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Sammanfattning 

Genom tiderna har stora tekniska genomslag vid flera tillfällen integrerats i undervisning men 

varje ny teknik har sina styrkor och svagheter. Med datorns utveckling och ökad tillgänglighet 

till allmänheten har mängden tillgängligt läromedel (Clark & Mayer, 2016) och antal 

studenter som läser kurser inom e-lärande ökat (Statista, 2015). E-lärande är, enligt Clark & 

Mayers (2016) definition, lärande som sker genom digitala medium. 

En möjlighet som uppstår med e-lärande är att det finns många olika sätt att presentera 

material. Ett problem som uppstår då är att veta vilka komponenter som ska användas för att 

skapa bra e-lektioner som främjar elevers lärande. Målet med studien är att identifiera vilka 

komponenter som är viktiga för lärdesigner att använda i e-lektioner för att sedan, baserat på 

dessa komponenter, utveckla ett redigeringsverktyg ämnat för att skapa nya e-lektioner. 

För att identifiera de viktiga komponenterna genomfördes först en tematisk analys på e-

lektioner från en lärplattform för att undersöka vilka komponenter lärdesigner använder sig 

av för att presentera material. Kvalitativa intervjuer genomfördes för att fånga lärdesignernas 

tankar och åsikter om komponenterna. Dessa användes tillsammans med resultatet från den 

tematiska analysen för att göra didaktiska val om vilka komponenter som är viktiga att 

använda i e-lektioner. Utvecklingen av redigeringsverktyget skedde genom att skapa flera 

prototyper och diskutera dessa med lärdesignerna för att bestämma komponenternas 

utseende i verktyget. 

Från den tematiska analysen framkom 7 teman med totalt 22 underteman. Resultatet från de 

didaktiska valen var 12 huvudsakliga komponenter, blanda annat: text, bild, video, prov och 

exempel. Redigeringsverktyget som byggdes innehåller alla 12 huvudsakliga komponenter 

men några komponenter saknar vissa delar som beskrevs i de didaktiska valen. Verktyget 

utvärderades av lärdesigner som ansåg att det fungerade men hade vissa brister som behöver 

åtgärdas. 

För att lärdesignerna ska kunna använda redigeringsverktyget för att skapa och publicera nya 

e-lektioner på plattformen behöver verktyget integreras i plattformen, alla komponenter 

behöver slutföras och användarvänligheten förbättras. 

Nyckelord: E-lärande, e-lektioner, generella e-lektioner, komponenter i e-lektioner, 

multimediaprinciper, koppling till styrdokument. 

  



   
 

 
 

Abstract 

Throughout the ages, major technical breakthroughs have on several occasions been 

integrated into education, but each new technology has its strengths and weaknesses. With 

the development of the computer and its increased accessibility to the public, the amount of 

available teaching material (Clark & Mayer, 2016) and the number of students who are 

studying courses in e-learning has increased (Statista, 2015). E-learning is then, according to 

Clark & Mayer’s (2016) definition, learning that takes place through a digital medium. 

One possibility that arises with e-learning is that there are many ways of presenting material. 

One problem that arises then is to know which components should be used to create good e-

lessons that promote student learning. The aim of the study is to identify which components 

are important for content creators to use in e-lessons and then, based on these components, 

develop an editing tool designed to create new e-lessons. 

To identify the appropriate components, a thematic analysis was first carried out on e-lessons 

from a learning platform in order to examine which components the instructional designers 

use to present material. Qualitative interviews were conducted to capture the instructional 

designers’ ideas and opinions regarding the components. These ideas and opinions were used 

together with the results of the thematic analysis to make didactic choices about which 

components are suitable for use in e-lessons. The development of the editing tool was done 

by creating multiple prototypes and discussing them with the instructional designers to 

determine the appearance of the components in the tool. 

From the thematic analysis, 7 themes emerged with a total of 22 sub-themes. The results of 

the didactic choices were 12 main components, for instance: text, image, video, quiz and 

examples. The editing tool that was built contains all 12 main components, but some 

components still lack some parts described in the didactic choices. The tool was evaluated by 

instructional designers who thought it worked but had some shortcomings that needs to be 

addressed. 

For the instructional designer to be able to use the editing tool to create and publish new e-

lessons on the platform, the tool needs to be integrated into the platform, all components need 

to be completed and user experience improved. 

Keywords: E-learning, e-lessons, general e-lessons, components in e-lessons, multimedia 

principles, connection to curriculum.



   
 

 
 

Innehåll 
1 Inledning ............................................................................................................................................ 1 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................................................ 1 

1.2 Syfte och frågeställningar .................................................................................................................. 2 

1.3 Avgränsningar.................................................................................................................................... 2 

2 Bakgrund ............................................................................................................................................ 4 

2.1 E-lärande ............................................................................................................................................ 4 

2.2 Komponenter i e-lektioner ................................................................................................................ 4 

2.3 Struktur i e-lektioner ......................................................................................................................... 7 

2.4 Läroplan ............................................................................................................................................. 7 

2.5 Analys ................................................................................................................................................. 9 

2.6 Intervju ............................................................................................................................................. 10 

2.7 Prototyper ........................................................................................................................................ 10 

3 Metoder ............................................................................................................................................. 11 

3.1 Urval .................................................................................................................................................. 11 

3.2 Analysmetod ..................................................................................................................................... 11 

3.3 Intervjumetod ................................................................................................................................... 11 

3.4 Prototyper av redigeringsverktyg ................................................................................................... 12 

3.5 Utvärdering av redigeringsverktyg ................................................................................................. 12 

3.6 Etik ................................................................................................................................................... 12 

4 Resultat och analys .......................................................................................................................... 13 

4.1 Resultat från tematisk analys.......................................................................................................... 13 

4.2 Resultat från intervjuer ................................................................................................................... 17 

4.3 Didaktiska val av komponenter ...................................................................................................... 22 

4.4 Resultat från design av prototyper ................................................................................................. 26 

4.5 Resultat från utvärdering av redigeringsverktyg ........................................................................... 33 

5 Diskussion ........................................................................................................................................ 35 

5.1 Tematisk analys ............................................................................................................................... 35 

5.2 Intervjuer ......................................................................................................................................... 35 

5.3 Didaktiska val av komponenter ...................................................................................................... 36 

5.4 Design av prototyper ....................................................................................................................... 37 

5.5 Utvärdering av redigeringsverktyg ................................................................................................. 37 

5.6 Koppling till styrdokument ............................................................................................................. 39 

5.7 Förbättringsförslag ..........................................................................................................................40 

5.8 Slutsatser ..........................................................................................................................................40 

5.9 Uppdelning av arbete ...................................................................................................................... 41 

6 Referenser ........................................................................................................................................ 42 

7 Bilagor .............................................................................................................................................. 45 

7.1 Bilaga 1 – Intervjuguide .................................................................................................................. 45 

7.2 Bilaga 2 – Scenarier för utvärdering av produkt ........................................................................... 45 



   
 

1 
 

1 Inledning 

Denna studie fokuserar på hur e-lektioner är uppbyggda, vilka komponenter e-lektionerna 

innehåller samt huruvida ett verktyg för att skapa e-lektioner kan se ut. Målet är att identifiera 

viktiga komponenter att använda i e-lektioner samt att skapa ett redigeringsverktyg baserat 

på de komponenterna. 

1.1 Bakgrund 

Det har alltid funnits aspirationer på att förbättra undervisningen genom att integrera den 

senaste tekniken i den. Från filmen som på 1920-talet gjorde det möjligt att spela in 

undervisning och göra den mer tillgänglig, till datorer på 60-talet som gjorde det möjligt att 

användaren att interagera med materialet (Clark & Mayer, 2016). Varje teknik som 

integreras i undervisning har för- och nackdelar och det finns inte en som är bäst i alla 

aspekter av undervisningen. Sedan 60-talet har det skett en enorm ökning i antalet personer 

som har tillgång till en dator och den tekniska utvecklingen av datorn har kommit långt. 

Sedan 2000-talets början har fler och fler digitala läromedel skapats varje år, samtidigt som 

instruktör-ledd undervisning minskar (Clark & Mayer, 2016). Förutom att allt mer 

utbildningsmaterial finns tillgängligt i digitala form så är antalet studenter, globalt, som 

läser e-kurser ökande och under 2015 hade 49% av alla studenter i världen läst minst en e-

kurs (Statista, 2015). Med datorns utveckling och dess ökade tillgänglighet är det allt fler 

som lär sig genom e-lärande och fler som skapar material inom e-lärande. År 2015 

beräknades den globala marknaden för e-lärande till att ha en storlek på 165 miljarder dollar 

med en förutspådd ökning av marknadsstorleken på 7,5 % per år (Orbis Research, 2017). Ett 

av FN:s globala mål till år 2030 är att få till en inkluderande och likvärdig utbildning av god 

kvalitet för alla (UNDP, 2015). Därför är det viktigt att säkerställa att e-lärande kan hålla en 

hög kvalitet.  

1.1.1 E-lärande 

I en meta-analys av Bernard m.fl. (2004) sammanställdes forskning som jämförde lärande i 

en elektronisk miljö med lärande i traditionella klassrum. Resultatet visade att det praktiskt 

taget inte gick att hitta någon skillnad i hur mycket eleverna lärde sig, oavsätt om inlärningen 

skedde genom e-lärande eller i ett traditionellt klassrum (Bernard m.fl., 2004). Tallent-

Runnels m.fl. (2006) genomförde en studie om e-lärande påvisades det också att e-lärande 

kan vara minst lika effektivt som lärande i ett traditionellt klassrum (Tallent-Runnels m.fl., 

2006). 

Clark & Mayer (2016) undersökte många e-lektioner med olika typer av e-lärande och det 

visade sig att alla typer besvarade någon av frågorna: vad, hur och varför e-lärande ska 

användas. Svaret på vad som skulle läras ut var antingen information om någonting eller 

instruktioner som underlättar inlärningsprocessen. Hur ett visst innehåll ska läras ut (via ett 

digitalt medium) är exempelvis genom olika typer av text, bild, och video. Varför ett visst 

innehåll ska läras ut är för att hjälpa elever att nå sina lärandemål, både i privat- och 

yrkeslivet. 

