständigt och nya krav ställs, därför måste även 
metoderna för att utveckla tekniken förändras. Det kan i ett multimedieprojekt till exempel 
vara svårt att hitta balansen mellan kreativitet och kontroll. Iterativt arbetssätt ger ett mer 
flexibelt ramverk för multimedieprojekt. The Dynamic System Development Method (DSDM) 
som introducerades 1995, baserar sig på en hög grad av användarmedverkan och ger ett 
ramverk för att bygga och underhålla system som ska utvecklas inom en pressad tidsram 
genom att använda iterativ prototypframtagning i en kontrollerad projektmiljö. DSDM är en 
metod för RAD (Rapid Application Development) och tillhör gruppen agila metoder, vilka 
utvecklats som en reaktion mot de metoder som upplevdes som tröga och alltför omfattande 
(Projekt i tid och med affärsnytta, 2004). De agila metoderna karaktäriseras av användardri-
ven iterativ prototyputveckling, där målet är att hellre skapa system som möter kraven än att 
följa ett förbestämt arbetssätt. (Boyle, 1997) 

Det finns tre huvudprinciper i DSDM: 

• Att använda iterativ prototypframtagning, 

• att i hög grad involvera användare i utvecklingsprocessen, och 

• att ha en produktorienterad målsättning hellre än en processorienterad. 
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En annan viktig princip är att alla förändringar som görs ska kunna ångras. Detta kräver att 
tidigare prototyper sparas på ett sånt sätt att de lätt kan tas i bruk igen. 

Det finns fyra huvudfaser i DSDM:s livscykel: 

• Förstudie (Feasibility and business study) 

• Prototypiterationer med avseende på funktionalitet (Functional prototype iterations) 

• Prototypiterationer med avseende på design (Design prototype iterations) 

• Implementation 

Förstudien ska liksom tidigare beskrivna analysfaser ge svar på vilka krav och möjligheter 
som finns och vad som är genomförbart. Här bör också en prototypplan tas fram och icke-
funktionella krav fastställas, exempelvis vilken hårdvara som krävs. Detaljerade funktionella 
krav ska dock inte bestämmas här utan klargörs senare under utvecklingen av projektet. 

Huvuddelen av projektet består av de två mittersta faserna Prototypiterationer med avseende 
på funktionalitet och Prototypiterationer med avseende på design. Den förstnämnda fasen 
innebär att ta fram mer detaljerade krav på just funktionaliteten. Resultatet här är en prototyp 
som visar huvudfunktionaliteten i systemet. Denna första prototyp stödjer kommunikation och 
förståelse mellan designers och användare, vilket är en stor fördel när det gäller utveckling av 
multimedia. Målet med nästa fas Prototypiterationer med avseende på design, är att förfina 
prototypen till en pålitlig och fungerande produkt. Detta innebär att skapa ett system som 
fungerar på den hårdvara som slutligen ska användas. 

Implementationsfasen innebär att leverera systemet till den miljö det ska användas i, lära upp 
användarna och utvärdera inför fortsatt systemutveckling. Det är inga skarpa gränser mellan 
faserna och alla delkomponenter som tillhör ett system behöver inte utvecklas unisont utan 
kan befinna sig i olika faser. 

Det som är intressant med DSDM och som nämnts tidigare, är att metoden innebär att 
utveckla system under begränsad tid och att kunna leverera på utsatt datum. För att kunna 
göra detta krävs tydlig prioritering av de olika funktioner som ska ingå i systemet och att 
dessa också klassas som antingen nödvändiga eller önskvärda. Leveransdatumet ska inte 
missas, vilket innebär att om problem uppstår görs i första hand förenklingar i form av att 
önskvärda funktioner tas bort. Detta kräver att de som jobbar med att utveckla systemet är 
starkt disciplinerade. Tanken vid användning av DSDM som metod är också att den ska 
anpassas till det individuella projektets behov. (Boyle, 1997) 
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3.6 Riktlinjer för utveckling och design av multimedia 
Att utveckla multimedia är inte så komplicerat som många tror. Alla som har viljan att lära sig 
och tillgång till tekniken kan skapa multimedia (Andersson, 1995). Det finns dock flera saker 
som den som producerar multimedia bör tänka på för att produkten ska bli så användbar som 
möjligt och förmedla det som avses. 

Vad som är bra eller dåligt när det gäller produktion av multimedia beror till stor del på vilka 
användarna är och vilka motiv eller behov de har. Exempelvis värderas egna fotoalbum högt 
av ägaren, men är utan värde för dennes granne. En film som någon uppskattar tycker dennes 
bästa kompis inte alls om o s v. Samma sak gäller med multimedia. En bild som har dålig 
upplösning och få detaljer kan vara mycket mer värdefull än en bild med hög teknisk kvalitet 
med fler detaljer, om den ger information som betraktaren förstår och har användning av. Det 
gäller alltså att allmänt lägga mer kraft och tid på att göra produkten användarvänlig och 
innehållsrik än på detaljer och tekniska funktioner. (Andersson, 1995) 

3.6.1 Målgrupp 
Ju snävare målgrupp som kan väljas desto lättare är det att rikta sitt budskap. Om målgruppen 
är heterogen och måste förbli det kan det vara bra att göra flera versioner med samma 
budskap, eller vända sig till olika målgrupper på olika nivåer i presentationen. Exempelvis 
kan den röda tråden som för handlingen framåt vända sig till en viss grupp människor medan 
dialogerna går lite djupare och därmed når en annan målgrupp. När det gäller just interaktiv 
multimedia finns stora möjligheter att anpassa budskapet till användarna. (Clark, 1995) 

Alla uttrycker sig olika, tolkar saker på olika sätt och tycker bra och dåligt om olika saker. 
Människor har olika kunskaper och föreställningar och det gäller att komma så nära dessa 
som möjligt. Det kan vara värdefullt att lära känna målgruppen och fundera över om det man 
som utvecklare själv anser är mest väsentligt verkligen är det även för mottagaren. (Anders-
son, 1995) 

3.6.2 Text och teckensnitt 
Texterna i en multimedieproduktion ska vara enkla, lätta att förstå och välmotiverade 
(Anderson, 1995). Om flera sidor text följer på varandra bör läsaren få ”klicka” fram sidorna i 
egen takt (Clark, 1995). 

Teckensnitt väljs med tanke på läsbarhet och karaktär, medan teckenstorlek bestäms med 
tanke på läsavstånd, sannolika belysningsförhållanden och mottagarnas läskunnighet. Lagom 
för en presentation är ett till tre olika teckensnitt. Det är bilder och layout som bör skapa 
omväxling, inte typografin. (Clark, 1995) 
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Jeff Burger (1993) betonar att det är viktigt att användare inte ska sitta och läsa text i ett 
multimedieprogram. Det är bättre att utnyttja bild och ljud när möjligheten finns. Egentligen 
ska åskådare bara behöva läsa rubrikerna. 

3.6.3 Ljud 
Att använda ljud i multimedieproduktioner gör att förloppen känns mer verkliga. Det kan vara 
ljudeffekter, berättarröster eller musik som kompletterar och förstärker budskapen. När det 
gäller just berättarröster bör utvecklare tänka på att rösten måste harmonisera med bilden som 
visas och med innehållet i programmet, att inlevelse, röstläge och tonfall är viktigt för att ge 
rätt karaktär och att dialekter bör undvikas. (Andersson & Johansson, 1995) 

Ljud bör även användas för att förmedla tystnad, eftersom tystnad annars kan tolkas som att 
högtalaren är trasig eller att det är något annat fel. Ljud som kan användas i dessa lägen är 
exempelvis fågelljud eller en klocka som tickar. (Andersson, 1992) 

3.6.4 Animering och stillbild 
Animeringar är användbara, effektfulla och trots att de i regel är tidsödande att skapa är de 
oftast värda varje sekund. Det kan vara mycket enklare att förklara något med en animering 
än med stillbilder och skisser (Andersson, 1995). En rekommendation är att göra enkla 
animeringar som tydligt visar sitt budskap, men att begränsa mängden animeringar eftersom 
det kan bli enformigt att se film efter film (Andersson & Johansson, 1995). 

Även om det finns fördelar med att använda animeringar i många fall så bör inte stillbilden 
underskattas. Medan rörliga bilder och ljud försvinner tillåter en stillbild åskådaren att stanna 
upp, betrakta i fred, titta färdigt och fundera. (Clark, 1995) 

3.6.5 Färger 
I en multimedieproduktion är det viktigt att se till att budskapet inte drunknar i ett bad av 
färger. En bildskärmsyta är liten vilket gör risken stor att det blir rörigt och grötigt, speciellt 
vid användning av starka färger. Presentationen blir lugnare och mer harmoniskt vid val av 
några få harmonierande färger. (Andersson, 1995) 

I naturen signalerar färger olika budskap som påverkar oss. Exempelvis gör rött oss uppmärk-
samma och gult signalerar till det område i hjärnan som har med mat att göra. Färger har även 
olika tyngd och rörelse. En färgad yta känns tyngre än en ofärgad eller grå, och ljusa färger 
känns lättare än mörka. Ljusa färger upplevs också som om de kommer mot oss medan mörka 
går ifrån oss, distanserar och påminner om djup. Färger påverkar och påverkas också av 
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varandra. För att undvika detta kan en tunn linje läggas mellan två färgpartier. (Andersson, 
1995) 

Enligt Clark (1995) ska färger användas på ett konsekvent sätt för att uppmärksamma vissa 
delar av bilden, ge vissa känslor, strukturera och för att särskilja, poängtera och förtydliga 
budskap. När färg och text kombineras är det också viktigt att tänka på kontrasten, eftersom 
denna påverkar läsbarheten. 

3.6.6 Disposition, komposition och layout 
Balans, hög läsbarhet, lätthet att navigera och tilltalande layout är nyckelord för en lyckad 
multimedieproduktion. Det bör inte finnas för många olika typer av geometriska former 
samtidigt, texter får inte konkurrera med varandra i läsbarhet och det väsentliga ska alltid 
dominera (Andersson, 1995). Det är viktigt med kontinuitet så att användarna känner igen sig 
i programmet när nya moment dyker upp. Att vara konsekvent och sträva efter en grundform 
som behålls under hela presentationen genom att exempelvis låta olika områden av skärmen 
motsvara olika typer av information på samma sätt i olika sekvenser är att föredra, liksom 
rubriker så att användarna vet var i presentationen de befinner sig. (Andersson & Johansson, 
1995) 

Det bör klart framgå när det förväntas någon form av aktivitet från användarna och då vilka 
alternativ som finns att välja på. Det är viktigt att de funktioner som finns är logiska och det 
bör i valsituationer finnas möjligheter att gå både framåt och bakåt. Om användarna inte har 
möjlighet att ångra sina val kan detta hindra dem från att interagera med programmet, 
eftersom många känner sig osäkra när det gäller datorer. (Burger, 1993) 

3.6.7 Pedagogik och möjlighet till interaktivitet 
Lärare eller informatörer har lärt sig att först säga A och sedan B för att åhörarna ska kunna 
hänga med. Det är lätt att tänka att ”först måste de se det här och sedan det där, annars förstår 
de inte konceptet”. När det gäller multimedia är det dock oftast svårt att veta vem som 
kommer att använda programmet eller vilka kunskaper och erfarenheter de har. Samtidigt är 
just vitsen med multimedia att användarna ska kunna välja de delar som intresserar och själva 
avgöra hur mycket tid som ska läggas på dessa. Det måste alltså vara möjligt för användarna 
att fritt kunna ta sig mellan olika avsnitt, att avbryta en process samt att hoppa över en 
eventuell inledning. (Andersson, 1995) 

Möjligheten till interaktivitet gör multimedia mycket effektivare än vanliga medier eftersom 
det ger flexibilitet när det gäller i vilken ordning olika informationsavsnitt kan ses. Bra 
interaktivitet är när användarna tycker att det är lätt att navigera mellan de olika avsnitten. Det 
får inte kännas som ”Suck, måste jag gå dit först” eller ”Nehä, nu måste jag se klart på detta 
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för att kunna välja något nytt”. Den som skapar multimedia måste försöka sätta sig in i 
användarnas sätt att använda produkten och tänka på att användarna inte har en aning om vad 
som döljer sig bakom nästa knapptryckning. (Andersson, 1995) 

En annan möjlighet som ges med multimedia och som med fördel kan användas är att koppla 
hyperlänkar till nyckelord i texten för att ge mer information (Clark, 1995). 

3.6.8 Effekter 
Det går att göra mycket effekter med ljud och bilder exempelvis blinkningar, färgskiftningar 
och rörelse. Här handlar det om människans förmåga att ta emot information och smälta det vi 
ser och hör. En designer måste vara sparsam med effekter och tänka efter när, var, hur och i 
vilket syfte dessa ska användas. Ett exempel på när det är lämpligt att använda effekter är då 
det förekommer valmöjligheter. För att tala om att något händer när någon klickar inom ett 
visst område kan detta exempelvis göras upphöjt. Inom knapparnas ramar kan bilder eller 
kortare texter läggas som ger ledtrådar om vad som kommer att ske. Tricket är att skapa 
interaktiva områden som inte är alltför iögonfallande men ändå syns. (Andersson, 1995) 

3.6.9 Övrigt 
Förutom de riktlinjer som nämnts ovan finns det många fler saker att tänka på. Nedan följer 
några av dem. 

• Det är viktigt att ha bra utgångsmaterial d v s att ljud och bilder är av hög kvalitet 
(Andersson & Johansson, 1995). Som nämndes i inledningen av detta kapitel är det 
dock informationen bilden förmedlar som är allra viktigast. 

• För att få flyt i presentationen och för att användarna ska kunna hänga med i förloppen 
bör bilder bygga på varandra och det som berättas följa en röd tråd. (Andersson & Jo-
hansson, 1995) 

• Det är viktigt att tänka på hela verksamhetens mål, låta det finnas i bakgrunden och 
påverka valet av verktyg d v s bilder, video, musik, ljudeffekter m.m. Som utvecklare 
gäller det att fundera kring vilka egenskaper som de verktyg som ska användas bör ha 
för att kunna uppfylla målen – både verksamhetens och produktionens. Därefter görs 
en lista över nödvändiga egenskaper, det bestäms vilka parametrar och element i pro-
duktionen som är nödvändiga för att målen ska uppnås, mål definieras som kan upp-
fyllas genom de egenskaper som finns hos det enskilda verktyget och slutligen väljs de 
verktyg som bäst återspeglar de egenskaper som valts, inte det roligaste eller det mest 
lättanvända. (Clark, 1995) 
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• Delpresentationer och filmsekvenser får inte vara för långa eftersom det kan tråka ut 
användarna. Exempelvis bör ett intro pågå i maximalt 15 sekunder. (Andersson & Jo-
hansson, 1995) 

• Minimalism är ett viktigt begrepp när det gäller multimedia. Budskapet ska inte gå 
förlorat i en för stor mängd valmöjligheter (Andersson & Johansson, 1995). Påflugna 
instruktioner bör också reduceras (Boyle, 1997). 

• Inlärningsmaterialet bör ha en hög grad av frihet d v s att materialet är mycket modul-
ärt och har en struktur av små skilda enheter. De som lär sig kan då välja de avsnitt 
som är användbara för dem, istället för att bli begränsade till fördefinierade inlärnings-
sekvenser. Användarna bör kunna strukturera informationstillgången så att den passar 
deras behov vid en viss tidpunkt. (Boyle, 1997) 
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4 Metod 
I vetenskapliga projekt används vanligtvis olika forskningsmetoder för att erhålla kunskap. I 
detta examensarbete beskrivs en forskningsmetod men även en systemutvecklingsmetod. Med 
forskningsmetod menas att på ett systematiskt sätt samla in, organisera och integrera informa-
tion eller data med syftet att utvinna ny kunskap. Med systemutvecklingsmetod menas att på 
ett systematiskt sätt utveckla ett system så det uppfyller de krav som specificerats för detta. I 
det här arbetet har forskningen handlat om att samla in och producera kunskap om utveckling 
av multimedieproduktioner. Tillvägagångssättet för detta har varit att utveckla en systemut-
vecklingsmetod, använda denna utvecklingsmetod för att skapa en prototyp och sedan 
utvärdera hur väl metoden fungerat. Den forskningsmetod som valdes för detta ändamål var 
fallstudie. 

4.1 Fallstudie 
Fallstudie är en forskningsmetod som kan utnyttjas för att systematiskt studera en viss 
företeelse. Att använda en forskningsmetod innebär att följa en arbetsplan. Resultatet blir en 
speciell slutprodukt, det så kallade forskningsresultatet. Styrkan med fallstudie är dess 
förmåga att hantera många olika typer av empiriskt material exempelvis dokument, artefakter, 
intervjuer och observationer. (Merriam, S. B. 1994) 

Valet av angreppssätt bestäms av hur problemet ser ut, vilka frågor det ger upphov till, vilket 
slutresultat som önskas och vilken grad av kontroll den som utför fallstudien har. Fallstudie är 
en väl avpassad metod för att förstå och tolka observationer av pedagogiska skeenden och 
företeelser, speciellt om den är kvalitativt inriktad. Med kvalitativt angreppssätt menas att det 
främsta syftet är att få en känsla av och förstå innebörden av en viss företeelse eller upplevel-
se. Ett kvantitativt angreppssätt fokuserar däremot på statistiska mätningar och beräkningar av 
information, vilket kräver ett större antal tester och kontroll av ingående variabler. I de flesta 
pedagogiska situationer är det inte möjligt att ha kontroll över alla variabler av intresse och 
undersökningen begränsas därför till ett visst fall. (Merriam, S. B. 1994) 

En fallstudie är alltså en undersökning av en specifik företeelse eller ett avgränsat system, 
exempelvis ett program, en händelse, en person, ett skeende, en institution eller en social 
grupp. Denna specifika företeelse eller detta avgränsade system väljs för att det är viktigt och 
intressant, eller för att det utgör någon form av hypotes. En fallstudie fokuserar dock snarast 
på insikt, upptäckt och tolkning än prövning av en hypotes. (Merriam, S. B. 1994) 

Det finns fyra grundläggande egenskaper som är utmärkande för fallstudier (Merriam, S. B. 
1994): 

• Partikularistisk - Innebär fokus på en viss händelse, företeelse eller person. 
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• Deskriptiv - Slutprodukten av en fallstudie är deskriptiv d v s beskrivningen är omfat-
tande och fullständig. Det ges en utförlig beskrivning på hur någonting ser ut eller hur 
det gått till att göra något. (Till skillnad från normativ, som säger hur någonting bör 
göras eller bör se ut.)  

• Heuristisk - Fallstudien ska ge läsare bättre förståelse för det studerade fenomenet. 
Fallstudien kan skapa nya innebörder, vidga läsarnas erfarenheter eller bekräfta det de 
redan visste eller trodde sig veta och den kan ge insikter om varför något blivit som 
det är. 

• Induktiv - Induktivt resonemang d v s generaliseringar, begrepp och hypoteser upp-
står ur informationen som samlats in. Detta insamlade material bildar en ram till det 
som studeras. Fokus ligger på förståelse och tolkning, vilket ofta inbegriper fältarbete. 
Vid beskrivning av resultatet används vanligtvis ord och bilder istället för siffror. 

Sammanfattningsvis kan en kvalitativ fallstudie definieras som en intensiv, helhetsinriktad 
beskrivning och analys av en enda enhet eller företeelse. 

4.2 Val av forskningsmetod 
Att valet föll på fallstudie som forskningsmetod för detta arbete grundar sig på följande 
argument: 

• Många olika typer av källor behandlas; litteratur, forskningsartiklar, fältstudier, andra 
presentationer samt diskussioner med olika personer. 

• Det har inte varit möjligt att ha kontroll över alla variabler under användningen av den 
framtagna metoden. 

• Undersökningen, om metoden fungerar eller inte vid utveckling av multimedia, är 
begränsad till endast detta arbetes multimedieutveckling. 

Resultatet som söktes var huruvida systemutvecklingsmetoden kan anses lämplig eller ej för 
utveckling av multimedia, baserat på hur bra den fungerat. 

4.3 Framtagning av systemutvecklingsmetod 
Systemutvecklingsmetoden togs fram för att få stöd i utvecklingen av multimediepresentatio-
nen. Först studerades ett antal olika utvecklingsmodeller och metoder (Kapitel 2.1 och 3.5) 
och därefter valdes att utgå ifrån Anita Anderssons (1995) metod. Anderssons metod ansågs 
lämplig eftersom den är anpassad för just utveckling av multimedia, för att den innehåller de 
frågeställningar som troligtvis skulle vara till nytta i detta arbete, samt för att den är logisk 
och enkel att följa. Som så ofta är fallet uppkom dock nya insikter under tillämpning av 
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metoden. Det visade sig att Anderssons utvecklingsmetod inte var tillräckligt flexibel för att 
uppfylla kraven i detta projekt. Anderssons metod innebär att i designfasen utvecklas alla 
skisser fullt ut, i produktionsfasen tas allt material fram och i implementationsfasen imple-
menteras alla förlopp. Att på detta sätt endast arbeta med en fas i taget i linjär följd visade sig 
inte möjligt. Ett iterativt arbetssätt innebär däremot att cykliskt gå igenom dessa faser flera 
gånger och på så sätt successivt bygga upp en produkt. I efterhand kan det verka uppenbart att 
en iterativ metod borde ha valts att utgå ifrån, eftersom de egenskaper detta projekt har, 
stämmer bra överens med de egenskaper som iterativa metoder säger sig vara användbara för, 
d v s när det initialt inte framgår hur problemet ser ut, vilka krav som finns eller när kunska-
pen om problemet är begränsad. Det visade sig att det var mer naturligt att arbeta parallellt på 
olika plan i detta arbetes utvecklingsprocess och att låta problemformulering, krav och 
kunskap växa fram och förfinas efter hand. 

Vid ytterligare litteraturstudier upptäcktes metoden beskriven av Tom Boyle (1997) (Kapitel 
3.5.2). Boyles metod är också anpassad för utveckling av multimedieprodukter och är 
uppbyggd av i stort sett samma faser som Anderssons (1995). Skillnaden ligger i arbetssättet 
där Boyles metod är iterativ. Genom att välja de, för detta arbete lämpliga delarna ur vardera 
metod, blev resultatet en ny metod där faserna och frågeställningarna i Anderssons metod 
ingår, men arbetet genomförs enligt Boyles (1999) iterativa princip. Till detta gjordes även 
vissa tillägg som ansågs viktiga utifrån erfarenheterna av detta utvecklingsprojekt. Resultatet 
illustreras i Figur 4.1. 

Den framtagna metoden visar dels på processens linjära flöde som börjar med föranalys och 
slutar med leverans, och dels på det centrala iterativa arbetssättet med kontinuerlig verifiering 
och testning som används för att progressivt skapa en produkt. Utöver de faser som ingår i 
Anderssons och Boyles metod har följande lagts till: föranalys, fältstudie, litteraturstudie 
(både under föranalysen och under det fortsatta arbetet), inlärningsguider, handledning samt 
slutlig utvärdering och testning. 

Här följer en beskrivning av hur metoden är tänkt att användas för att skapa multimediepre-
sentationer i situationer likt detta arbetes, d v s då förkunskaperna är begränsade, antalet 
utvecklare få och när det inte framgår från början hur problemet ser ut eller vilka krav som 
finns på systemet. 

4.3.1 Förstudie 
Inledningsvis genomförs en förstudie vilken innefattar föranalys, fältstudie och litteraturstu-
die. 

Föranalysen kan ses som analysfasens första iteration och är till för att komma fram till vad 
som ska göras i ett projekt, vilket övergripande syfte och mål arbetet har, vilka krav som ställs  
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Figur 4.1 Utvecklingsmetod anpassad till detta projekt. 
 

och vilka resurser som finns till förfogande. Här ska alltså dessa frågor besvaras så utförligt 
som möjligt, i huvudsak med hjälp av diskussion mellan inblandade parter.  

Syftet med fältstudien är att få verklighetsanknytning, inspiration, idéer och för att förstå den 
slutliga miljön som systemet är tänkt att placeras i. Detta innebär att besöka platser där 
liknande system finns och om möjligt även den plats som avses för produktionen. 

Målet med den inledande litteraturstudien är att via litteratur, Internet, artiklar, intervjuer 
m.m. inskaffa den kunskap som behövs för att kunna genomföra arbetet. 