Hur e-lärande kan användas för att undersöka vilka komponenter som är viktiga för 

lärdesigner att använda i e-lektioner ligger till grund för studien. För att undersöka vad som 

är lämpligt skulle en tänkbar strategi vara att fråga elever vad de tycker att de lär sig bäst av, 

men studier antyder att elever inte själva är medvetna om vad de lär sig bäst av (Bjork, 

Dunlosky, & Kornell, 2013; Dunlosky & Rawson, 2012; Stone, 2000). Därför kommer denna 
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studie istället att undersöka vilka komponenter som används på en befintlig lärplattform, vad 

lärdesigner tycker om det samt väga in olika forskningsresultat. 

1.1.2 Kontext 

Denna studie utgår ifrån en lärplattform där det idag finns över 100 e-lektioner som 

behandlar olika aspekter av sport. Lektionerna berör teman som teori och praktik kring 

utövandet av vissa sporter till faktorer runt sporten som påverkar prestationen. Sporterna på 

plattformen är alla lagsporter och plattformen används idag av gymnasieskolor. Det är främst 

eleverna som använder plattformen för att själva gå igenom e-lektionerna via en dator. På 

plattformen får eleverna tillgång till kurser med lektioner som tillhör ett visst ämne (ej 

skolämne). I dagsläget finns det inga uttalade kopplingar mellan kurserna på plattformen och 

den svenska läroplanens styrdokument. Detta gör att undervisningen av eleverna på 

plattformen ligger utanför den ordinarie utbildningen, men integrerat med skoltiden. 

Skolorna som använder plattformen har bestämt att om en elev inte klarar kurserna i den 

ordinarie utbildningen så får hen inte längre använda plattformen. Företaget som 

tillhandahåller plattformen och dess lektioner önskar att förbli anonymt i studien.  

Alla e-lektioner på plattformen är skapade av lärdesigner med hjälp av ett redigeringsverktyg 

som de upplever att vissa delar i är svåra att använda. Svårigheterna i att använda 

redigeringsverktyget har resulterat i att endast några få lärdesigner, som anses behärska 

verktyget, skapar lektionerna men dessa använder sig ofta av material som andra lärdesigner 

skapat. Förutom svårigheter i att använda verktyget upplever de även att det är svårt att 

bibehålla en enhetlig struktur i alla lektioner när flera olika lärdesigner använder det 

nuvarande verktyget för att skapa lektioner. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är först att identifiera en mängd komponenter som är viktiga att använda i e-lektioner 

för att sedan skapa ett nytt redigeringsverktyg som gör det lättare för en lärdesigner att skapa 

nya lektioner. Med viktiga komponenter menas både komponenter som lärdesigner anser är 

viktiga att använda samt komponenter som tidigare forskning menar stödjer lärande. 

Redigeringsverktyget ska vara ett webbaserat verktyg som gör det möjligt att skapa e-

lektioner genom att kombinera olika komponenter. Komponenterna motiveras av analys av 

e-lektionern på den nuvarande plattformen, lärdesignernas åsikter och tidigare didaktisk 

forskning. 

Forskningsfråga och problembeskrivning: 

• Med utgångspunkt i lärdesignernas uppfattningar: Vilka komponenter är viktiga att 
använda vid skapandet av e-lektioner på plattformen? 

• Problemet: Att skapa ett redigeringsverktyg med vilket det är möjligt att skapa e-lektioner 
bestående av komponenterna från forskningsfrågan, som är enkelt att använda för 
lärdesignerna.  

1.3 Avgränsningar 

Denna studie är ett examensarbete och utifrån tidsbegränsningarna avgränsas studien. Detta 

innebär att forskningsfrågorna besvaras endast utifrån de lektioner som finns tillgängliga på 

plattformen idag. Lektionerna som analyseras berör alltså endast olika aspekter av sport. 

Fokus i analysen är att analysera vilka komponenter som lektionerna består av och inte 

komponenternas innehåll, även om innehållet i komponenterna är viktigt för att skapa 

lektioner med hög pedagogisk kvalitet. 
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Med det redigeringsverktyg som utvecklas ska det vara möjligt att skapa e-lektioner genom 

att kombinera och strukturera de komponenter som tas fram. Verktyget avgränsas till att 

kunna utföra detta och integreras inte med lärplattformen, vilket betyder att det inte är 

möjligt att spara och publicera skapade lektioner. 
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2 Bakgrund 

2.1 E-lärande 

Hrastinski (2019) argumenterar för att mer lokal motivation för utformning av e-lektioner bör 

användas för att komplettera den allmänna motivationen. Vidare menar Hrastinski (2019) att 

forkningen kring hur e-lärande ska se ut fortfarande bör forskas vidare kring, men 

erfarenheten hos lärdesigner ska inte förkastas (Hrastinski, 2019).  

2.1.1 Definition 

Elektroniskt lärande (e-lärande) definieras av Clark & Mayer (2016) som instruktioner 

framförda genom ett digitalt medium avsedd att stödja lärande. Ett sådant digitalt medium 

kan vara allt från en datorskärm till en mobiltelefon till virituell verklighet (Parong & Mayer, 

2018). Enligt definitionen av e-lärande kan inlärningsprocessen se ut på två olika sätt. 

Inlärningen kan antingen ske genom självstudier då läsaren själv kan bestämma tid och plats 

för lärandet eller genom lärarledda genomgångar av det digitala materialet (Clark & Mayer, 

2016). 

2.1.2 Elevkontroll 

När e-lärande används uppkommer möjligheten för eleven att själv bestämma vissa 

parametrar som inte är möjligt vid traditionellt lärande i ett klassrum. Parametrarna kan vara 

i vilken ordning materialet ska läsas in, läshastigheten och, om eleven vill, gå igenom 

lektionen flera gånger. Clark & Mayer (2016) och Hrastinski (2008) beskriver det som att e-

lektioner ger upphov till mer elevkontroll där eleven får bestämma parametrarna: 

• Innehållssekvensering: att eleven får välja vilket innehåll de vill lära sig. 

• Tempo: att eleven får välja hur lång tid den vill spendera på ett moment i en lektion. 

• Tillgång till lärandestöd: att eleven har tillgång till stöd när den behöver under en lektion, 
exempelvis: konkreta exempel, definitioner, externa resurser eller support av lärare. 

E-lektioner som presenterar mycket fakta och där eleverna ska reflektera kring komplexa 

frågor är hög elevkontroll bäst anpassat (Hrastinski, 2008). Clark & Mayer (2016) frågar sig 

om det är bra att eleven får mycket utrymme att bestämma själv när det finns tidigare 

forskning som visar att elever är dåliga på att ansvara över sitt eget lärande (Bjork m.fl., 2013; 

Dunlosky & Rawson, 2012; Stone, 2000). För att balansera elev-kontroll och de medföljande 

negativa aspekterna är det viktigt att det huvudsakliga materialet presenteras som standard 

så att det är tydligt för eleven att det är centralt (Clark & Mayer, 2016; Schnackenberg & 

Sullivan, 2000). E-lektioner kan även utformas så att de liknar mer traditionella klassrum där 

ovanstående parametrarna är förbestämda, vilken Clark & Mayer (2016) benämner som e-

lektioner med programkontroll. 

2.2 Komponenter i e-lektioner 

Som beskrivet av Clark & Mayer (2016) är en central fråga inom e-lärande hur e-lektioner ska 

utformas för att maximera lärandet. Det kan exempelvis göras genom att använda 

komponenter som minimera den kognitiva belastningen (Chandler & Sweller, 1991; Sweller, 

1994) hos elever. Vilka komponenter är då viktiga att använda i e-lektioner och vad är viktigt 

att tänka på för varje komponent? 

I en studie antyds det att elevers lärande, vid lättare uppgifter i datavetenskap, inte påverkas 

av om de tar till sig instruktioner via text eller video. Därför föreslås att lärdesignerna ska välja 
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den presentation av materialet som passar bäst baserat på andra faktorer som exempelvis 

kostnad (Lang, 2016).  

Vid presentation av information är det viktigt att använda det mest effektiva formatet för att 

minimera den kognitiva belastningen under inlärningsprocessen (Shneiderman, 2005). 

2.2.1 Text 

När koncept och fenomen förklaras i text är det viktigt att signalera vad eleven ska ta till sig, 

då elevernas fokus dras mot signaleringen (Shneiderman, 2005). Om texten signaleras kan 

det leda till att eleverna tar till sig materialet på en djupare nivå (Mayer, 2002). Denna effekt 

benämner Mayer (2002) som signaleringseffekten (the Signaling effect). Hur signaleringen 

sker kan variera, exempelvis genom att understryka texten, ändra textens färg eller göra den 

fetstilt. Det viktiga är att signalerna ska visa läsaren vad som viktigt i texten. 

För att öka tillgängligheten av materialet för elever med dyslexi ska text använda typsnitt som 

är lättläsligt. Sådana typsnitt är Helvetica, Courier, Arial, Verdana, CMU, sans serif, 

monospaced eller typsnitt från roman-familjen. Kursivt typsnitt bör däremot undvikas 

(Sokolik, 2018). 

2.2.2 Bild 

Elever uppnår en djupare förståelse från förklarande kursmaterial om text och bilder blandas 

jämfört med om materialet endast består av text (Clark & Mayer, 2016; Mayer, 2002). 

Bilderna kan antingen vara statiska eller animationer och denna effekt benämns 

multimediaeffekten (the Multimedia effect) (Mayer, 2002). Mayer (2002) undersökte även 

hur texten ska förhålla sig till bilderna och det visade sig att multimediaeffekten inte är lika 

effektiv om en text som är relevant för en bild inte står intill den korresponderade bilden. 