4.3.2 Iterativ process 
Kärnan i utvecklingsmetoden är den iterativa process som innefattar analys, design, produk-
tion och implementation med regelbunden testning och verifiering, samt fortsatta litteratur-
studier. 

Den första iterationen genom analys, design, produktion och implementation bör göras 
relativt utförligt. Analys innebär att utöka och detaljera den information som tagits fram under 
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föranalysen, vilket bland annat sker genom att besvara de frågor som ingår i Anderssons 
metod (Kapitel 3.5.1, Analys), som handlar om vad presentationen ska visa, vilka krav som 
finns, i vilket sammanhang och för vem. Under designfasen varvas skissande, tankearbete och 
fortsatt studerande inom relevanta områden med diskussioner med beställaren. Även i 
designfasen finns det frågor som är viktiga att besvara för att kunna detaljera planeringen och 
utföra arbetet (Kapitel 3.5.1, Design). Flödesscheman och en första prototyp i pappersformat 
växer fram och genom godkännande från personer kunniga inom området kontrolleras att de 
tekniska processerna som presentationen ska visa stämmer med verkligheten. När skisserna är 
tillräckligt utförliga för att illustrera förloppen påbörjas produktionen av materialet. Produk-
tionsfasen kan i denna metod liknas vid en sammanslagning av utvecklingsfasen och produk-
tionsfasen i Anderssons (1995) metod och den innefattar att söka lämpliga bilder, retuschera 
dessa bilder, skapa figurer samt att utforma texter. Parallellt med produktionen startar 
implementationsfasen. Till en början innebär detta, för den som saknar kunskap om de 
program som ska användas, fortsatt litteraturstudium samt att exempelvis utföra övningsupp-
gifter med hjälp av inlärningsguider för att lära sig programmen och se vad som är möjligt 
och inte. Mindre delar implementeras sedan för att testa designidéer samt för att visa dessa 
idéer för beställaren. 

Prototypen växer fram iterativt allt eftersom kraven blir mer detaljerade, designidéer mognar, 
skisser utvecklas samt möjligheter och begränsningar med programvaran förtydligas. Likt 
utveckling enligt DSDM blir tillslut prototypen den färdiga produkten. Testning och felsök-
ning blir ett naturligt inslag, eftersom det som implementerats ofta körs för att se hur sekven-
ser ter sig. Riktlinjer och tumregler för systemutveckling bör finnas i åtanke under hela 
utvecklingsfasen. Beställaren deltar kontinuerligt i utvecklingsprocessen genom att bidra till 
diskussion, ge feedback på idéer, skisser och implementerade delar samt verifiera att utveck-
lingen ligger i linje med vad som önskas. Under hela utvecklingsprocessen är det också bra att 
med jämna mellanrum titta på helheten och ställa sig frågan om de idéer som finns är 
genomförbara och harmonierar med det övriga. 

4.3.3 Slutlig utvärdering av prototyp 
Efter den slutliga implementeringsfasen sker utvärdering av prototypen. Detta kan göras på 
många olika sätt. Det sätt som lämpade sig för detta arbete var att dels jämföra prototypen 
med de riktlinjer som finns för hur multimedia bör presenteras och med tumregler för 
systemutveckling i allmänhet och dels använda en blandning av Tänka högt och Kooperativ 
utvärdering för användartester med personer tillhörande målgruppen för arbetet d v s möjliga 
besökare av museet. 

När jämförelse med riktlinjer och tumregler skett samt testning med några testpersoner 
genomförts görs eventuella ändringar. Därefter är det lämpligt att genomföra ytterligare 
testningar för att se att ändringarna fallit väl ut. 
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5 Systemutvecklingsmetod 
Genom att utföra en fallstudie över användningen av metoden, har denna kunnat utvärderas. 
Fallstudien har inneburit att utveckla den för arbetet specificerade multimediepresentationen 
och kontinuerligt dokumentera de fakta som hittats, problem som stötts på, hur arbetet 
genomförts, beslut som tagits, idéer, tankar och funderingar som funnits, samt vad det hela 
gett för resultat. Den dagliga dokumentationen är troligtvis lämplig även när metoden används 
utan syfte att utvärdera den, eftersom det ger möjlighet att se tillbaka på utvecklingsproces-
sen, exempelvis varför vissa designbeslut tagits och andra inte. 

5.1 Förstudien 
Förstudien gav den kunskap som behövdes för att arbetet skulle komma igång. 

Föranalys 
I föranalysen togs arbetets syfte och mål fram samt vilka resurser som stod till förfogande. 
Tillvägagångssättet var diskussion med projektansvarig för IT-ceum, handledare och exami-
nator. Vägen fram till syfte och mål var dock inte helt rak och kom att justeras under arbetets 
gång. 

Föranalysen lade grunden till hela arbetet och var en förutsättning för att kunna göra en 
övergripande planering. Föranalysen bör därför inte stressas igenom även om det ofta känns 
angeläget att komma igång med det som anses vara det ”riktiga” arbetet. Här ingår dock inte 
att specificera detaljer, eftersom problemet ofta är helt outforskat och mycket kan komma att 
ändras på vägen. 

Fältstudien 
Eftersom en vidareutvecklad version av prototypen som utvecklas i detta arbete kommer att 
placeras på IT-ceum utgjordes fältstudien av besök på dels tre museer i Stockholm; Armému-
seet, Tekniska Museet och Nobelmuseet, och dels institutionen för Kultur Samhälle och 
Mediegestaltning (KSM) i Norrköping. Syftet med fältstudien var att se hur museibesökare 
beter sig samt för att utbyta tankar och idéer med personer som jobbar med olika slags media 
och utställningar. 

Fältstudien var mycket inspirerande. En insikt från besöket vid KSM var att det finns flera 
dimensioner att tänka på när det gäller att skapa ett utställningsobjekt. Det är inte bara målet 
med själva objektet som ska uppnås, utan objektet bör också harmoniera med utställningen i 
sin helhet och det bör finnas en koppling mellan det som utställningsobjektet förmedlar och 
den medieform som objektet är skapat i. 
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Det var dock svårt att se något speciellt mönster för hur människor beter sig på museum, vad 
som lockar dem att titta närmare på en monter och vad som gör att de stannar kvar. Detta 
skulle ha krävt en mer systematisk och långvarig undersökning. Men med tanke på att endast 
två dagar lades på fältstudien och resultatet av denna var givande, anses fältstudier vara en bra 
investering som ger idéer och inspiration samt i detta fall även en ökad förståelse för vad som 
krävs av ett utställningsobjekt. Finns det möjlighet att satsa mer tid på detta är det alltså en 
fördel att göra det. 

Litteraturstudien 
Litteraturstudiens syfte var att inskaffa kunskap om systemutvecklingsmetoder, forskning 
inom området multimedia, vilka riktlinjer som finns för utveckling av pedagogisk multimedia, 
hur andra multimediepresentationer ser ut samt hur datorer är uppbyggda i detalj. 

För att hitta information söktes relaterade och för ämnet relevant litteratur och artiklar på 
bibliotek, via Internet och i databaser. Litteratur hittades om systemutvecklingsmetoder och 
multimedieutveckling. På hemsidor tillhörande dataföretag, systemutvecklare, datortillverkare 
och museer, exempelvis Intel, Heinz Nixdorf MuseumForum och Jacob Nielsen Website, 
lästes information om hur datorer fungerar samt andra liknande presentationer. I databaser, 
exempelvis Academic Search Elite, hämtades intressanta forskningsartiklar. 

Litteraturstudien var liksom tidigare delmoment, en nödvändig del i utvecklingsarbetet. Utan 
kunskap inom de olika områdena (av Boyle (1997) kallad domänkunskap) hade arbetet inte 
kommit långt. 

5.1.1 Iterativa processen 
I den iterativa processen skedde själva skapandet av prototypen. Det visade sig dock att inte 
ens den iterativa modellen var tillräckligt flexibel, utan arbetet blev även dynamiskt. Med 
iterativ process menas att utvecklingsfaserna cykliskt gås igenom flertalet gånger, men 
fortfarande i den bestämda ordningen. I en dynamisk process är det utöver detta, tillåtet att 
arbeta parallellt med flera faser och att förflytta sig fritt dem emellan.  

Analys 
I analysfasen besvarades de frågor från Anderssons (1995) metod som ansågs relevanta för 
detta arbete (Tabell 5.1). Detta skedde bland annat genom fortsatt diskussion med projektleda-
ren för IT-ceum. 
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Tabell 5.1 Frågor och svar i analysfasen. 

Fråga: Svar: 

Varför och i vems intresse 
görs produktionen? 

För att skapa en presentation till IT-ceum samt för att inskaffa kunskap om 
systemutveckling och multimedia. 

Vad är syfte och mål med 
produktionen? 

Att hjälpa människor att förstå hur datorer fungerar. (För mer information 
se inledningskapitlet.) 

Vilken är målgruppen? IT-ceums besökare d v s troligtvis läskunniga människor med genomsnittlig 
datorvana. 

Vad är det som gör att de har 
nytta av att se och höra just 
detta? 

Presentationen är tänkt att öka människors förståelse för vad som sker i en 
dator. Nästan alla använder idag datorer, men få förstår hur de fungerar och 
vad som egentligen händer inuti ”lådan”. Ökad förståelse kan förhopp-
ningsvis avdramatisera bilden av datorns förmågor och dess inre samt ge 
den nyfikne mersmak. 

Hur ska intresse och 
nyfikenhet väckas? 

Besökarna ska själva kunna interagera med presentationen och välja det 
som intresserar dem. De tekniska förloppen ska vara enkla och pedagogiska 
förklaringar i form av text, bild och animering. Scenarier som visas ska 
vara sådana som människor känner igen ifrån sin vardag. 

Hur lång tid får utvecklingen 
ta? 

20 veckor 

Hur mycket pengar finns? Mycket begränsat. Program och visningsdator kan köpas in samt studiebe-
sök sponsras. Eventuellt kan betalning ske för vidareutveckling samt till 
konsulter för att ge presentationen en ”sista touch”.  

Vilka andra resurser finns? Beställaren, handledare och andra kunniga personer inom universitetet. 

Hur långt ska programmet 
vara? 

Tre filmer på á 4 - 8 min samt sju komponentfilmer á 1-4 min. Tidsåtgång-
en kommer dock i huvudsak bero på i vilken takt användarna väljer att se 
förloppen. Troligtvis kommer inte alla filmerna att implementeras inom 
ramen för detta arbete. 

Hur mycket ska användarna 
kunna påverka? 

Användarna ska ha möjlighet att välja det som de önskar veta mer om, 
kunna gå framåt och backa i sin egen takt, samt avbryta pågående 
filmsekvens. 

Vilka program behövs för att 
skapa produktionen? 

Director MX, Illustrator 9.0.1 och Photoshop 6.0. 

Vilka program behövs för att 
visa upp produktionen och hur 
ska den flyttas mellan datorer? 

Presentationen kan sparas som en exe-fil och kan då visas i Windowsmiljö 
utan speciella program, alternativt kan den visas i Flash. Presentationen 
kommer att flyttas via webben eller CD-rom. 
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Alla frågor i Tabell 5.1 kunde inte besvaras fullt ut inom den första iterationscykeln. Det var 
dock bra att ha funderat på dem, ha dem i åtanke under utvecklingen och med jämna mellan-
rum kunna göra tillbakablickar och kompletteringar. 

Under analysfasen fortsatte utvecklingen av planeringsdokument och kravspecifikation. 
Kraven på slutprodukten var dock svåra att definiera vilket medförde att detaljering fick ske 
efter hand. Ambitionerna var i första läget mycket höga och det visade sig senare att tidspla-
nen var för snålt tilltagen. Det är alltså viktigt att vara så realistisk som möjligt vid planering-
en och helst lägga in extratid för oförutsedda behov. 

Design 
Under designfasen varvades skissande av vad presentationen skulle visa, tankearbete omkring 
hur det skulle visas, studerande av datorns inre delar, delarnas funktioner och andra presenta-
tioner med diskussioner med handledare och beställare. Flödesscheman och en första prototyp 
i pappersformat togs fram och ett par personer kunniga inom området kontrollerade att de 
tekniska processerna som skisserna visade stämde med verkligheten. Frågorna från Anders-
sons metod besvarades och resultatet kan ses i Tabell 5.2. 