Denna benämner Mayer (2002) som den rumsliga kontiguitetseffekten (the Spatial contiguity 

effect). För att undersöka den rumsliga kontiguitetseffekten testades två olika presentationer: 

en separerad presentation, där texten står under bilden, och en integrerad presentation, där 

texten står i bilden. Mayer (2002) kom fram till att den kognitiva belastningen för eleverna 

minimeras i den integrerade presentationen. Principer för bra användargränssnitt 

förespråkar även text till bild och video (Shneiderman, 2005). 

När text och bild används tillsammans för att presentera material placeras oftast texten under 

bilden vilket i vissa fall kan motverka kontiguitetseffekten när elevens fokus måste hoppa 

mellan bilden och texten (Clark & Mayer, 2016). I sådana fall menar Clark & Mayer (2016) att 

det kan vara bättre att placera texten bredvid bilden så att avståndet mellan dem blir mindre 

för att främja kontiguitetseffekten. 

Det finns olika typer av bilder som kan användas för att presentera material och vissa av dem 

är bra medan andra är mindre bra att använda. Typer av bilder som är bra att använda vid 

presentation av material är:  

• Transformerande grafik, vilket kan vara ett bildspel eller en bildsekvens som illustrerar hur 
förändring kan ske över tid.  

• Tolkande grafik som illustrerar osynliga fenomen med hjälp av animationer, exempelvis 
luftflödet i en cykelpump (Clark & Mayer, 2016). 

När material kan presenteras i en samverkan mellan olika medium finns det ett viktigt val 

som lärdesignerna ställs inför. Vilken del av materialet ska presenteras i vilket medium och 

ska informationen som presenteras i de olika medierna tillåtas överlappa eller ska 

överlappande information exkluderas? Mayer (2002) skriver om sammanhangseffekten (the 

Coherence effect) som uppstår när material presenteras i flera medier och där överlappande 
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information mellan medier har exkluderats, vilket kan resultera i att elever tar till sig 

informationen på en djupare nivå. 

2.2.3 Länk 

Kontiguitetseffekten är en effekt som inte endast uppstår när text står intill bilder och videor 

utan är även bra att ha i åtanke vid andra typer av presentationer av material. Vid användning 

av länkar kan kontiguitetseffekten motverkas i stor grad om länken tar användaren bort från 

materialet (Clark & Mayer, 2016). En lösning som Clark & Mayer (2016) föreslår är att 

informationen från länkar öppnas i ett nytt mindre flyttbart fönster som användaren kan ta 

till sig länkens information utan att föras bort från lektionens material. 

2.2.4 Video 

När video används för att presentera kursmaterial så lär sig elever mer om information 

tillhörande animationer i en video presenteras av en röst än om informationen presenteras 

som text bredvid eller under animationen (Mayer, 2002). Detta beror troligtvis på att om text 

och animationer presenteras samtidigt i en video så måste eleven snabbt byta fokus mellan 

dem för att ta till sig båda (Mayer, 2002). Elevers lärande påverkas negativt om videon 

använder sig av både en röst som presenterar information och text i videon som presenterar 

samma sak, samtidigt (Mayer, 2002). Allt detta beskriver Mayer (2002) som 

redundanseffekten (redundancy effect). 

För att öka tillgängligheten av en video för elever med exempelvis en hörselnedsättning bör 

det däremot finnas möjlighet att visa undertexter till videon. Det är då viktigt att om videon 

har en återberättande text, att den beskriver samma sak som videon (Shneiderman, 2005; 

Sokolik, 2018). 

Om en video som används för att presentera material är för lång så kommer många elever inte 

att kunna behålla fokus genom hela videon. Ett hjälpmedel för att förlänga elevers fokus är 

att lägga till interaktiva moment i videon, exempelvis prov om videons innehåll. Vid 

användning av sådana interaktiva moment i videor har det visat sig att elevers genomsnittliga 

fokustid ökar från 6 minuter och 51 sekunder till 8 minuter och 30 sekunder (Geri, Winer, & 

Zaks, 2017). 

För att öka kontiguitetseffekten bör det vara möjligt att kunna placera texter bredvid videor, 

om de hör ihop (Clark & Mayer, 2016). 

2.2.5 Prov 

Prov (quiz) kan vara ett kraftfullt verktyg för att öka elevers engagemang och lärande. Det kan 

vara ett inslag som bryter upp den normala lektionsstrukturen och hjälper eleverna att hålla 

sig fokuserade. När elever genomför prov får de möjlighet att se vilka kunskaper de saknar 

vilket kan ge dem ökad motivation att lära sig mer om just det (Kwan, 2018). Strategiska 

placeringar av sådana prov i materialet kan hjälpa eleverna att dra slutsatser och ta till sig 

materialet (Roelle, Berthold, & Renkl, 2014). 

För att guida elever genom deras studier är ett alternativ att använda prov. Användningen av 

prov kan göra att elevernas bild av deras egna kunskaper förändras så att de antingen inser 

att de kan mer eller mindre än de tidigare trodde. Vissa elever använder resultaten från proven 

för att anpassa sina studievanor till att studera mer (för att de behöver det) medan andra 

använder dem för att studera mindre (för att de redan kan tillräckligt) (Bälter, Enström, & 

Klingenberg, 2013). 

En elev som regelbundet deltar i självvärderande prov presterar i genomsnitt bättre på 

slutprov, upplever en högre grad av eget lärande och är mer nöjd med kursen än en elev som 



   
 

7 
 

inte genomför proven. Antal försök som behövs för att klara proven påverkar inte resultatet 

på slutprovet (Ozarslan & Ozan, 2016). 

2.2.6 Exempel 

Exempel är en välanvänd metod som används i många olika ämnen och vetenskapliga fält för 

att underlätta för elever att ta till sig kunskap (Clark & Mayer, 2016). I en storskalig meta-

studie över lärande framkom det att elever lär sig mer om exempel används i undervisning än 

om de inte används (Hattie, 2008). Utformningen av exemplen påverkar huruvida eleverna 

lär sig bättre av dem eller inte (Clark & Mayer, 2016; Renkl, 2014). För att förbättra 

utformningen av exempel är det viktigt att tänka på multimediaprinciperna, det vill säga alla 

effekter som beskrivits ovan (Mayer, 2002). 

2.3 Struktur i e-lektioner 

Ovan har forskning presenterats som beskriver att valet av vilka komponenter som används 

för att presentera material påverkar inlärningsprocessen inom e-lärande. En annan aspekt, 

förutom urvalet av komponenter, som är intressant är komponenternas ordning. Kan 

placeringen av komponenterna i förhållande till varandra också påverka inlärningsprocessen? 

2.3.1 Segmentering 

Det kan vara överväldigande för en elev att ta till sig nytt material. För att minska den 

kognitiva belastningen kan en lärdesigner använda sig av segmentering. Materialet delas då 

upp i flera segment som kan konsumeras ett åt gången. Det blir då lättare för eleven att veta 

vad den ska fokusera på i varje segment (Mayer, 2002). Olika typer av elever påverkas olika 

av segmentering. Vissa lär sig bättre om det finns en tydlig segmentering medan andra lär sig 

bättre om mängden segmentering är begränsad (Graff, 2003). Om rubriker används för att 

dela upp materialet i olika segment så ska de användas på ett strukturerat sätt med rubriker 

och underrubriker som beskriver innehållet och som har visuella skillnader så att det är tydligt 

vilken nivå en underrubrik tillhör (Shneiderman, 2005; Sokolik, 2018).  

2.3.2 Sekvensering 

En lärandesituation kan struktureras på olika sätt med aktiviteter av olika hög grad struktur. 

Exempelvis kan en lärandesituation vara upplagd så att eleverna först tar till sig kursmaterial 

och sedan gör en autentisk uppgift för att tillämpa sina teoretiska kunskaper. Elevers lärande 

blir dock signifikant mycket bättre om lärandesituationen istället är upplagd så att eleverna 

först gör en autentisk uppgift och sedan tar till sig kursmaterialet. Då tvingas de lösa uppgifter 

som de inte riktigt har förutsättningar att göra, och är därmed mer mottagliga för den 

informationen som förklarar hur de skulle ha löst problemet (Jacobson, Kim, Pathak, & 

Zhang, 2015; Kapur, 2014; Lai, Portolese, & Jacobson, 2017). 

Elever som tidigare varit i kontakt med definitioner som används i ett material lär sig bättre 

än de elever som introduceras till definitionerna för första gången i materialet (Mayer, 2002). 

Den effekten benämner Mayer (2002) som för-träningseffekten (the pretraining effect). För-

träningseffekten har störst påverkan på elever som är nybörjare inom ett område (Clarke, 

Ayres, & Sweller, 2005; Pollock, Chandler, & Sweller, 2002). 

2.4 Läroplan 

Den svenska skolan är fördelad i olika skolformer, från förskolan till gymnasieskolan. Varje 

skolform har en egen läroplan som beskriver vad elever kan förvänta sig av den skolan, 

exempelvis att skolan ska främja elevers utveckling och en livslång lust att lära. Läroplanen 
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beskriver även vad skolan förväntar sig av eleven, exempelvis att utveckla sin förmåga att ta 

ansvar och lära sig att jobba självständigt och i grupp (Skolverket, u.å.-a). Skolorna lär ut olika 

ämnen och varje ämne har en ämnesplan som beskriver ämnets syfte och vilka förmågor och 

kunskaper eleven ska få förutsättningar att utveckla. I varje ämne finns det olika kurser som 

har kursplaner som innehåller varje kurs centrala innehåll och vilka kunskaper en elev ska 

besitta i slutet av kursen för att få ett visst betyg (Skolverket, u.å.-b). 

Plattformen har lektioner som berör temat sport (se 1.1.2) men kurserna saknar i dagsläget 

kopplingar till den svenska läroplanens styrdokument. Om lektionerna på plattformen ska 

kopplas till läroplanen är det då intressant att titta närmare på ämnet specialidrott och dess 

kurser.  

2.4.1 Ämnet specialidrott 

Enligt läroplanen för ämnet specialidrott på gymnasienivå ska eleverna få förutsättningar att 

bland annat utveckla: 

• Förmåga att utöva specifik idrott på elitnivå. 

• Kunskaper om hur den egna kroppen fungerar i tränings- och tävlingssammanhang utifrån 
biomekaniska, idrottspsykologiska, idrottsfysiologiska och näringsfysiologiska teorier.  

• Kunskaper om samt förmåga att använda och utvärdera träningsmetoder för att utveckla 
prestationsförmågan.  

• Kunskaper om idrotts- och träningsmiljöers betydelse för prestationsutveckling.  

• Kunskaper om hur skador och ohälsa förebyggs och behandlas.  

• Kunskaper om ledarskap och idrottsrörelsens organisation.  

• Kunskaper om värderingar i tränings- och tävlingssammanhang samt förmåga att anpassa 
träning till etiska normer och regler för träning och idrottsliga aktiviteter.  

• Kunskaper om människors rätt att samverka och kommunicera i tränings- och 
tävlingssammanhang samt förmåga att leda, kommunicera, samarbeta och samverka.  

Ämnet specialidrott får bara anordnas på idrottsutbildningar vid riksidrottsgymnasium eller 

nationellt godkända idrottsutbildningar. I ämnet ingår flera kurser, varav två är 

Idrottsledarskap och Idrottsspecialisering (Skolverket, u.å.-b). 

Kursen idrottsledarskap 

Kursen idrottsledarskap behandlar ledarskapsaspekten inom idrotten. Det centrala innehållet 

för kursen innefattar:  

• Ledarskap inom idrotten, till exempel tränarskap, funktionärskap och ledarskap inom 
idrottsrörelse och föreningsverksamhet. 

• Planering, genomförande och utvärdering samt dokumentation av olika ledarskaps-
övningar. 

• Tränings- och tävlingsmiljöernas betydelse för prestationsutveckling. 

• Riskanalyser av tränings- och tävlingsmiljöer och deras betydelse för prestations-
utveckling. 

• Vanligt förekommande skador inom specifik idrott och omhändertagande vid akut skada. 

• Idrottsrörelsens organisation och verksamheter. 

• Ledarskaps- och organisationsteorier. 

• Ledarskap inom barn- och ungdomsverksamhet. 

• Ledarskap och förhållningssätt till idrotten ur ett jämlik- och jämställdhetsperspektiv. 

• Konflikthantering i tränings- och tävlingsmiljöer, till exempel förhållningssätt till 
medspelare, motspelare och domare (Skolverket, u.å.-b). 
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Kursen idrottsspecialisering 1 

Kursen Idrottsspecialisering 1 behandlar grundläggande kunskaper i specifika idrotter. Det 

centrala innehållet för kursen innefattar:  

• Regler, taktik och teknik inom specifik idrott vid träning och tävling. 

• Den specifika idrottens utveckling nationellt och internationellt samt 
Riksidrottsförbundets organisation och idrottens finansiering. 

• Faktorer som möjliggör en hälsosam prestationsutveckling till exempel sambandet mellan 
fysiologisk träning och teknikträning samt kopplingen till idrottspsykologi. 

• Träningsmetoders betydelse för individens utveckling i specifik idrott. 

• Planering, genomförande och utvärdering av individuellt utformade träningsprogram. 

• Krav och kapacitetsanalys i specifik idrott. 

• Vanligt förekommande skador inom specifik idrott och omhändertagande vid akut skada. 

• Individers olika inställning till träning och tävling, till exempel olika förväntningar och mål. 

• Kommunikation och samarbete som syftar till utveckling av idrottsresultat (Skolverket, 
u.å.-b). 

2.5 Analys 

2.5.1 Tematisk analys 

Tematisk analys är en metod som genom analys av data först ämnar identifiera mönster i den, 

för att sedan organisera dem i teman. Teman och mönster kan identifieras genom att antingen 

induktivt eller deduktivt analysera data (Braun & Clarke, 2006). En tematisk analys består av 

fem faser:  

1. Lär känna din data: Bekanta dig med din data genom att läsa igenom den flera gånger och 
notera inledande tankar.  

2. Koda din data: Läs igenom all data och skriv ner systematiskt intressanta drag och alla 
exempel på dessa drag.   

3. Hitta teman i koder: Gruppera den nedskrivna data och försök skapa potentiella teman. 
4. Granska teman: Undersök om data passar in i de teman som har skapats och skapa sedan 

relationer mellan teman genom över- och underteman.  
5. Definiera och namnge teman: Namnge alla över- och underteman så namnet tydligt 

beskriver temat (Braun & Clarke, 2006). 
 

2.5.2 Innehållsanalys 

Bryman (2011) beskriver innehållsanalys som ”en metod som rör analys av dokument och 

texter (tryckta, handskrivna eller i elektronisk form) där man på ett systematiskt och 

replikerbart sätt vill kvantifiera innehållet utifrån kategorier som utformats i förväg.” Vid 

användning av innehållsanalys är det viktigt att ha en specifik forskningsfråga som i grunden 

vill besvara vem, vad, var, plats, hur mycket och varför. Om inte frågan är av den arten och 

tillräckligt precis finns det en risk att man utforskar fel medier eller att de tidigare utformade 

kategorierna saknar viktiga dimensioner. Kategorierna kan bland annat vara:  

• Viktiga aktörer: personer och deras egenskaper. 

• Ord: vilka ord som används (och inte används) och hur ofta de förekommer. 

• Ämnen och teman: kodning av texten i teman och ämnesområden som är av intresse. 

• Disposition: analysera hur texten är upplagd (Bryman, 2011). 

Kategorierna ska sedan fyllas med koder men innan kodningen av dokumenten sker ska ett 

kodningsschema och en kodningsmanual utformas. Kodningsschemat ska innehålla all 
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information om ett objekt medan kodningsmanualen ska innehålla instruktioner för hur 

kodningen ska gå till, en förteckning på alla dimensioner som är aktuella, vilka kategorier som 

tillhör varje dimension och vad man ska ta i hänsyn för att en viss kod ska tillföras en viss 

dimension (Bryman, 2011). 

2.6 Intervju 

Det finns flera aspekter av kvalitativa forskningsintervjuer som är viktiga för intervjuaren att 

förstå. Fyra av dessa är: 

• Fokusering: att intervjun utgår från förbestämda teman utan att enbart ha standardiserade 
frågor. 

• Mångtydlighet: att den intervjuades uttalanden kan tolkas på många olika sätt. 

• Förändring: att en intervju kan leda till nya insikter, att den intervjuade kan ändra sin åsikt 
under intervjuns lopp. 

• Känslighet: att olika intervjuare kan få den intervjuade att göra olika uttalanden om samma 
tema (Kvale, 1997). 

Olika typer av intervjuer ger olika typer av data från urvalsgruppen. Kvalitativa intervjuer ger 

data om den intervjuades ståndpunkter och åsikter. Informationen som intervjuaren har med 

sig sedan innan påverkar intervjuns struktur. En semistrukturerad intervju är passande att 

använda om det redan finns teman som intervjuaren vill samla data om och inför en sådan 

intervju ska en intervjuguide utformas för att försäkra att intervjufrågorna berör alla teman. 

Intervjuguiden bör pilottestas innan den används i intervjuer med den riktiga urvalsgruppen. 

För att öka reliabiliteten i en intervju kan den spelas in för att sedan transkriberas (Bryman, 

2011). 

2.6.1 Etik 

Hanteringen av etiska frågor för kvalitativa intervjuundersökningar kan dela in i sju stadier: 

1. Tematisering: att intervjun inte bara ska förbättra det vetenskapliga värdet, utan även den 
undersökta mänskliga situationen. 

2. Planering: att erhålla samtycke av deltagarna i intervjun och säkra konfidentialiteten. 
3. Intervjusituation: det ska stå klart hur konfidentialiteten ska bevaras.  
4. Utskrift: viktigt att ha konfidentialiteten i åtanke samt vad som utgör en tillförlitlig 

utskrift av den intervjuades uttalanden. 
5. Analys: hur djup analysen ska vara och om de intervjuade ska ha inflytande över hur deras 

uttalande tolkas. 
6. Verifiering: det är forskarens egna ansvar att verifiera kunskapen som förmedlas i 

rapporten. 
7. Rapportering: vid rapporteringen måste konfidentialiteten finnas i åtanke samt vilka 

konsekvenser som uppstår för de intervjuade när rapporten publiceras (Kvale, 1997). 

2.7 Prototyper 

Prototyper är icke- eller mindre fungerande versioner av den färdiga produkten och är 

användbara vid diskussioner och utvärdering av idéer med intressenter och utvecklare. Att 

använda prototyper är även ett effektivt sätt att utforska olika designval och idéer (Schön, 

2003; Sharp, 2011). Diskussion och utvärderingar av prototyper kan svara på frågor som: 

vilket alternativ av designval som ska vidareutvecklas, om en design är tekniskt genomförbart 

eller sätta ord på vaga krav (Sharp, 2011). Valet av vilken typ av prototyp beror på prototypens 

ändamål. För att undersöka hur utseendet bör se ut kanske det räcker med en enkel prototyp 

utan funktionalitet. För att undersöka hur ett scenario kan utspela sig kan det behövas en 

prototyp med mer funktionalitet (Saffer, 2007; Sharp, 2011).  
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3 Metoder 

3.1 Urval 

På lärplattformen finns det idag totalt 114 lektioner fördelade på 28 kurser. På grund av 

studiens tidsbegränsning behöver datamängden skalas ner och ett urval av de mest 

intressanta lektionerna från plattformen göras. För att göra urvalet kommer hela 

datamängden gås igenom och lektionerna kommer att kategoriseras utifrån vilket ämne de 

behandlar, vilken nivå de är på samt vilken kurs de tillhör. En lektion kan vara på nivån bas, 

medel eller avancerad och den kan exempelvis behandla ämnet Teoretisk beskrivning av roll, 

Analys av spel, Strategi eller Teori om lagspel. När alla lektioner har kategoriserats kommer 

ett antal lektioner väljas ut så att så många kombinationer som möjligt av kurs, ämne och nivå 

ska vara representerade. Utöver dessa lektioner kommer ytterligare 10 andra lektioner från 

plattformen att väljas ut för att verifiera resultatet från dataanalysmetoden.  