Produkten av designfasen är skisserna, vilka är mycket användbara och troligtvis nödvändiga 
vid utveckling av multimedia. Det är först när idéerna finns på papper som det dels går att se 
om de förmedlar det som önskas och dels är möjligt att diskutera med övriga inblandade om 
förväntningar på slutprodukten. I detta arbete var det till en början svårt att ta fram en 

Tabell 5.2 Frågor och svar i designfasen 

Fråga: Svar: 

Hur ska det presenteras d v s 
vad och på vilket sätt ska det 
visas? 

Svaret på denna fråga är en stor del av vad arbetet gått ut på. I resultatkapitlet 
(Kapitel 6) kan läsas om hur design- och implementationsprocessen gått 
tillväga. Under denna process fanns riktlinjer och tumregler för multimedie- 
och systemutveckling i åtanke. 

I vilken miljö och på vilket 
sätt? 

Tanken är att slutprodukten ska bli ett utställningsobjekt som placeras på IT-
ceum. En dator och en bildskärm har köpts in för att inhysa presentationen. 
Själva datorlådan kommer vara gjord av plexiglas och placeras så att 
användarna kan se in i den ”riktiga” datorn samtidigt som de interagerar med 
presentationen. För interaktion kommer ett pekdon, exempelvis en muspekare 
eller en knappsats, att finnas. 

Är idéerna genomförbara? Frågan återkom flera gånger och beroende på vilken del av systemet frågan 
avsåg och när under utvecklingen den ställdes, gavs ibland negativt och 
ibland positivt svar.  

 



Systemutvecklingsmetod 
 

 

 

 
  

Hur fungerar datorer? 
– En fallstudie av att utveckla pedagogisk multimedia för ett datorhistoriskt museum. 45 

 

detaljerad kravspecifikation. I sådana situationer är skisserna ännu viktigare för att kunna 
undersöka olika möjligheter och komma fram till vad produkten ska visa. Kravspecifikationen 
får alltså växa fram vart efter skisserna blir mer och mer detaljerade, vilket till en början gav 
stor frihet i designarbetet. Denna frihet gjorde dock designarbetet svårare eftersom valmöjlig-
heterna blev oändliga. Det var här det visade sig att Anderssons (1995) vattenfallsmetod var 
otillräcklig eftersom den förutsätter att skisserna utvecklas fullt ut innan steget till nästa fas 
tas.  

Produktion 
Till att börja med skapades enkla bilder och figurer, eftersom det i detta fall inte var möjligt 
att veta exakt vilka bilder och texter som behövdes eller hur figurerna skulle se ut innan tester 
implementerats på flera olika delar. Materialet byttes sedan ut eller förbättrades var efter. 
Hade det i designfasen varit möjligt att göra skisserna och specifikationen av slutprodukten 
tillräckligt detaljerade hade det kanske varit möjligt att ta fram det slutliga materialet direkt. 

En nackdel var dock att det iterativa arbetssättet gjorde att mycket tid lades på bilder och 
figurer som sedan visade sig inte behövas eller passa in. Men kanske är detta en oundviklig 
del av design och utveckling. Utan de detaljerade bilderna var det nämligen svårt att se om 
förloppen som skulle visas fungerade eller ej, när det gällde både pedagogiken och animatio-
nerna. 

Implementation 
I implementationsfasen utfördes först övningsuppgifter med hjälp av inlärningsguider funna 
på Internet för att inskaffa kunskap om Director, Illustrator och Photoshop, samt för att se vad 
som var möjligt att göra och inte med hjälp av dessa program. 

Därefter gjordes en testproduktion på en begränsad del, med enklare objekt och animeringar. 
Denna visades för beställaren och trots dess enkelhet gav den en klar bild av den tänkta 
utformningen av presentationen och blev mycket uppskattad. Det var bra att ha något konkret 
att visa och det gav något påtagligt att diskutera omkring och bygga vidare på. Det krävs 
alltså inte så mycket för att visa en huvudidé och det är en klar fördel att använda animationer. 

Det iterativa arbetssättet var positivt även i implementationsfasen, dels eftersom det som 
implementeras aldrig blir exakt som skisserna och dels för att korrigeringar ofta påverkar 
tidigare faser. Av samma anledning är det viktigt att tänka på att till en början inte lägga ner 
för mycket arbete på detaljer.  

Kodmängden växer snabbt vilket innebär att det är viktigt att kommentera allt, nödvändigt att 
rensa bort funktioner som inte används samt att namnge variabler på ett så systematiskt och 
intuitivt sätt som möjligt. 
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Är detta genomförbart? Frågan ställdes flera gånger och gällde exempelvis: Kan jag i datorn 
skapa det som skissats på papper? Går det att implementera förloppen? Kommer folk att 
förstå det jag vill visa? Kommer implementationen av hela presentationen att hinnas med? 
Ska någon annan anlitas för att skapa bilderna? Ska jag rita dem själv eller söka dem från 
andra källor? Vissa frågor gick att svara och ta beslut på, andra inte och en del svar framkom 
efter hand. Frågor som dessa tillhör design- och utvecklingfasen. När frågor om genomför-
barhet dyker upp är det bra att skriva ner dem och sedan varefter fylla på med svar och beslut 
samt motiveringar till dessa. Dokumentationen kan senare användas för att se tillbaka på när 
det är oklart varför något ser ut som det gör. Ett designbeslut kan kännas helt självklart i den 
stund det tas, men det är mycket lätt att dess motivering har glömts bort vid ett senare tillfälle. 

Testning och verifiering 
Genom att under implementeringen regelbundet köra presentationen upptäcktes fel snabbt och 
kunde korrigeras efter hand. Director kan dock vara nyckfullt vilket innebär att oväntade fel 
plötsligt kan uppstå. Vanligtvis avhjälptes dessa genom att stänga ner och starta om pro-
grammet. 

Möjlighet att regelbundet få återkopplig på arbetet verifierade att utvecklingen skedde i linje 
med beställarens önskan. En nackdel med att kontinuerligt visa presentationen för beställaren 
var dock att varje gång detta skulle ske ”fixades presentationen till”. Mycket tid lades därför 
på smådetaljer som inte kom att behållas och en del nödlösningar slängdes in för att få något 
att fungera tillfälligt. 

5.1.2 Den slutliga utvärderingen 
Resultatet av utvärdering och användartester på prototypen läses i Kapitel 6.6. 

Utvärderingen innebar att prototypens egenskaper jämfördes med riktlinjer och tumregler för 
systemutveckling och multimedia och bekräftade att dessa hade följts i mån av tid. 

Användartestningen gick till på så vis att tre personer fick vid olika tillfällen en kort introduk-
tion till vad prototypen gick ut på, därefter fick de gå igenom systemet steg för steg och säga 
vad som var bra/dåligt, ge förslag på förbättringar, säga om de tyckte att pedagogiken 
fungerade och om layouten såg bra ut. Ett antal frågor om speciella designbeslut ställdes 
också och de fick dela med sig av övriga synpunkter. Under genomgången iakttogs testperso-
nernas handlingar och de problem som stöttes på noterades och diskuterades. Hade mer tid 
funnits för testning hade det varit lämpligt att ge testpersonerna frågor efter att de interagerat 
med prototypen för att se att de verkligen lärt sig det som avses.  
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Personerna som valdes för testning hade alla datorvana, men olika kunskaper om datorers inre 
komponenter och dessas funktioner. Efter testning med två av testpersonerna gjordes en del 
ändringar innan den tredje testningen genomfördes. 

Testningen gav flera bra synpunkter och bekräftade att det är viktigt att följa de tumregler och 
riktlinjer som finns för system- och multimedieutveckling. De områden som inte utvecklats 
till en önskvärd nivå, exempelvis navigeringsmöjligheterna samt att visa när ett objekt är 
klickbart, påpekades av testpersonerna. Testningen visade också på att det kan finnas 
oklarheter som den som utvecklar systemet inte upptäcker – i detta fall hur knapparna för 
framåt och bakåt fungerade jämfört med testpersonernas förväntningar. Mer om detta berättas 
i Kapitel 6.6.4. 

För att få pålitliga testningsresultat bör ett lagom antal personer med kunskaper motsvarande 
de tänkta användarnas medverka. Enligt Jacob Nielsen är fem personer lagom att använda vid 
användartest eftersom undersökningar visat att då upptäcks 85 % av ett systems användbar-
hetsproblem (Jacob Nielsen Website, 2004). Att det i detta fall endast utfördes tre tester, 
berodde på tidsbegränsningen och prototypens mindre omfattning. Viktigt att tänka på vid 
utveckling av system är också att det behövs tid efter testningen för att göra lämpliga ändring-
ar samt för att köra ytterligare testomgångar för att se att ändringarna fallit väl ut. 
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6 Prototyp 
Utvecklingen av prototypen skedde enligt den framtagna utvecklingsmetoden d v s först togs 
syfte och mål fram, därefter skedde en iterativ process innefattandes utveckling av kravspeci-
fikation, skissade och successiv implementering i Director. I detta kapitel beskrivs kravspeci-
fikationen för de olika delarna, det berättas om designfrågeställningar som funnits och 
designbeslut som tagits, samt hur prototypen ser ut och fungerar. 

6.1 Övergripande krav och design 
Huvudmålet och ett övergripande krav på presentationen är att pedagogiken måste fungera, 
d v s att användarna förstår processerna som visas och att de hela tiden vet var i datorn de 
processer som visas sker. Presentationen ska också vara lättnavigerad och det ska vara möjligt 
att avbryta pågående film för att komma tillbaka till Huvudmenyn eller Välj-själv-menyn. Om 
ingen interagerar med presentationen ska en film startas automatiskt med jämna mellanrum så 
att förbipasserande museibesökare förhoppningsvis blir nyfikna när de ser att något händer på 
bildskärmen. 

Innehållsmässigt är målet att presentationen ska visa hur datorer bearbetar och lagrar informa-
tion, omvandlar information mellan digital och analog form samt kommunicerar med 
omvärlden via olika media. 

Utifrån kraven uppstod flera designfrågeställningar: 

• Vad ska visas och på vilket sätt ska det visas så att folk förstår och vet var i datorn 
processerna pågår? Ska exempelvis anekdoter och metaforer användas? 

• Vilken komplexitetsnivå ska innehållet i presentationen ligga på för att tilltala den 
heterogena målgruppen? Hur kan processerna som sker i datorn delas upp i olika kom-
plexitetsnivåer, vilka detaljer ska visas och förklaras, samt hur ska de förlopp som sker 
i datorn förenklas så att funktioner och processer fortfarande är korrekta? 

• Vilka navigationsmöjligheter ska finnas och hur ska dessa utformas och placeras? 

• Hur ska bilderna ritas så att de blir enhetliga och snygga och ska de vara i 2D eller 
3D? 

• Hur ska det hela programmeras i Director MX, exempelvis så att presentationen startar 
automatiskt efter ett visst tidsintervall och för att ljud eller text ska kunna läggas till? 

De första idéerna för att uppnå det pedagogiska målet i presentationen var att använda 
metaforer, exempelvis att likna datorn vid en fabrik eller en hjärna. Dessa idéer ersattes sedan 
av förslaget att visa realistiska förlopp med motiveringen att ”vanliga datoranvändare” då 
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troligtvis kan känna igen sig och relatera till sådant de själva utför. Enligt tumregler för 
systemutveckling är det en fördel att använda de kunskaper som redan finns hos användarna 
(Kapitel 2.3.1). De processer som valdes var (1) hur en bild som tas med en digitalkamera 
hamnar på bildskärmen, (2) hur ljud lagras och modifieras i datorn för att sedan spelas upp 
eller sparas på en CD-skiva, samt (3) vad som händer från det att en tangent trycks ner tills 
det att motsvarande bokstav dyker upp på skärmen. Som komplement, och för att öka 
valmöjligheterna i presentationen, valdes även att utveckla separata filmer för de datorkom-
ponenter som ansågs väsentliga. De komponenter som valdes var moderkortet, RAM/minne, 
processor/CPU, grafikkort, ljudkrets, hårddisk och CD-rom/DVD. Av ovanstående implemen-
terades inom ramen för detta arbete, filmen om digitalkameran och komponentfilmerna 
RAM/minne, grafikkort samt en del av CPU/Processor. Resterande delar lämnades för 
implementering i nästa version. 