3.2 Analysmetod 

För att finna exempel på vad lärdesignerna anser är viktiga komponenter i e-lektioner ska 

lektioner som beskrivs i urvalet (se 3.1) analyseras eftersom de visar vad lärdesignerna använt 

hittills. I valet av metod för att analysera lektionerna står det mellan innehållsanalys och 

tematisk analys. Båda analysmetoderna resulterar i ett önskvärt utfall eftersom målet för 

analysmetoden är att kategorisera innehållet i e-lektioner. Innehållsanalys kräver dock att det 

finns kategorier som utformats i förväg (Bryman, 2011) medan tematisk analys kan används 

för att identifiera teman induktivt (Braun & Clarke, 2006). Då författarna inte hittat något 

teoretiskt ramverk som passar för att genomföra en deduktiv studie med innehållsanalys som 

analysmetod, passande det bättre att använda en induktiv analysmetod som tematisk analys. 

I denna studie ska en tematisk analys av urvalet lektioner genomföras med ett induktivt 

tillvägagångssätt. I enlighet med Braun & Clarkes (2006) beskrivning (se 2.5.1) består studien 

av följande fem faser: 

1. Lär känna din data: Detta görs framförallt under processen för urvalet av lektioner då 
alla lektioner betraktas. Första tankar om hur kodningen av denna data skulle kunna gå 
till ska diskuteras. 

2. Koda din data: Datamängden ska fördelas lika mellan författarna och därefter ska 
kodningen ske på egen hand. En kod ska så specifikt som möjlig kunna representera en 
komponent som redan finns i lektionen, exempelvis bild med undertext eller numrerad 
disposition. För att undvika att författarna påverkar varandra ska ingen diskussion ske 
mellan dem fram till dess att kodningen är genomförd. Efter kodningen ska alla koder gås 
igenom och eventuella dubbletter tas bort. 

3. Hitta teman i koder: Koderna ska analyseras för att identifiera och dela upp koderna i 
teman och underteman. 

4. Granska teman: Alla teman ska granskas i tre steg. Först ska teman som inte tillhör 
omfattningen av denna studie tas bort. Sedan ska alla teman testas på datamängden som 
kodats för att undersöka om teman kan slås ihop eller brytas isär i underteman. I det sista 
steget ska alla teman testas mot hela datamängden. Som tillägg kommer ytterligare 10 
lektioner från plattformen, som inte ingick i det första urvalet, att vara med.  

5. Definiera och namnge teman: I den sista fasen kommer namnen på alla teman gås 
igenom och en beskrivning skrivas till varje tema. 

3.3 Intervjumetod 

För att besvara forskningsfrågan om vilka komponenter som lärdesigner tycker är viktiga i e-

lektioner kommer lärdesigners intervjuas. Hrastinski (2019) (se 2) menar att det är viktigt att 

ta hänsyn till lärdesigners åsikter kring hur e-lektioner kan se ut, som ett komplement till vad 

forskningen visar, för att skapa bra e-lektioner.   
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3.3.1 Genomförande 

Målet med intervjuerna är att samla data om lärdesignernas ståndpunkter kring de teman 

som genereras från den tematiska analysen. För att samla in den typen av data passar 

kvalitativa, semistrukturerade intervjuer och därför ska intervjuerna vara kvalitativa och 

semistrukturerade där genomförandet och planeringen följer Brymans (2011) beskrivning (se 

2.6). Inför intervjun skapas det en intervjuguide för att försäkra att alla teman berörs. 

Intervjuerna kommer spelas in och transkriberas. Inför intervjuerna testas intervjuguiden i 

en pilotstudie med två utomstående personer. Se Bilaga 1 för intervjuguiden. 

Inför intervjuerna beaktas de aspekter av kvalitativa forskningsintervjuer som Kvale (1997) 

beskriver (se 2.6.1). Intervjuns fokusering ska vara de teman och underteman som genererats 

från den tematiska analysen och för att ta hänsyn till möjligheten för förändring under 

intervjun ska intervjuerna vara semistrukturerade. 

3.4 Prototyper av redigeringsverktyg 

De teman som genereras i den tematiska analysen tillsammans med svaren från intervjuerna 

kommer att vara grunden till utvecklingen av ett redigeringsverktyg för att skapa e-lektioner. 

För att bestämma designen av verktyget kommer prototyper att användas som underlag för 

utvärdering och diskussioner med intressenter (Schön, 2003; Sharp, 2011). Prototyper med 

olika mycket funktionalitet kommer användas beroende på vad som ska undersökas. För att 

diskutera design och utseende kommer enkla digitala prototyper (exempelvis bilder 

föreställande design) att användas. För att undersöka hur produkten kan användas i verkliga 

scenarion kommer en prototyp med mer funktionalitet att användas (Saffer, 2007; Sharp, 

2011). 

3.5 Utvärdering av redigeringsverktyg 

För att utvärdera den slutliga produkten ska två scenarion (se Bilaga 2) genomföras av 

lärdesigner. För att testa att det är möjligt att skapa en lektion som liknar en som finns på 

plattformen idag ska lärdesignerna i det första scenariot ska en ny e-lektion utifrån en mall. 

Förutom att mallen ska utformas så att den liknar lektioner som finns på plattformen idag så 

kommer den även att innehålla vissa komponenter som är nya för detta redigeringsvektyg. I 

scenario två ska funktionalitet för att flytta och lägga till komponenter i en befintlig lektion 

testas genom att lärdesignerna ska utföra ändringar i den lektion som skapats i det första 

scenariot. I scenario två testas även några fler komponenter än de som ingick i scenario ett. 

3.6 Etik 

Innehållet i e-lektionerna som utgör urvalet för analysen kommer inte presenteras på önskan 

av uppdragsgivarna. En följd av det blir att namn på teman och underteman från den 

tematiska analysen generaliseras för att motverka att lektionernas innehåll synliggörs. 

Konkreta exempel på hur koderna bildar teman kommer även exkluderas utan endast 

generaliserade beskrivningar kommer presenteras.  

För att besvara etiska frågor kring den kvalitativa intervjun beaktas Kvales (1997) etiska frågor 

(se 2.6.1). Inför intervjun kommer de intervjuade bli tillfrågade om samtycke att intervjun ska 

genomföras och på de intervjuades begäran kommer de och information kopplad till deras 

verksamhet att anonymiseras. I resultatet kommer de intervjuades åsikter att stärkas med 

citat från intervjuerna, för att minska risken att åsikterna tolkas felaktigt. 

Vid presentationen av de prototyper och scenarion som ska diskuteras med lärdesigner 

kommer innehållet bytas ut mot generell text för att anonymisera lektionernas innehåll.  
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4 Resultat och analys 

4.1 Resultat från tematisk analys 

Urvalet för den tematiska analysen var 32 lektioner som hade varierande ämne och nivå. 

Resultatet nedan visar vilka teman och underteman som komponenterna, som används för 

att framföra materialet i lektionerna, kan delas upp i. De presenteras inte i någon speciell 

ordning. 

4.1.1 Bild 

Lektionerna tar hjälp av bilder vid presentation av material. En bild i sin ensamhet kan 

kompletteras av text genom en titel och en beskrivning eller förminskas och vävas in i text. 

Materialet presenteras även genom flera bilder med text som samspelar genom en längre 

sekvens eller ett bildspel. 

Tabell 1. Bild-temat med underteman. 

Undertema Beskrivning 

Beskrivning Intill bilden finns en text 

som beskriver den. 

Exempelvis genom en 

titel, en kort 

beskrivande bildtext, 

eller en längre och 

fördjupande text om 

bildens innehåll. 

 
Typer av bilder En bild kan förekomma 

enskilt, exempelvis 

mellan textstycken, eller 

invävd i text, mellan 

ord. Invävda bilder är i 

samma storleksordning 

som texten och används 

för att komplettera 

textens innehåll. 

 
Bildsekvens En följd av bilder, 

nedanför varandra, som 

används för att 

presentera 

lektionsmaterial. 

 
Bildspel En följd av bilder i ett 

bildspel där endast en 

bild i taget visas. Genom 

att trycka på en pil kan 

nästa eller föregående 

bild visas. 
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4.1.2 Video 

Materialet kan även presenteras genom videor. Videon följs av text som antingen återberättar 

innehållet för att göra materialet mer tillgängligt eller så kompletterar texten videons 

innehåll. Videon kan vara egenproducerad och sparas på egen server eller vara tillgänglig från 

YouTube genom samarbete med videons skapare. 

Tabell 2. Video-temat med underteman. 

Undertema Beskrivning 

Beskrivning Till en video kan det 

finnas en beskrivande 

text. Texten kan 

upprepa, helt eller 

delvis, innehållet i 

videon eller bidra med 

kompletterande 

information och 

fördjupande analys. 

 
Källa Vad som är videons 

ursprung. Källan kan 

vara en egen server eller 

YouTube. 

4.1.3 Text 

Tecken i en text kan ha olika utseende i form av tjocklek, lutning eller färg. 

Tabell 3. Text-temat med underteman. 

Undertema Beskrivning 

Formatering Olika sätt att ändra 

utseendet på text. 

Exempelvis om texten 

ska vara fetstil, kursiv 

eller understruken samt 

vilken färg texten ska 

vara. 

4.1.4 Struktur 

Lektionsmaterial kan presenteras i olika strukturer. Exempelvis kan två stycken separeras 

både vertikalt eller horisontellt med ett avstånd. Det är även möjligt att strukturera material 

i listor eller tabeller med olika utseenden. 

 

Tabell 4. Struktur-temat med underteman. 

Undertema Beskrivning 

Lista Material kan grupperas i 

två olika typer av listor: 

numrerade eller 
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onumrerade. Listorna 

kan även vara inramade. 