För att visa var i datorn komponenterna finns och var de processer som visas sker, används 
markeringar i form av röda rutor, röda pilar samt zoom- och fadingeffekter. 

Komplexitetsnivån för presentationen har lagts på en medelnivå, d v s användarna förutsätts 
använda datorer och känna igen namnen på flera komponenter, men behöver inte ha studerat 
datorarkitektur, programmeringsspråk eller liknande. Användare kan själva välja vad de vill 
veta mer om eller hoppa över. Målet är inte att alla användare ska förstå alla processer som 
sker i datorn, utan att det är en övergripande förståelse som skall uppnås, samt att nyfikenhet 
väcks att söka mer kunskap inom området. Den tid som presentationen har användarnas 
uppmärksamhet är troligtvis också begränsad. Av dessa anledningar har komponenter, förlopp 
och funktioner förenklats. Exempel på vald detaljnivå ges i Kapitel 6.4 som handlar om 
komponentfilmerna. 

Att utforma navigationssystem visade sig inte helt okomplicerat. Dessa går att utforma på ett 
antal olika sätt, vilka alla har varierande för- och nackdelar. Viktigast ansågs dock vara 
kontinuitet – att valmöjligheter alltid ligger på samma ställe och ser layoutmässigt likadana ut. 
Resultatet blev att det alltid finns en knapp för Huvudmenyn och en för Välj-själv-menyn, 
samt när en film eller en komponentfilm visas kan en annan film respektive komponentfilm 
väljas. För förflyttning inom en film finns knapparna framåt och bakåt. Flödesschemat för 
presentationen som visar på navigationsmöjligheter och filmförlopp ses i Figur 6.1. 

Grafiken grundar sig i huvudsak på bilder av datorns komponenter. Till dessa har sedan enkla 
figurer och tabeller skapats i Illustrator, Photoshop och i Directors egna ritverktyg. Att ha 
grafiken i 3D istället för 2D skulle helt klart göra presentationen snyggare, men det skulle 
också kräva mer tid att implementera och mer minnesutrymme. Valet föll därför på 2D. 

Det visade sig snart att det i multimedieprogrammet Director MX finns flera olika sätt att 
skapa presentationer på och att olika personer hittar olika sätt som de föredrar att använda. 
Tidsbegränsningen gjorde dock att det endast fanns möjlighet att testa ett par olika alternativ.  



Prototyp 
 

 

 

 
  

Hur fungerar datorer? 
– En fallstudie av att utveckla pedagogisk multimedia för ett datorhistoriskt museum. 51 

 

 

Figur 6.1 Flödesschema för presentationen. 
 

Valet föll därefter på det sätt som då ansågs fungera bäst och vara mest flexibelt. I efterhand 
har det visat sig att det finns bättre alternativ och att möjligheter har begränsats något i och 
med det sätt som valts. Det ska dock inte vara några problem att exempelvis lägga in en 
funktion som får presentationen att starta automatiskt efter en stund om ingen interagerat med 
den eller att lägga till ljud. 

6.2 Huvudmenyn 
Kraven på Huvudmenyn är att den ska väcka nyfikenhet, inbjuda till interaktion och ge 
ledtrådar till vad som döljer sig under valmöjligheterna. Resultatet blev fyra klickbara bilder 
tillsammans med varsin kort text, varav den översta bilden leder till Välj-själv-menyn och de 
tre nedre startar var sin film (Figur 6.2). 
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En idé var att låta texterna, vilka ger en indikation på filmernas innehåll, endast visas när 
muspekaren befinner sig över respektive bild. Fördelen med detta skulle kunna vara att 
nyfikenhet väcks och interaktionen ökar i jakten på mer dold information. Nackdelarna vore 
att det till en början endast skulle vara bilderna som kunde väcka intresse och att dolda texter 
skulle kunna tolkas som undanhållande av information. Eftersom de tilltänkta texterna är 
väldigt korta ansågs därför det bästa alternativet vara att konstant visa både texter och bilder. 

 

 

Figur 6.2 Huvudmenyn. 
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6.3 Välj-själv-menyn 
I Välj-själv-menyn är kraven att det ska finnas en bild över datorn där alla komponenter som 
ingår i presentationen är synliga, samt en meny med knappar för varje komponent som har en 
komponentfilm länkad till sig. Kopplingen mellan knapp och komponent ska framgå när 
musen hålls över en knapp. Det finns också krav på att användarna enkelt måste kunna starta 
önskad komponentfilm och att det alltid ska vara möjligt att återgå till startsidan. Dessa krav 
ledde till ett flertal designfrågeställningar: 

• Hur ska datorkomponenterna pekas ut? 

- Ska namnet på en komponent, en ram runt denna och/eller intressanta frågeställ-
ningar dyka upp när muspekaren befinner sig över en komponent och/eller dess 
knapp? 

- Ska det krävas ett tryck på en knapp eller en komponent för att visa ramen och 
namnet/frågeställningen? 

• Hur ska en komponentfilm startas? 

- Startas komponentfilmen när användarna trycker på ett objekt och/eller på en 
knapp vid sidan? 

- Krävs enkelklick eller dubbelklick? 

• Ska knapparna vid sidan också vara ikoner d v s bilder av objekten? 

Till en början gjordes en skiss som visar på hur frågeställningar dyker upp när muspekaren 
befinner sig över en komponent (Figur 6.3). Att skriva ut en frågeställning ansågs dock inte 
vara nödvändig information. Enligt Mayers fjärde princip Sambandsprincipen, lär sig elever 
bättre om onödiga eller irrelevanta ord, bilder och ljud ej är med jämfört med om de är med 
(Kapitel 3.2). Istället för att frågeställningar dyker upp när användarna för muspekaren över 
datorbilden eller knapparna, valdes att komponenternas namn visas samt en röd ram runt 
respektive komponent (Figur 6.4). Det ansågs lämpligast att namn och ram visas då muspeka-
ren förs över objekten istället för att kräva att användarna ska ”klicka”.  

För att starta en komponentfilm klickar användarna en gång direkt på komponenten i bilden 
eller på dess knapp. Enkelklick ansågs vara det vanligaste sättet som funktioner likt denna 
fungerar och genom att filmen startas både via knappar och via komponenter täcks flera fall 
av användarbeteende in. 
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Figur 6.3 En tidig skiss över Välj-själv-menyn med frågeställningar som dyker upp då muspekaren 
förs över datorkomponenterna. 
 

Knapparna består inte av ikoner utan är försedda med text. Detta ger möjlighet att identifiera 
komponenter både genom deras utseende via bilden, och genom deras namn via knapptexten. 
Det kan tyckas vara dubbel information att visa både komponenternas namn som text i bilden 
och på knappen, men detta ansågs nödvändigt eftersom det är två komponenter (diskettstation 
och nätaggregat) som inte har någon tillhörande film och därför inte heller finns representera-
de i knappmenyn. 
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Figur 6.4 Välj-själv-menyn. (I presentationen visas endast en röd ram och ett komponentnamn i taget.) 

6.4 Komponentfilmerna 
Komponentfilmerna är tänkta för de av museets besökare som vill veta mer om en specifik 
datorkomponent. Vilka komponenter som har en tillhörande komponentfilm kan ses i raden 
av knappar till höger i Välj-själv-menyn i Figur 6.4. Kraven på dessa filmer är att de dels ska 
vara relativt korta och dels att varje komponent ska förklaras på ett sådant sätt att ordningen 
som filmerna ses inte har någon betydelse, även om detta kan leda till upprepning. Användar-
na måste också kunna avbryta pågående komponentfilm, byta till en annan samt kunna klicka 
sig framåt och bakåt mellan sekvenserna inom en film i egen takt. Förloppen ska förklaras 
med texter. Alla komponentfilmer ska också börja på samma sätt d v s med fokusering och 
inzomning av komponenten i datorbilden. 

Designfrågeställningar som fanns var följande: 

• Hur ska knapparna för navigeringen placeras? 
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• Hur ska navigationen genom komponentfilmerna ske och hur ska detta implemente-
ras? 

• Hur ska texterna placeras? 

• Hur ska RAM/minne respektive processorn/CPU:n förenklas och förklaras? 

• För att visualisera processorns avläsning och kopiering av information i RAM ansågs 
en robotarm med två leder vara en kul lösning. Hur ska denna robotarm skapas och 
implementeras? 

När det gäller knapparnas placering och navigeringsmöjligheter genom komponentfilmerna 
påverkades detta av att förklaringarna skulle vara i textform. När text finns med i en presenta-
tion bör möjligheten finnas att användarna i egen takt själv kan förflytta sig framåt och på så 
sätt styra hur länge texterna ska visas (Kapitel 3.6.2). Knapparna för navigering inom 
pågående komponentfilm utgörs därför av framåt och bakåt och är placerade under filmrutan. 
Knapparna för att välja en annan komponentfilm eller återgå till menyerna är placerade på 
högerkanten. Programmeringsmässigt förutsätter förflyttning inom en film att det finns 
brytpunkter med jämna mellanrum. Den lösning som valdes, utifrån tidigare valt programme-
ringssätt, var att dela upp filmerna i ett flertal sekvenser vardera och ge möjligheten att 
förflytta sig mellan startpunkterna på dessa sekvenser. 

För att uppnå enhetlighet och kontinuitet i presentationen var det första designförslaget att låta 
alla texter finnas i en ruta bredvid filmrutan. Det visade sig dock finnas för lite utrymme för 
att ha både en textruta och en knappmeny bredvid filmrutan. Texterna placerades därför i 
relation till pågående animering inom filmrutan. 

Huvuddragen i förklaringen av RAM/minne beslutades tidigt och bygger på att en minnes-
krets visas och sedan zoomas in steg för steg till nivån där 1:or och 0:or blir synliga. Genom 
denna inzoomningsprocess är förhoppningen att användarna kommer förstå hur ett minne 
fungerar, var själva minnesfunktionen finns och hur små de minsta enheterna faktiskt är. I 
Figur 6.5 visas en av de första skisserna över inzoomningsprocessen. 
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Figur 6.5 Skiss över RAM. 
 

Att på ett enkelt och snabbt sätt förklara hur en processor fungerar visade sig inte lika 
självklart som förklaringen av RAM/minne. Processortillverkaren Intel har gjort ett försök 
som kan ses på deras hemsida och som innebär att ett processorchip först förstoras med 
mikroskop, därefter visas register och funktioner i tecknad form på samma plats som de 
befinner sig i verkligheten och sedan förklaras steg för steg hur information bearbetas och 
flyttas runt under en enkel beräkning (Intel, ”How Microprocessors Work”, 2004). Detta sätt 
kändes dock för komplicerat och tidskrävande för denna presentation. Andra exempel på 
förklaringar som på tydliga sätt ritar upp och förklarar hur processorer fungerar och är 
uppbyggda kan hittas i olika läroböcker. Dessa kräver dock oftast tid och att läsaren är insatt 
inom området. Tiden är i detta fall starkt begränsad och förkunskaperna mycket varierande. 
Den förklaring av processorn som designats i detta arbete har därför förenklats så att endast 
de mest påtagliga registren och de mest relevanta operationerna finns med (Figur 6.6). Syftet 
är inte att förklara exakt hur en processor fungerar utan att öka förståelsen för hur information 
hämtas, bearbetas och lagras på beordring av ett program samt hur program och förlopp 
genomförs i takt med en klockfunktion och en programräknare. 

För att skapa en animerad robotarm krävdes antingen ett större antal bilder av armen i olika 
positioner eller en algoritm som beräknade vinklarna för respektive led beroende på målposi-
tion. Valet föll på att ta fram en algoritm, eftersom detta ger större möjlighet att göra ändring-
ar i placering, målpositioner och storlek av robotarmen och eftersom en formel, när den väl är 
framtagen, gör det enkelt att lägga till fler cykler. Efter en hel del räknande fungerade 
robotarmen tillräckligt bra. 
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Figur 6.6 Här ses RAM indelat i programdel och datadel samt processorn innehållandes program-
räknare, klocka, styrenhet, tre dataregister, aritmetisk enhet och in/ut-register. Sammanlänkningen 
mellan RAM och processorn utgörs dels av att en programrad i RAM pekas ut av programräknaren 
och dels av en tunnel där data transporteras och som förflyttas till utsedd målposition med hjälp av 
robotarmen. 