 
Tabell Tabeller kan användas 

för att dela upp material 

i rader och kolonner 

med varierande innehåll 

som text och bild. 

 
Uppdelning Material kan delas upp i 

stycken genom radbyten 

eller i två spalter 

bredvid varandra. 

4.1.5 Disposition 

Lektionsinnehållet kan disponeras genom att material fördelas och namnges med rubriker 

och underrubriker. Skillnaden mellan rubriker och underrubriker kan ske visuellt genom 

olika textstorlekar och färger, men även genom numrering av rubriker och respektive 

underrubriker. 

Tabell 5. Disposition-temat med underteman. 

Undertema Beskrivning 

Utseende på rubrik Rubriker och 

underrubriker med olika 

storlek och formatering. 

Olika nivåer kan 

exempelvis ha olika 

färger. 

Numrerade eller inte En numrerad 

disposition har 

huvudrubrik markerad 

med 1, första 

underrubriken 

markerad med 1.1 och 

den andra till 1.2 osv. 

Onumrerad disposition 

har inga siffror för att 

markera vilken nivå en 

rubrik är på. 

4.1.6 Länk 

Adresser till webbplatser eller personers e-mail kan förekomma i olika format. Ibland är 

adressen gömd bakom ord och det är möjligt att navigera till adressen genom att klicka på 

orden. Andra gånger är hela adressen utskriven, med eller utan möjlighet att navigera genom 

att klicka på den. 

Tabell 6. Länk-temat med underteman. 

Undertema Beskrivning 

Hyperlänk En länk, utskriven i sin 

helhet, med hyperlänk 
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till en extern webbplats 

eller en e-postadress. 

Inbäddad länk En hyperlänk inbäddad i 

text eller bild till en 

extern webbplats. 

URL utan hyperlänk En utskriven länk utan 

hyperlänk till extern 

webbplats eller e-

postadress. 

4.1.7 Vanliga sektioner 

Många lektioner använder liknande eller identiska sektioner för att presentera delar av 

materialet. Exempelvis har många lektioner en inledande sektion samt en sektion med 

uppgifter som eleven uppmanas göra. Sektioner som inte var lika vanliga men återkommande 

var exempelvis stödjande exempel och definitioner av nya begrepp och termer. 

Tabell 7. Vanliga sektioner-temat med underteman. 

Undertema Beskrivning 

Metadata Information om 

lektionens innehåll. 

Exempelvis namn på 

lektionen, vilken kurs 

lektionen tillhör och 

lektionens författare. 

Inledning Ett inledande stycke 

som beskriver 

lektionens syfte och 

ämnesområde. 

Inledningen kan 

innehålla en lista med 

förkunskapskrav, 

nödvändiga 

förberedelser och vad 

lektionen kommer att gå 

igenom. 

Exempel Innehåller ofta 

exemplifierande bilder 

samt textsegment som 

väger för- och nackdelar 

mellan olika 

tillvägagångssätt 

kopplade till bilderna. 

Definitioner av 

begrepp 

En sektion som förklarar 

och beskriver viktiga 

begrepp i lektionens 

material genom text, 
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video, bild eller länk till 

extern webbplats. 

Uppgift Obligatoriska uppgifter 

och hemläxor eller 

frivilliga prov som berör 

lektionens material. 

Sammanfattning En sammanfattning av 

lektionens innehåll som 

kan förekomma i början, 

mitten eller slutet av 

lektionen. 

Avslutning En avslutande sektion 

som kan innehålla 

slutsatser från 

lektionens innehåll eller 

tips att ta med sig. I alla 

lektioner finns det ett 

kommentarsfält där 

elever kan lämna 

kommentarer synliga för 

alla som läser lektionen. 

4.2 Resultat från intervjuer 

Tre lärdesigner som arbetar med plattformen intervjuades för att finna deras åsikter om de 

teman som hittades i den tematiska analysen. Lärdesignernas åsikter presenteras med en 

kombination av direkta citat och citat som har omformulerats i text för att bevara 

lärdesignernas anonymitet samt underlätta läsningen. Ingen del i detta avsnitt bör innehålla 

en analys av resultatet från intervjuerna. Tabell 8 beskriver de intervjuades bakgrund. 

Tabell 8. Beskrivning av intervjuade lärdesigner. 

Kodnamn Beskrivning 

Lärdesigner A Är den idag som lägger 

mest tid på att förbättra 

nuvarande lektioner på 

plattformen. Skapar nya 

lektioner genom att 

beställa och bearbeta 

material som är skapat 

av andra lärdesigner. 

Stödjer användare av 

plattformen både på 

distans och på plats. 

Lärdesigner B Har byggt stora delar av 

plattformen från början 

och är fortfarande den 

som lägger mest tid på 

den tekniska 

utvecklingen av 
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plattformen. Har även 

tidigare producerat och 

bearbetat befintliga 

lektioner på 

plattformen. 

Lärdesigner C Är huvudansvarig för 

plattformen och har 

mycket kontakt med 

kunder. Planerar och 

beställer nya kurser till 

plattformen. Har även 

producerat och 

bearbetat många 

befintliga lektioner på 

plattformen. 

Resultatet från intervjuerna presenteras nedan grupperat i temana från den tematiska 

analysen. 

4.2.1 Bild 

Beskrivning 

Placeringen av bildbeskrivningar ska vara enhetlig över alla lektioner. Lärdesigner A menar 

att: ”Risken om man skulle ha det för spretigt och kunna välja för många olika sätt att 

placera en beskrivning så kan det bli förvirrande” Det skulle vara bra om bilder hade en 

bildtext som tydligt hänger ihop med bilden och lärdesigner C menar att bildtext ”vore bra 

att ha i alla bilder”. Texten skulle antingen placeras längst ner i bilden eller precis under 

bilden. Lärdesigner B anser att det skulle vara bättre att ha en bildtext ”om det ser ut som en 

tidning, när det är en text under en bild”. Lärdesignerna framförde att även om det finns en 

längre text som handlar om bilden så borde det ändå finnas en bildtext så att det framgår vad 

bilden ska beskriva. 

Typer av bild 

Användningen av små bilder integrerat i text är bra att ha med eftersom en liten ikon kan säga 

mer än vad en text som beskriver ikonen skulle göra, vilket lärdesigner A uttrycker genom att 

säga att bilderna ”säger nog mer än att skriva ut det i text. Det är egentligen inte texten som 

är viktig utan vad bilden symboliserar”. Lärdesigner C anser att det vore bra om det blir 

lättare att skapa små bilder i redigeringsverktyget och säger: ”Editorn [redigeringsverktyget] 

vi använder nu är inte så bra på att flytta runt på bilderna, så det vore bra om man kunde 

göra det smidigare så man kan få in dem bra”. Om bilderna är för stora blir de ett 

störningsmoment i läsningen eftersom de pressar isär textraderna för mycket men de måste 

vara tillräckligt stora för att särskilja sig från texten vilket illustreras av lärdesigner B: ”Sen 

blir det ju lite konstigt om den [bilden] skjuter ner en rad i en text”. 

Bildsekvens 

Valet av att använda bildsekvens istället för bildspel beror av hur många bilder det är. 

Lärdesigner C säger: ”Bildsekvenser vill vi få bort så mycket som möjligt, men i vissa fall kan 

det vara bra om det bara är ett fåtal bilder” och lärdesigner B resonerar på följande sätt: ”Är 

den en bild eller två då tycker jag att det inte behövs något bildspel”. Lärdesigner A anser att 

om några bilder innehåller mycket information så kan det vara bra om de inte ligger i ett 

bildspel utan hellre i en sekvens. 
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Bildspel 

Lärdesigner C säger att: ”vi lade till bildspel för att lektionerna inte ska bli så långa och det 

blir drygt att navigera”. Redigeringsverktyget idag gör att ”[...] det inte går att lägga in 

bildspel vart man vill i lektionen, utan det måste vara högst upp eller längst ner”. 

Lärdesignerna framför att ett önskemål är att göra det möjligt att kunna placera bildspel var 

som helst i en lektion. Bildspel bör inte innehålla för många bilder utan det är då bättre att 

dela upp bilderna i flera bildspel, vilket illustreras av lärdesigner B: ”Är det många bilder så 

kanske man ska dela upp det på olika bildspel i olika sektioner i texten. [...] om det är för 

många bilder i ett bildspel så är det många bilder som aldrig visas.” 

4.2.2 Video 

Källa 

Det är bra att ha möjligheten att använda både videor från YouTube och självproducerade 

videor från egen server. Lärdesigner B förklarar det genom: ”Eget material som vi tar fram 

själva laddar vi upp till en egen tjänst [server]” och ”Youtube videor är från de 

[videoskapare] vi samarbetar med”. Lärdesigner C anser att ”båda alternativen är bra att ha 

kvar”.  

Lärdesignerna säger att båda alternativen har för- och nackdelar. Videor från YouTube är 

enkla att integrera i materialet, de tar ingen plats att lagra och ingen tid behöver läggas för att 

producera dem. När videon finns på YouTube är det svårare att kontrollera distributionen och 

tillgängligheten av materialet samt juridiska aspekter med nya lagstiftningar, till exempel 

artikel 13. Lärdesigner B påpekar även att ”Vi styr inte heller annonser från Youtube om vi 

inte laddar upp det själv”. 

Beskrivning 

Till videor är det viktigt att ha text som återberättar videons innehåll. Lärdesigner B motiverar 

det med: ”Jag tycker att det är bra att det är med, att det blir en upprepning och det finns 

olika sätt att lära sig, vissa genom att lyssna och vissa genom läsa”. Beroende på vad för typ 

av video det är kan det vara bra med en kompletterande text som analyserar och nyanserar 

videons innehåll. Lärdesigner A anser att ”Det är nog bara om det som sägs i videon 

förklaras. [...] Så man kanske förenklar eller använder andra termer”. Lärdesigner C menar 

att text till videor, både beskrivande och fördjupande, är viktigt genom att säga: ”Tanken är 

att man ska kunna ha en text som förklara videon om det finns elever som har det svårt att 

ta till sig videor och sedan att man har ett stycke under där man vidareutvecklar”. 