6.5 Filmerna 
Kraven på filmerna är att de ska vara enhetliga och alltid börja med en övergripande bild, 
vilken visar de komponenter som deltar i processen och i vilken ordning (Figur 6.7). För att 
minska arbetsmängden är det också önskvärt att filmerna till stor del ska utgöras av samman-
länkade komponentfilmer. De komponentfilmer som dels visas för sig och dels ingår i en film 
skiljer sig dock åt på vissa punkter. En komponentfilm kan vara det första någon ser av 
presentationen, medan en komponentfilm som är en del av en film, alltid föregås av någon 
slags information. En designfrågeställning blev därför hur detta skulle lösas så att skillnader-
na, och därmed arbetsmängden, minimerades. 
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Figur 6.7 Inledande snabbgenomgång i filmen som handlar om hur en bild tas med digitalkamera 
och sedan hamnar på bildskärmen. 
 

För att undvika att behöva utveckla två filmer om samma komponent gjordes först gemen-
samma versioner som sedan, så sent som möjligt i utvecklingsprocessen, sparades i två 
upplagor och därefter anpassades till sina respektive ändamål. För att underlätta sammanlänk-
ningen av komponentfilmerna påbörjas de på samma sätt, nämligen genom att utgå från 
bilden över datorns inre och sedan zooma in på den komponent som filmen handlar om. En 
röd tråd som löper genom hela presentationen är också att all information som matas in i 
datorn omvandlas till 1:or och 0:or. Syftet med denna binära omvandling är att visa på att all 
information som finns i datorn endast består av 1:or och 0:or och att all information som vi 
matar in eller får ut från datorn kan omvandlas till respektive återskapas från, endast 1:or och 
0:or. 
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6.6 Utvärdering och användartestning av prototyp 
I detta avsnitt följer resultatet av utvärderingen och användartestningen av prototypen. Det 
som framkom har antingen införts i prototypen eller lagts som förbättringsförslag att imple-
mentera i nästa version (Kapitel 7.3).  

Utvärderingen skedde genom att jämföra prototypen med de tumregler som finns för system-
utveckling och de riktlinjer för multimedieproduktioner som ansetts relevanta (Kapitel 2.3.1 
och 3.6).  

6.6.1 Utvärdering enligt tumregler för systemutveckling 
Använda befintliga kunskaper: Att använda den kunskap som många redan har var 
anledningen till att processer som många känner igen valdes för att visa datorkomponenternas 
funktioner, exempelvis att ta kort med en digitalkamera och sedan titta på dem på bildskär-
men. Placering av knappar och navigeringsmöjligheter har också utformats så att de ska likna 
kontorssystem. 

Enkel och naturlig dialog: Texterna är korta och sakliga och facktermer har om möjligt 
undvikits. Det är också användarna som avgör när de har sett och läst tillräckligt av den 
information som visas i en sekvens, för att vilja gå vidare. 

Vara konsekvent: Menyer och navigationsknappar har samma placering genom hela 
presentationen och filmerna är uppbyggda enligt samma mönster. 

Enkel navigering: Valmöjligheterna i menyn varierar beroende på om användarna befinner 
sig i en film eller i en komponentfilm. Att inte visa alla alternativ är ett medvetet designbeslut 
med motiveringen att inte förvirra användarna med för många valmöjligheter. Efter varje 
sekvens är det möjligt att återgå till Huvudmenyn eller Välj-själv-menyn. För förflyttning 
inom en film eller komponentfilm finns knapparna framåt och bakåt. Dessa utgör enkel 
navigering men ger samtidigt ingen möjlighet för användarna att hoppa flera sekvenser framåt 
eller bakåt, vilket troligtvis vore önskvärt. 

Återkopplig: Ett krav var att återkoppling ska ges när muspekaren befinner sig över ett 
klickbart objekt och vid knapptryckningar. På grund av tidsbegränsningen har dock detta inte 
implementerats. 

Closure (ungefär närhet, orientering): En önskvärd egenskap har varit att användarna hela 
tiden ska veta var i presentationen de befinner sig och hur lång en pågående film är. Texter 
som ”Nu börjar vi... ” och ”Nu går vi över till…” finns därför med syfte att leda in användar-
na i nya situationer och in- och utzoomning används kontinuerligt för att visa var i datorn 
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processerna sker. Det finns dock i nuläget ingen indikation på hur lång en film är, eller i 
vilken sekvens inom en film användarna befinner i. 

Felhantering: I detta läge kan presentationen bete sig felaktigt om användare inte följer de 
vägar som avses. Det finns inte heller några meddelanden som förklarar vad som ska göras då 
fel uppstår. 

Möjlighet att ångra: Eftersom presentationen inte innefattar någon behandling av ny 
information från användare ansågs det inte nödvändigt att ha någon ”ångraknapp”. Användare 
kan istället enkelt komma tillbaka till Huvudmenyn eller Välj-själv-menyn. 

Inte belasta minnet: De processer som beskrivs kan verka komplicerade för den som inte är 
insatt. Vid en del tillfällen finns därför återkoppling och repetition av tidigare information. 

6.6.2 Utvärdering enligt Mayers sju principer 
Mayers sju principer behandlar multimediepresentationer med ljud, bild och text (Kapitel 
3.2). Tanken var från början att presentationens filmer skulle ljudsättas, men i brist på tid och 
erfarenhet inom detta område valdes istället att förklara förloppen med text. Nedan nämns 
därför inte de principer som innefattar ljud. 

Multimedieprincipen: Presentationen bygger i huvudsak på bilder och animeringar. De 
flesta människor har hört namnet på de komponenter som finns i en dator, men färre vet hur 
de verkligen ser ut. Ett mål med denna presentation har därför varit att ge folk en visuell bild 
av de komponenter som en dator består av. Det som inte varit möjligt att förklara med bilder 
och animeringar, eller som inte framgår tillräckligt tydligt av dessa, förklaras med text. 

Närhetsprincipen: Ord och bild som hör ihop är lokaliserade nära varandra. 

Omedelbarhetsprincipen: Ord och bild som hör ihop visas samtidigt. 

Sambandsprincipen: Alltför avancerade förklaringar och detaljer har medvetet undvikts, 
eftersom det ansetts irrelevant i denna presentation då tiden att förklara processer är mycket 
begränsad och användarnas fokus är tänkt att ligga på att förstå helheten. 

6.6.3 Utvärdering enligt riktlinjer för multimedia 
Texter: Texterna är skrivna så enkelt som möjligt för att vara snabblästa och lätta att förstå. 
Användarna får själv klicka sig fram i egen takt. 
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Animeringar: De animeringarna som skapats har varit tidsödande, men de har varit avgöran-
de för att uppnå det pedagogiska målet. De flesta animeringar stannar i sin slutposition så att 
det också är möjligt att studera situationen mer ingående. 

Färger: Bakgrunden i filmrutan har oftast en mörkt grå färgton för att få ett djup i bilden, 
framhäva objekten och ge ett proffsigare intryck. Röd färg har används för att uppmärksamma 
de detaljer som bör vara i användarnas fokus. Ramverket består av mildare färger för att 
undvika ett rörigt intryck. 

Disposition: Ett ramverk i grönt och blått med en knappmeny på högerkanten visas på 
skärmen genom hela presentationen. Scenen där filmerna visas ligger inom en ram. 

Pedagogik och interaktion: Användare kan själva ”titta runt” i datorn för att se vilka 
komponenter som finns och sen välja vilken film eller komponentfilm de vill se. 

Effekter: De effekter som finns utgörs till största del av zoomning och fading i syfte att guida 
användarna. Effekter som inte ansetts bidra med något har tagits bort för att inte ta uppmärk-
samhet från det som är relevant. 

6.6.4 Användartest 
Resultatet av testningen utgörs av synpunkter från och iakttagelser av tre personer som 
genomfört en blandning av Tänka högt och Kooperativ utvärdering (Kapitel 2.3.1). Testgrup-
pen utgjordes av två kvinnor och en man i åldrarna 25-35 år som dagligen använder datorer i 
sitt arbete. Först fick testpersonerna en kort introduktion till vad prototypen handlar om, dess 
syfte och mål. Därefter ställdes tre frågor och sedan fick testpersonerna gå igenom systemet 
steg för steg och muntligt besvara dessa varefter. 

De frågor som ställdes till testpersonerna var följande: 

• Tycker du att layouten ser bra ut? 

• Tycker du att pedagogiken fungerar d v s förstår du förloppen? 

• Vad tycker du är mindre bra i presentationen och har du några förslag på hur det skulle 
kunna förbättras? 

 Svaren på frågorna har sammanfattats till följande: 

Välj-själv-menyn, d v s bilden över datorn där användarna får interagera med muspekaren för 
att själva undersöka vilka komponenter som finns i datorn, ansågs mycket bra och intresse-
väckande eftersom denna ger en tydlig bild av varje komponent tillsammans med dess namn. 
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De röda ramarna som framträder runt komponenterna kändes enhetliga och layoutmässigt 
snygga. Färgval och layout i övrigt ansågs också lämpligt. 

De personer som testade prototypen förstod innehållet och tyckte att pedagogiken fungerade 
bra. Enkelheten gör att budskapet går fram och förvirring undviks. 

Följande saker påpekades av testpersonerna som mindre bra och det gavs några förslag på hur 
de skulle kunna förbättras: 

• Det framgår inte i vilken film användarna befinner sig i eller var i filmen. 

• I Huvudmenyn ges ingen indikation på att bilderna är klickbara. Detta var en förvän-
tad kommentar eftersom avsikten var att den funktionen skulle ha implementerats, 
men inte hunnits med. 

• Det ansågs störande att det fanns en sekvens där texter byttes ut även när användarna 
inte valt detta samt att denna sekvens var längre än de andra. Ett förslag på förbättring 
var alltså att dela upp sekvensen i flera lagom långa sekvenser inom vilka texterna inte 
byts ut. Detta ändrades innan den tredje personen genomförde testningen och fick då 
inga synpunkter. 

• Funktionerna tillhörande navigationsknapparna bakåt och framåt kändes förvirrande, 
eftersom dessa knappar antogs fungera som bakåt och framåt i en webbrowser, d v s 
att användarnas handlingar loggas. Att logga handlingar ansågs inte nödvändigt i den-
na presentation eftersom handlingen inte påverkas av de val användarna gör. 

• I Huvudmenyn är det svårt att inse att en av de klickbara bilderna leder till en ny meny 
medan de andra tre leder till var sin film. Ett förslag på hur skillnaden skulle kunna 
göras tydligare var att minska ner bilderna som representerar filmerna relativt bilden 
för Välj-själv-menyn och att placera dem på rad längre ner på sidan. 

• Texten på knapparna kan vara svår att se och bör därför göras större. 
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7 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel sammanfogas frågeställningarna i det inledande kapitlet med arbetets teoretiska 
och praktiska resultat. Här diskuteras om multimedia kan och bör användas i museiverksam-
het och som läromedel, vad som varit bra och dåligt vid användningen av den framtagna 
systemutvecklingsmetoden och erfarenheter vid användningen av denna. Det diskuteras även 
hur prototypen kan vidareutvecklas, samt övriga erfarenheter och frågor om multimedias 
framtida användning.  

7.1 Multimedia som läromedel 
• Kan multimedietekniken användas för att förmedla kunskap om tekniska system inom 

museiverksamhet och utbildning? 

Forskning pekar på att multimedia främjar inlärningsprocesser, eftersom det bland annat har 
visat sig att det är lättare att lära sig nya saker när de presenteras med både ljud och bild 
alternativt text och bild (Mayer & Moreno, 2002), samt när användarna själva får välja vad 
som ska studeras och i vilken takt (Brown, 2001). Därför är det också troligt att människor 
kan få kunskap och förståelse om tekniska förlopp, förutsatt att de kan illustreras och anime-
ras, med hjälp av multimedia. Inom ramen för detta examensarbete har flera multimediepre-
sentationer studerats. Vissa har ansetts bra och andra mindre givande, men tekniken verkar 
helt klart lovande. Multimedia skulle alltså med fördel kunna utnyttjas mer inom museibran-
schen och i utbildningssammanhang. 

Vid utveckling av pedagogisk multimedia är det dock viktigt att följa de riktlinjer och 
tumregler som finns för att produkten ska uppnå hög användbarhet. Även om användningen 
av dessa kan kännas som en begränsande faktor i utvecklingsarbetet är de mycket användbara 
och bör ses som enkla medel för att uppnå bra multimedia. 