4.2.3 Text 

Lärdesigner A säger att ”Kursiv stil har vi fått råd från vår designer som sa att man gärna 

inte vill ha det eftersom det blir svårt att läsa om man har dyslexi”. En lösning kan vara att 

istället använda fetstil för att framhäva viktigt material. Enhetlighet är viktigt, anser 

Lärdesigner C som säger: ”Om det är ett viktigt stycke så ska man highlighta på samma sätt 

i alla lektioner”. 

4.2.4 Struktur 

Listor och tabeller 

Listor och tabeller används mycket vid skapandet av material. Det svåra är att veta när man 

ska använda vilken så lektionerna är enhetliga. I dagsläget är de vanligaste användningarna 

av listor är för att presentera materialet kort och koncist medan tabeller är för att presentera 

statistik. Lärdesigner C menar att det är svårt att skapa tabeller genom att säga: ”Just nu är 
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editorn inte så smidig så den vill vi uppdatera” och lärdesigner B instämmer att ”problemet 

är att när man använder CK Editor [redigeringsverktyget], så är det svårt att ändra 

stylingen på den [tabellen]”. 

Uppdelning 

Uppdelning av text i två spalter är inte så vanligt, men lärdesigner C menar att: ”Det är 

användbart när man ska jämföra saker mot varandra”. Uppdelningen i stycken är idag olika 

från lektion till lektion. Avståndet, frekvensen och syftet skiljer sig, vilket borde vara enhetligt 

över alla lektioner. 

4.2.5 Disposition 

Det viktigaste är att dispositionen är enhetlig över alla lektioner. Lärdesigner A och B föredrar 

att ha onumrerade rubriker och underrubriker och använder istället olika storlekar för att 

skilja dem åt. Alla är överens med lärdesigner C om att ”Numrerat är ju smidigast om det är 

större lektioner ”. Användning av olika färger bör undvikas då det gör det svårare att hålla det 

enhetligt.  

4.2.6 Länk 

Inbäddade hyperlänkar i text är att föredra framför en utskriven länk med hyperlänk enligt 

lärdesigner C som säger: ”Inbäddad länk i text känns smidigast och ser bäst ut” och 

lärdesigner A säger: ”Inbäddade länkar är snyggare så det gillar jag”. Mailadresser behöver 

ingen hyperlänk enligt både lärdesigner C och lärdesigner B som säger: ”Mail kan vara utan 

länk. Om man har en länk blir det oftast Outlook, som ingen använder”. 

4.2.7 Vanliga sektioner 

Inledning 

Varje lektion bör ha en inledning som förklarar vilka verktyg eller programvaror som behövs 

för att köra en lektion, vad lektionens syfte är samt introducera uppgiften som ska genomföras 

på slutet av lektionen. Lärdesigner C säger: ”Med inledningen skulle vi också vilja ha en 

standard, syftet med lektionen [...] beskriva lektionens uppgift [...] förklara varför de ska 

läsa innehållet”. Att förklara vilka verktyg som behövs skulle hjälpa för läraren på plats och 

om uppgiften introduceras innan lektionen kan eleverna ha med det i tanken när de genomför 

lektionen. 

Exempel 

De exempel som finns i lektionerna idag är oftast likadana med text, bild, varför och varför 

inte. Lärdesigner B anser att ”De [exempelsektionerna] ska se likadana ut så alla vet att det 

är ett exempel så att det inte blir annorlunda baserat på lektioner”. Exempel är bra för att 

hjälpa läsaren att förstå förklaringar och hur den kan applicera detta i verkligheten.  

Lärdesigner A frågar sig själv: ”Skulle man kunna ha en exempelruta som man kan toggla 

upp och ner så att eleven kan klicka upp ett exempel?” Då kan det ta mindre plats och eleven 

väljer själv om den ska läsa det. 

Definitioner av begrepp 

Då många av eleverna är nybörjare på området som lärs ut så är det viktigt att förklara nya 

begrepp som de kanske inte känner till. Lärdesigner C menar att ”Det är något som kan vara 

bra, speciellt i baspaketen [baskursen]”. Lärdesigner B anser att ”definitionstabell eller en 

definitionslista är väldigt bra att ha med” och fortsätter ”Hur den ska utformas, det finns 

olika vägar men man ska hålla sig till ett sätt så eleverna vet om det är ny kunskap eller en 
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definition”. Lärdesigner A tycker att sektionen ska designas på följande sätt: ”Definitioner 

skulle man kunna ha i en liten popup så att om man klickar på ordet så får man upp en 

beskrivning”. 

Uppgift 

Tanken är att uppgifterna i slutet av lektionen ska vara större och mer tidskrävande. De kan 

antingen vara att eleverna ska genomföra en praktisk uppgift eller skriva en text som 

behandlar lektionens innehåll. Lärdesigner B förklarar att ”Vissa [uppgifter] har att man 

måste återkoppla till oss, via mail eller drive, vissa har ingen alls utan bara för att 

återkoppla till lektionen”. Lärdesigner B anser inlämningen av uppgifter problematisk 

eftersom ”Då är det någon [lärdesigner] som måste kolla genom det, men det är svårt att 

göra inlämningsuppgifter eftersom vi inte är lärare på plats, utan vi är på distans”. Vissa 

typer av uppgifter kommer med manuell rättning och då sker inlämningen via mail eller 

Google Drive, vilket är något som man vill komma bort från. Lärdesigner C föreslår en lösning 

för inlämningen att ”De [eleverna] kanske kan använda vår editor och ladda upp på 

plattformen”. Den huvudsakliga användningen för uppgifterna just nu blir då för läraren 

under lektionerna. 

Idag finns det prov med svar i fritext i vissa lektioner som eleverna får rätta själva. 

Lärdesignerna påpekar att det skulle vara bra att kunna lägga in självrättande prov (sant eller 

falskt samt flervalsfrågor) på olika ställen i lektionerna. Resultaten från dessa prov skulle 

kunna användas som validering för att lektionen har genomförts. Prov skulle kunna användas 

innan lektionen för att testa förkunskaper. 

Sammanfattning 

Lärdesigner C: ”Där måste vi hitta en struktur så sammanfattningen finns på samma ställe 

i lektionen. När vi har inledningen så blir det som lite sammanfattning och sen den i slutet 

kan man sammanfatta vad man har gått genom”. Lärdesigner A håller med om att en 

avslutande sammanfattning ”skulle kunna funka ganska bra”. 

Avslutning 

I avslutningen kan det finnas tips om hur eleverna kan använda lektionsmaterialet i 

praktiken. Lärdesigner A beskriver att tipsen skulle kunna tillhöra sektionen 

sammanfattning: ”Sammanfattning med tips och sådan skulle kunna gå under ramen för 

sammanfattning. En sammanfattning skulle kunna innehålla tips också”. 

Avslutande tankar 

Som avslutning på varje intervju ställdes tre frågor om vad de ansåg var viktigast att ta med i 

designen av lektionsverktyget, vad som var minst viktigt samt om det var något övrigt som de 

saknade som inte tagits upp tidigare i intervjun. 

Viktigast 

• Lärdesigner A och C: Att smidigt kunna skissa och skapa enhetliga lektioner med 
definierade sektioner med rubriker och underrubriker.  

• Lärdesigner B: Förenkla bildhanteringen (kunna lägga bildspel där man vill i lektionen). 

• Lärdesigner B: Förenkla proceduren att skapa tabeller.  

• Lärdesigner B: Förenkla proceduren att göra inbäddade länkar. 

Minst viktigt 

• Lärdesigner A, B och C: Numrerade rubriker är inte så viktigt. 
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• Lärdesigner C: Länkar är inte heller så viktigt men kanske inte så svårt att implementera. 

• Lärdesigner B: Det är inte så viktigt att kunna dela in texten i två spalter bredvid varandra. 

• Lärdesigner A: Det borde inte vara möjligt att ändra färg på texten utan den borde alltid 
vara svart. 

Övrigt 

• Lärdesigner A och C: Redigeringsverktyget som används idag är väldigt klumpigt. 
Exempelvis lägger det ibland av sig självt in mellanrum som inte går att få bort utan att 
redigera i källkoden. Det vore bra att byta till ett nytt redigeringsverktyg. 

• Lärdesigner B: Det vore bra med en funktion för filinlämning och möjlighet att hantera 
återkoppling för uppgifterna. 

• Lärdesigner C: Att kunna lägga in en bild och sedan rita på den i själva plattformen och inte 
behöva gå in i externa verktyg. 

4.3 Didaktiska val av komponenter 

Den forskning som beskrivs i bakgrunden tillsammans med resultatet från den tematiska 

analysen och intervjuerna analyserades för att göra didaktiska val av vilka komponenter som 

är viktiga för lärdesigner när nya e-lektioner skapas. Denna analys och resultatet från den 

presenteras nedan. Detta avsnitt är alltså en blandning av både analys och resultat. 

Lektionerna som skapas av komponenterna kommer formateras så det ger upphov till elev-

kontroll så eleven får bestämma innehållssekvenseringen och tempot (Clark & Mayer, 2016; 

Hrastinski, 2008) vilket är bra anpassat när elever ska ta till sig information i e-lektionerna 

(Hrastinski, 2008) (se 2.1.2). Det huvudsakliga innehållet kommer presenteras så som 

lärdesignerna bestämmer när de skapar lektionen, så de negativa aspekterna av lektioner med 

hög elevkontroll motverkas (Clark & Mayer, 2016; Schnackenberg & Sullivan, 2000), med de 

komponenter lärdesignerna föredrar (Lang, 2016). 

4.3.1 Bild 

Bilder användes genomgående i urvalet av lektioner till den tematiska analysen för att 

presentera och stödja lektionsmaterial. Användningen av bilder motiveras även av 

multimediaeffekten som innebär att eleverna tar till sig materialet på en djupare nivå (Mayer, 

2002). Det ska därför vara möjligt att använda bilder i en lektion. För att kunna skapa egen 

tolkande grafik (Clark & Mayer, 2016) ska det även vara möjligt att redigera och rita på bilder. 