7.2 Systemutvecklingsmetoden 
• Hur ska en systemutvecklingsmetod vara utformad och användas för att kunna utveck-

la en prototyp som uppfyller målet samt system liknade detta? 

Vilken systemutvecklingsmetod som ska väljas vid utveckling av en multimedieprodukt beror 
på flera faktorer, exempelvis vad det är tänkt att presentationen ska visa, på vilket sätt och i 
vilken miljö, vilka som utvecklar, hur många personer utvecklingsgruppen består av samt 
vilka resurser som finns till förfogande. 

Utvecklingssituationen i detta arbete innebar begränsningar i tid, resurser och erfarenhet, men 
få begränsningar när det gällde utformning och innehåll. Kraven på slutprodukten var till en 
början svåra att definiera och detaljeringen av kravspecifikationen fick därför ske efter hand. 
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Detta medförde att det iterativa arbetssättet som den framtagna metoden framhåller, var 
nödvändigt. Troligtvis är det nödvändigt i alla projekt där en utvecklare står inför någon form 
av designbeslut. Det går helt enkelt inte att göra allting bra från början. Det visade sig till och 
med att vid en del tillfällen behövdes ännu mer flexibilitet i utvecklingsprocessen, varför ett 
dynamiskt arbetssätt antogs, d v s att fritt förflytta sig mellan utvecklingsfaserna och även 
jobba med dem parallellt. 

Fler metoder som har funnits i åtanke är Extreme Programming (XP) och Scrum som liksom 
DSDM tillhör de agila metoderna (Agila metoder, 2004). De agila metodernas kännetecken är 
bland annat att de är flexibla, anpassad till tidsmässigt korta projekt samt att det innebär att 
allt görs så enkelt som möjligt samtidigt som kundens krav på systemet uppnås, vilket 
stämmer bra in på målen och förutsättningarna för detta arbete (Principles behind the agile 
manifesto, 2004).  XP och Scrum ansågs dock utgå från att det är en grupp av människor som 
jobbar med systemutvecklingen och passade därför inte att använda här. 

Det som är bra med den utvecklade metoden är att den anpassats till detta arbetes situation 
och att det inte finns något som hindrar att den anpassas till en ny situation. Mängden regler 
och föreskrifter vid användning av metoden är begränsad, vilket ger ett flexibelt arbetssätt. 
Flexibilitet har i detta arbete ansetts vara en fördel, eftersom en strikt metod exempelvis av 
typen vattenfall, troligtvis skulle ha setts mer som ett hinder än hjälpmedel i utvecklingen 
(Boyle, 1997). En annan positiv egenskap hos metoden har varit att den innefattar kontinuer-
lig verifiering av att utvecklingen sker i linje med beställarens önskemål. I detta arbete har 
detta medfört att beställaren varit delaktig i designbeslut och därför också blivit nöjd med 
resultaten. 

Förbättringar som kan göras i metoden är att i planeringen av projektet lägga in hållpunkter 
och delmål, vilket förespråkas av vattenfallsmetoderna (Gulliksen och Göransson, 2002), 
samt extra tid för oförutsägbara händelser. Med den begränsade erfarenhet som fanns visade 
det sig vara svårt att göra en realistisk uppskattning av den tid som skulle behövas för de olika 
delarna och trots en hel del diskussion runt detta, blev arbetet alltför omfattande. Även att det 
tidigt fanns tecken på detta, ansågs det dock inte finnas anledning att skära ner arbetsmäng-
den. Anledningen till detta var dels att det teoretiskt sett skulle kunna ha gått att implementera 
hela presentationen, men då på bekostnad av effekter och layout, och dels att vetskapen fanns 
att det var tillräckligt att implementera en delmängd av den totala presentationen. I ett reellt 
projekt är det inte möjligt att endast leverera en delmängd av den beställda produkten varför 
ovan nämnda tillägg, om hållpunkter och delmål bör göras, när den utvecklade metoden 
används för detta. 

Det tog betydligt längre tid än beräknat att skapa prototypen. En förbättring, som förespråkas 
av metoden DSDM, vore därför att i kravspecifikationen sätta prioriteringar och begränsning-
ar på olika delar och funktioner för att vara säker på att klara tidsgränsen (Boyle, 1997). I 
detta projekt var kravspecifikationen med beskrivning av vad som skulle ingå, samt vad som 
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var nödvändigt respektive önskvärt otydlig, vilket försvårade planering och uppskattning av 
tidsåtgång för olika moment. Kraven som finns på en produktion bör alltså fastställas så snart 
som möjligt och i samband med detta bör även en prioriteringsordning tas fram. Att ha både 
nödvändiga och önskvärda funktioner gör utvecklingsprocessen mer flexibel. För att hinna 
med ett projekt på utsatt tid krävs också, förutom en bra planering med prioriteringsordning 
på de olika delarna, att utvecklarna har disciplinen att följa denna. 

Testning är en viktig del i utveckling av pedagogisk multimedia. Även att riktlinjer och 
föreskrifter följs under utvecklingsprocessen är det först under testningen, när allt ses i sitt 
sammanhang, som det går att avgöra om pedagogik och interaktionsmöjligheter verkligen 
fungerar och tolkas på rätt sätt.  

Slutligen bör påpekas att eftersom detta är en fallstudie kan inte slutsatserna ses som generel-
la. Metoden har endast används i detta arbetes fall. Metoden bygger dock på en kombination 
av ett antal beprövade metoder som troligtvis testats flertalet gånger. Som utvecklingsmetod 
för detta projekt får den helt klart godkänt och troligtvis kan den med fördel användas i 
liknande projekt. 

7.3 Vidareutveckling av prototypen 
• Hur ska en dators olika hårdvarukomponenters funktioner visualiseras på ett pedago-

giskt sätt och hur förklaras deras samspel med varandra så att målgruppen vilken är 
IT-ceums besökare, d v s troligtvis läskunniga människor med genomsnittlig datorva-
na, blir nyfikna, börjar förstå samt får en bild av sådant de varit främmande för? 

• Hur ska gränssnittet utformas så att prototypen blir användbar och lockar museibesö-
kare till interaktion? 

Resultatet av de tester som genomfördes och som beskrivs i Kapitel 6.6 pekar på att layouten 
och pedagogiken i prototypen fungerar bra, men eftersom antalet tester var relativt få och 
testpersonernas datorvana troligtvis inte täcker in det intervall som IT-ceums besökare 
kommer att utgöra, är det svårt att säga om det är ett allmänt intryck. Trots begränsad 
omfattning på testerna gavs flera bra synpunkter. 

För att den framtagna prototypen ska bli en fullvärdig multimediepresentation som kan 
placeras på ett museum, bör den dock förbättras och kompletteras på ett flertal punkter. De 
flesta av dessa punkter har framkommit dels under utvärderingen, som utgick från riktlinjer 
och tumregler för systemutveckling samt Mayers och Morenos (2002) sju principer och dels 
vid användartesterna. Andra punkter fanns med som krav men rationaliserades bort på grund 
av tidsbrist och några punkter är idéer som väckts under utvecklingsprocessen. 
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Ljudsättning: Till en början fanns kravet att filmerna skulle ljudsättas, men eftersom detta 
var ännu ett nytt område, och troligtvis ett mycket tidskrävande sådant, valdes att enbart 
använda text. Detta har bland annat medfört att det inte hörs några klickljud vid knapptryck-
ningar. Att få ljudlig feedback vid knapptryckningar är en viktig detalj och bör läggas till i en 
senare version (Människa Dator Interaktion, 2004). 

Förändring: Förändringar i användargränssnittet bör användas som ledtrådar om interak-
tionsmöjligheter. När exempelvis en muspekare befinner sig över en ikon ska helst en 
förändring ske så att användarna förstår att ikonen är klickbar (Andersson, 1995). Det bör 
även ske någon slags förändring i bilderna när presentationen inte används av någon, så att 
förbipasserande ser att datorn är aktiv, kan förstå att det går att interagera och förhoppningsvis 
blir nyfikna på vad som finns att välja och se (Människa Dator Interaktion, 2004). Ett förslag 
är att skapa en effektfull introduktion, exempelvis att åskådaren ”snurras in” i datorn, som 
spelas upp automatiskt med jämna mellanrum. 

Felhantering: I nuvarande version kan presentationen bete sig felaktigt om användare inte 
följer de vägar som avses. Det visas inte heller några felmeddelanden med information om 
vad användaren ska göra i dessa situationer. I fortsatt utveckling bör detta bearbetas så att det 
inte har någon betydelse var på skärmen eller när, användarna väljer att klicka, samt om ett fel 
ändå uppstår ska information om åtgärd ges (Människa Dator Interaktion, 2004). 

Interaktion och navigationsmöjligheter: I detta läge är det endast möjligt att gå framåt eller 
att repetera den senaste visade sekvensen. Eftersom tanken med multimedia är att användarna 
ska kunna välja vad de vill titta på och hur länge, är det önskvärt att införa ökade interak-
tionsmöjligheter. Ett lösningsförslag är att i varje film lägga in en tidsaxel som, likt navige-
ringen i Intels presentation ”The journey inside” (2004 ), består av en kapitelbubbla för varje 
sekvens och att det hela tiden är möjligt att valfritt välja sekvens inom den film som pågår. 
Denna lösning skulle även förbättra överblickbarheten och visa var i en film användarna 
befinner sig. 

Riktlinjer och tumregler bör dock som tidigare nämnts inte alltid följas till punkt och pricka. I 
den framtagna prototypen är inte alla valmöjligheter nåbara hela tiden utan användarna måste 
återgå till Huvudmenyn. Här anses denna begränsning av valmöjligheter vara en fördel 
eftersom det kan undvika eventuell förvirring som kan uppstå av alltför många valalternativ. 
Om en film måste ses i en viss sekvensordning är det dessutom inte bra om det finns möjlig-
het att obehindrat hoppa mellan sekvenserna.  

Bilder och andra detaljer: När de huvudsakliga beståndsdelarna utgörs av grafik och layout 
går det att bearbeta placering, detaljer och effekter i obegränsad utsträckning. I nuvarande 
version bör exempelvis övergångarna mellan sekvenserna fixas, en del bilder bytas ut och 
samverkande objekt synkroniseras bättre. Som riktlinjerna för multimedieutveckling före-
språkar är det dock inte kvaliteten på bilderna utan vad de visar, som är avgörande när det 
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gäller att ge information som användarna förstår och har användning för (Andersson, 1995). I 
detta arbete har pedagogiken kommit i första hand och bildkvaliteten och layout där efter. 

Berättare: Enligt Mayers sjunde teori, Personlighetsteorin, lär sig användare bättre när 
berättandet i en presentation är en konversation, än om den har formell stil (Mayer & Moreno, 
2002). Användare sägs helt enkelt anstränga sig mer när de är personligt inblandade i 
konversationen. Att byta ut texterna mot en berättarröst och en guide, exempelvis en figur 
med ansikte som berättar förloppen, skulle troligtvis ge en mer konversationslik känsla och 
därmed också, enligt teorin, öka inlärningen. Att ha berättare istället för text låser dock 
användaren till den uppläsningshastighet som finns i systemet. Det finns också en hel del 
fördelar med textbaserade presentationer. Exempelvis undgås arbetet med att installera en 
ljudanläggning som fungerar så att användare som betraktar/interagerar med presentationen 
hör berättarens röst klart och tydligt utan att störas av omgivningen, samtidigt som omgiv-
ningen inte störs av berättaren. En social aspekt är att en del besökare kanske inte vågar välja 
att få något förklarat av presentationen på grund av rädsla att andra besökare också ska höra 
vad som förklaras och då få uppfattningen att de är dumma som inte redan kan det. Andra kan 
undvika interaktion med presentationen eftersom de inte vet vad för ljud som kan tänkas 
spelas upp eller hur högt. Beroende på publiken finns det också för- och nackdelar med att 
använda berättare. Personer med hörselnedsättning ges samma möjligheter att se och använda 
presentationen om den är textbaserad, medan icke läskunniga får svårare att hänga med. 
Presentationens svårhetsgrad ligger dock på en sådan nivå att en åskådare som kan förstå 
innehållet, troligtvis också är läskunnig.  

Bredare publik: En framtida vision är att presentationen blir handikappanpassad samt 
översätts till flera språk för att möta en bredare publik. 

Extra dimension: Ett museiobjekt bör enligt personer i museibranschen (insikt från besök vid 
KSM, Kapitel 5.1), utöver att uppfylla krav och önskemål på innehåll och funktion, även vara 
i harmoni med den övriga utställningen. Det brukar talas om ”en extra dimension” som ska 
förmedla en känsla av att objekten hänger samman och förmedlar ett gemensamt budskap. 
I IT-ceums utställning ingår de flesta objekt i en historisk tidsaxel där prototypen för detta 
arbete hamnar i nutiden. Tekniken och innehållet i presentationen hör självklart också till 
nutiden, men troligtvis finns det flera detaljer som kan läggas till så att samhörigheten med 
övriga utställningen ökar, exempelvis att ge en känsla av den historiska utvecklingen genom 
att ha ett användargränssnitt/ramverk som påminner om gångna tiders datorer. 

Effekter: I prototypen är antalet effekter mycket begränsat, eftersom onödiga effekter enligt 
riktlinjerna lätt kan ta uppmärksamheten från det som är väsentligt (Andersson, 1995). Det är 
dock möjligt att denna presentation skulle behöva fler effekter, eftersom det inte går att bortse 
från att effekter faktiskt väcker intresse och då troligtvis kan få användarna att stanna kvar 
längre. 
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7.4 Andra erfarenheter 
Andra erfarenheter som detta arbete och användningen av metoden givit, är att det vore 
positivt att jobba ännu mer iterativt och dynamiskt, d v s att först göra grunden, sedan bygga 
på den var efter och akta sig för att fastna på små detaljer. För att en multimediepresentation 
ska flyta på och se professionell ut krävs att detaljer och övergångar bearbetas noggrant. 
Denna bearbetning bör dock inte ske förrän det är relativt säkert vad som ska ingå, eftersom 
mycket detaljarbete då troligtvis kommer att läggas på sådant som kommer tas bort. Tidspres-
sen gör också att det ofta är lätt att börja implementera och detaljera för tidigt. Samtidigt kan 
det vara svårt att under utvecklingen utesluta detaljarbete helt och avvakta med implemente-
ring, dels eftersom en del av utvecklingsprocessen innebär just att testa idéer utan att på 
förhand veta om de kommer att fungera eller ej, och dels på grund av att systemutveckling 
oftast kräver regelbunden verifiering från beställaren, vilket innebär att något bra ska visas 
upp. Det gäller helt enkelt att hitta en bra balans mellan testning och implementering av 
funktioner och detaljer, men att försöka att inte stressa fram resultat. 

När ett arbete har en så pass bred målgrupp som museibesökare utgör går det troligtvis inte att 
uppnå förståelse hos alla. Presentationen kommer att tolkas olika. Målet är inte att alla ska 
förstå alla processer som sker i datorn, eller att allt ska förklaras exakt som det är i verklighe-
ten utan att det är en övergripande förståelse som ska uppnås. En del kommer att förstå vissa 
processer och andra inte. Av dem som förstår kommer en del att hitta detaljer och förenkling-
ar som de anser felaktiga, men förhoppningsvis kommer de flesta att uppskatta vad de fått 
veta och lämna denna utställningsmonter med ökad insikt och nyfikenhet på datatekniken. 
Bortsett från det som kan läggas till och förbättras i prototypen anses att den uppnått målet att 
förklara tekniska förlopp på ett pedagogiskt sätt.  

7.5 Framtid  
Finns det andra områden som skulle gynnas av något liknande? Finns det ett ökat behov av 
multimediepresentationer inom museibranschen, utbildning eller liknande områden? Svaren 
på dessa frågor besvaras inte här, men att användningen av multimedia inom olika områden 
med informations- och utbildningssyfte kommer att öka, anses vara en säker förutsägelse. 

 



Referenser 
 

 

 

 
  

Hur fungerar datorer? 
– En fallstudie av att utveckla pedagogisk multimedia för ett datorhistoriskt museum. 71 

 

Referenser 

Artiklar och böcker: 
Andersson, A. (1995). Datorboken Multimedia. Docendo Läromedel AB Studentlitteratur. 

Andersson & Johansson (1995). Multimedia – kan man göra det själv. Examensarbete. Umeå 
universitet. (Internet: http://www2.edu.umu.se/~pamac/mm/ Hämtad: 04-02-20) 

Boyle, T. (1997). Designing for multimedia learning. Prentice Hall. London. 

Brown, R. (2001). Thinking in multimedia: Research-Based Tips on Designing and Using 
Interactive Multimedia Curricula. University of Nevad, Reno, Las Vegas, Nevada. 
(Internet: Journal of Extension, Juni 2001, vol 39, nr 3. www.joe.org/joe/2001june/tt1.html 
Hämtad: 04-02-24) 

Baddeley, A.D. (1986). Working memory. Oxford, England: Oxford University Press. 

Baddeley, A.D. (1992). Working memory. Science, 255, 556-559. 

Baddeley, A.D. (1999). Human memory. Boston: Allyn and Bacon. 

Burger, J. (1993). The Desktopmultimedia Bible. New York Addison-Wesley Publishing 
Company. 

Campbell, M., Hones-Morreale, L., Farrell, D. Carbone, E., & Brasure, M. (1999). A tailored 
multimedia nutrition education pilot program for low-income women receiving food assis-
tance. Health Education Research, 14, 257-267. 

Chandler, P. & Sweller, J. (1991). Cognitive load theory and the format of instruction. 
Cognition and Instruction, 8, 293-332.  

Clark, J.M. & Paivio, A. (1991). Dual coding theory and education. Educational Psychology 
Review, 53(2), 445-459. 

Clark, M. (1995). Effektiv kommunikation med multimedia. Docendo Läromedel AB. Kista. 

Dix, A.J., Finlay, J., Abowd, G. & Beale, R. (1998). Human-computer interaction, 2nd edition. 
Prentice Hall, London. 

Doolittle, P.E. & Tech, V. (2001). Multimedia learning: Empirical Results and Practical 
Applications. Virginia Polytechnic Institute and State University.  
(Internet: http://www.ipfw.edu/as/tohe/2001/Papers/doo.htm Hämtad: 2004-02-25) 



Referenser 
 
 

 

 
  

72 Linköpings Universitet, 
Institutionen för datavetenskap. 

 

Epstein, J. & McGaha, (1999). ATOD-TV: Evaluation of a multimedia program designed to 
educate the public about substance abuse. Computers in Human Behavior, 15, 73-83. 

Erwin, D. & Rieppi, R. (1999). Comparing multimedia and traditional approaches in 
undergraduate psychology classes. Teaching in Psychology, 26, 58-61. 

Gulliksen, J. & Göransson, B. (2002). Användarcentrerad systemdesign. Studentlitteratur. 
Lund. 

Löwgren, J. & Stolterman, E. (1998). Design av informationsteknologi. Studentlitteratur. 
Lund. 

Mayer R.E. & Moreno R. (2002). Animation as an Aid to Multimedia Learning. Plenum 
Publishing Corporation. Hämtad ur databasen “Academic search elite”, 2004-02-24. 

Norman, D. (1988). The Psychology of Everyday Things. Basic Books. New York. 

Ottersten, I. & Berntsson, J. (2002). Användbarhet i praktiken. Studentlitteratur, Lund. 

Paivio, A. (1986).Mental representations: A dual coding approach. Oxford, England: Oxford 
University Press. 

Royce, W. (1970) Managing the Development of Large Software Systems: Concepts and 
Techniques. Proceedings of WESCON, August 1970. 

Sternberg, R.J. (1999). Cognitive psychology, 2:d ed. Harcourt college Publishers. USA. 

Sweller, J. (1999). Instructional design in technical areas. Camberwell, Australia: ACER. 

Taylor, H., Renshaw, C. & Jensen, M. (1997). Effects of computer-based role playing on 
decision-making skills. Journal of Educational Computing Research, 17, 147-164. 

 

 

 

 

 



Referenser 
 

 

 

 
  

Hur fungerar datorer? 
– En fallstudie av att utveckla pedagogisk multimedia för ett datorhistoriskt museum. 73 

 

Internet: 
A computer tour – Multimedia show   Hämtad: 2004-03-31 
http://www.hnf.de/museum/besuchimcomp_en.html 

Agila metoder     Hämtad: 2004-10-17 
http://www.agilesweden.org/metoder.htm 

Heinz Nixdorf MuseumForum   Hämtad: 2004-02-03 
http://www.hnf.de/index_en.html 

Intel, How Microprocessors Works.   Hämtad: 2004-05-24 
http://www.intel.com/education/mpworks/index.htm  

Intel, The journey inside.    Hämtad: 2004-05-24 
http://www97.intel.com/scripts-tji/index.asp 

IT-ceum     Hämtad: 2004-10-05  
http://www.itceum.se 

Jacob Nielsen Website   Hämtad: 2004-10-20 
http://www.useit.com/alertbox/20000319.html 

Människa Dator Interaktion – lektion 4  Hämtad 2004-04-21 
http://www.cs.umu.se/kurser/TDBB11/HT01/l/l04.html 

Nationalencyklopedin    Hämtad: 2004-05-21 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=260132&i_word=multimedia 

Principles behind the agile manifesto  Hämtad: 2004-10-17 
http://agilemanifesto.org/principles.html 

Projekt i tid och med affärsnytta  Hämtad: 2004-10-17 
http://www.se.dsdm.org/se/konferens/2004/DSDMkonferens2004.pdf 

Usability Partners     Hämtad: 2004-03-11 
http://www.usabilitypartners.se/usability/methodssv.shtml 

Z-System-Design AB     Hämtad: 2004-04-27 
http://www.zsystemdesign.se 



 
 

 

 

Avdelning, Institution 
Division, Department 
 

  
Institutionen för datavetenskap 
581 83 LINKÖPING 

  

Datum 
Date 
2004-10-29 

 
 

Språk 
Language 

  

Rapporttyp 
Report category 

  

ISBN 
 

X Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

  Licentiatavhandling 
X Examensarbete 

  

ISRN   LITH-IDA-EX--04/101--SE    

 
     

  C-uppsats 
 D-uppsats 

  

Serietitel och serienummer 
Title of series, numbering 

 

ISSN 
 

    Övrig rapport 
 ____ 
 

  
 

   
 

URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se/exjobb/ida/2004/dd-d/101/ 

  

 
 

 

Titel 
Title 
 

 

Hur fungerar datorer? 
– En fallstudie av att utveckla pedagogisk multimedia för ett datorhistoriskt museum. 
 
How do computers work? 
– A case study of developing educational multimedia for a museum of computer 
history. 

 

Författare 
 Author 

 

Linda Ahl 
 

 
 

Sammanfattning 
Få människor vet hur datorer fungerar, vilka komponenter de är uppbyggda av och hur dessa samverkar. I 
detta examensarbete har en prototyp till en multimediepresentation utvecklats. Presentationen kommer att 
placeras på ett datorhistoriskt museum och dess syfte kommer där att vara att hjälpa människor förstå hur 
datorer fungerar. Prototypen är baserad på bilder och enklare animationer som förklarar samverkan och 
funktion hos de olika datorkomponenterna, bland annat genom att visa scenarier som många människor 
troligtvis känner igen från sin vardag. 
      Målet med arbetet har varit att inskaffa kunskap kring hur multimedia kan användas för att 
illustrera tekniska processer, samt kunskap kring hur multimediepresentationer skall utvecklas. 
Därför har en systemutvecklingsmetod tagits fram som är anpassad till denna typ av system och 
som använts vid utvecklingen av prototypen. 
      Systemutvecklingsmetoden är av iterativ modell, eftersom det visat sig att ett iterativt 
arbetssätt är att föredra framför ett linjärt vid multimedieutveckling. Detta beror på att det i denna 
typ av arbete där det till en början oftast är oklart vilka krav och önskemål som finns på 
slutprodukten är svårt att gå enkelriktat genom utvecklingsprocessen, d v s att göra ett steg helt 
färdigt innan nästa påbörjas.  
      När det gäller multimedia är en slutsats att det med fördel kan användas för att visa och 
förklara tekniska förlopp och att det verkar vara ett användbart hjälpmedel inom utbildning och 
museiverksamhet.  
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