Beskrivning 

I det lektionsmaterial som analyserades kombineras text och bild på många olika sätt. Bilder 

kan ha en beskrivning eller inte och textens position i relation till bilden varierar. Vid 

intervjuerna framkom det att lärdesignerna såg detta som ett problem och att de skulle 

föredra en enhetlig användning av bild och text. Den rumsliga kontiguitetseffekten motiverar 

att bildtexter ska placeras nära bilder (Mayer, 2002). Varje bild, både enskilda och i bildspel, 

ska därför ha en bildtext som beskriver bilden och bildtexten ska placeras längst ner i bilden, 

det Mayer (2002) beskriver som separerad presentation. Att varje bild ska ha en bildtext 

motiveras även av Shneiderman (2005). Det ska fortfarande vara möjligt att ha en 

kompletterande och/eller fördjupande text till bilden, även om det är svårt att göra enhetligt, 

eftersom det ger upphov till sammanhangseffekten (Mayer, 2002). 

Typer av bild 

Att integrera bilder i text framkom i intervjuerna med lärdesignerna som en föredragen 

presentation av lektionsmaterial eftersom en liten ikon/bild säger mer än en beskrivande text. 
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Denna användning av bilder motiveras även av multimediaeffekten och den rumsliga 

kontiguitetseffekten med separerad presentation (Mayer, 2002). Det ska därför vara möjligt 

att lägga in små bilder (exempelvis ikoner) i text utan att det segmenterar texten på ett sätt 

som stör läsningen. 

Bildsekvens 

Från intervjuerna framkom det att bildsekvenser ska användas om det är ett fåtal bilder eller 

om det behövs mycket text till varje bild. Vid användningen av bildsekvenser är det extra 

viktigt att presentera materialet så den rumsliga kontiguitetseffekten framhävs (Mayer, 

2002). Bildsekvenser är en typ av transformerande grafik som är bra att använda vid 

presentation av material (Clark & Mayer, 2016). Det ska därför finnas möjlighet att lägga flera 

bilder efter (under) varandra så att de bildar en bildsekvens. 

Bildspel 

I intervjuerna framkom ett önskemål om att göra det enklare att kunna använda bildspel i 

lektioner men att bildspelen inte får innehålla alltför många bilder. Bildspel är en typ av 

transformerande grafik som är bra att använda vid presentation av material (Clark & Mayer, 

2016). Det ska därför finnas möjlighet att skapa bildspel och kunna placera dem på valfri plats 

i lektionen. 

4.3.2 Video 

Videor är något som används i befintliga lektioner och något som enligt de intervjuade borde 

finnas kvar. Längden på en video bör inte vara längre än 10 minuter då elever inte kan 

fokusera längre stunder (Geri, Winer, & Zaks, 2017). Videor är en typ av transformerande 

grafik som är bra att använda vid presentation av material (Clark & Mayer, 2016) Därför ska 

videor kunna användas för att presentera lektionsmaterial men det ska vara möjligt att dela 

upp en video genom att välja dess start- och slutpunkt. 

Källa 

När en video läggs till i en lektion önskar de intervjuade att videon ska kunna komma från 

minst två olika källor. Dels ska det vara möjligt att använda videor från en egen server samt 

vissa externa videor från YouTube som de har fått tillåtelse att använda. Det ska därför vara 

möjligt att använda en video antingen genom att själv ladda upp den på den egna servern via 

plattformen eller genom att klistra in en länk till en Youtube-video. 

Beskrivning 

För tillgänglighetens skull är det bra om videor antingen har undertexter eller en 

återberättande text (Shneiderman, 2005; Sokolik, 2018). Redundanseffekten innebär att det 

inte är bra att ha både röst och undertexter i videor som säger samma sak (Mayer, 2002). De 

intervjuade uttrycker att det är bra att kunna skapa en text till en video som både återberättar 

innehållet och fördjupar eller förklarar extra de poänger som är viktiga. Det ska därför vara 

möjligt att skapa en längre text som återberättar eller fördjupar en videos innehåll. Texten 

kan placeras under eller bredvid videon om det behövs för att inte hämma 

kontiguitetseffekten (Clark & Mayer, 2016). Om en video har undertexter ska det vara möjligt 

att välja om de visas eller inte men standard ska vara att de inte visas. För att behålla 

enhetlighet med bilder ska även under varje video finnas en kort text som beskriver den. 

4.3.3 Text 

I utbildningsmaterial är det viktigt att kunna markera för eleverna vad som är extra viktigt 

(Shneiderman, 2005), vilket Mayer (2002) kallar för signaleringseffekten. I intervjuerna 
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framkom det att sådana markeringar helst ska vara enhetliga i alla lektioner. Både Sokolik 

(2018) och intervjuerna önskar att kursiv text inte skall användas. Därför ska viktig text i 

lektioner kunna markeras genom att göra dessa fetstilta. Det ska inte vara möjligt att markera 

text genom att göra den kursiv eller byta färg på den typsnittet på texten ska vara någon av 

Helvetica, Courier, Arial, Verdana, CMU, sans serif, monospaced eller typsnitt från roman-

familjen (Sokolik, 2018). 

4.3.4 Struktur 

Listor och tabeller 

Från intervjuerna av lärdesignerna framkom det att listor och tabeller används i hög grad i 

materialet, men tabeller är svåra att skapa i det nuvarande verktyget. Det är viktigt att kunna 

presentera materialet på ett sätt som motiveras av dess innehåll (Shneiderman, 2005). Det 

ska vara möjligt att dela upp text i listor och tabeller som är lätta att skapa.  

Uppdelning 

Vid uppdelning av material (textstycken, bilder och videor) i nuvarande lektioner är avståndet 

inte enhetligt. Lärdesignerna önskar att uppdelningen av material vore enhetlig över alla 

lektioner. Om materialet segmenteras på ett bra och tydligt sätt så är det lättare att fokusera 

på materialet (Graff, 2003; Mayer, 2002). Det ska därför vara möjligt att dela upp textstycken 

vertikalt genom att skapa avstånd mellan dem, antingen genom att lägga till radbyte eller 

genom att dela upp dem i två olika textsektioner. Avståndet mellan olika komponenter i 

materialet ska alltid vara samma, så överflödiga tomma rader ska tas bort automatiskt.  

I vissa lektioner var materialet uppdelat i två vertikala spalter, vilket lärdesignerna ansåg vara 

en bra presentation vid jämförelser. En sådan typ av presentation kan förstärka 

kontiguitetseffekten (Clark & Mayer, 2016) samt att kunna välja den mest effektiva/före-

dragna formateringen av presentation motiveras även av Shneiderman (2005). Det ska vara 

möjligt att dela upp materialet horisontellt i två spalter men i dessa spalter ska det endast vara 

möjligt att lägga till text, bilder och videor. 

4.3.5 Disposition 

Det viktigaste för lärdesignerna är att utseendet på dispositionen med rubriker och 

underrubriker är enhetligt över alla lektioner, vilket både Sokolik (2018) och Shneiderman 

(2005) framhäver. Det ska finnas möjlighet att dela upp materialet i en lektion under rubriker 

i olika nivåer.  Varje sektion ska ha en rubrik som ska vara onumrerade och utseendet bestäms 

av verktyget. 

4.3.6 Länk 

Vid intervjuerna framkom det att inbäddade länkar vad att föredra framför utskrivna länkar 

och att alla länkar, förutom mejladresser, borde ha hyperlänkar. Clark & Mayer (2016) 

beskriver en lösning att länken öppnas i ett flyttbart fönster på samma sida. Det ska därför 

vara enkelt att skapa inbäddade hyperlänkar i texter som öppnas i ett annat fönster. 

4.3.7 Vanliga sektioner 

Ett genomgående tema i intervjuerna var en önskan om enhetlighet mellan lektioner. I de 

befintliga lektionerna identifierades några olika sektioner som var återkommande. 

Lärdesignerna var överens om att införandet av sådana standardsektioner med ett förbestämt 

utseende skulle vara bra. Därför ska, när en ny lektion skapas, vissa vanliga sektioner läggas 

till direkt och andra vanliga lektioner ska vara möjliga för lärdesignerna att lägga till där det 
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passar. Utseende och strukturen på sektionerna är förutbestämt men innehållet fylls av den 

som skapar lektionen. 

Inledning 

I början av varje lektion vill lärdesignerna att det ska finnas en fördefinierad sektion som är 

en inledning och innehåller: lektionens syfte, introduktion till lektionens uppgift och, om de 

är relevant, en lista med verktyg och programvaror. Därför ska varje lektion ha en sådan 

inledande sektion. 

Exempel 

Lärdesignerna önskar att det ska vara möjligt att skapa en sektion som innehåller ett exempel 

beskrivet med text och/eller bilder. Användning av exempel i materialet är bra eftersom det 

förbättrar inlärningsprocessen (Hattie, 2008) speciellt om de utformas på rätt sätt (Clark & 

Mayer, 2016; Renkl, 2014). Det ska därför vara möjligt för lärdesignerna att skapa exempel 

som innehåller text och/eller bilder där de vill i lektionerna. 

Definitioner av begrepp 

En annan vanligt förekommande sektion var en sektion där nya begrepp, som behövs för att 

ta till sig övrigt material, introduceras. De intervjuade menar att en sådan sektion är 

nödvändig eftersom många av eleverna är nybörjare och inte känner till dessa begrepp sedan 

tidigare, vilket även motiveras av Clarke m.fl. (2005) och Pollock m.fl. (2002). Om eleverna 

introduceras för begreppen innan de förekommer i lektionen ger det upphov till för-

träningseffekten (Clark & Mayer, 2016; Mayer, 2002). Därför ska det finnas en fördefinierad 

sektion där det är möjligt att lista flera nya koncept tillsammans med deras förklaringar. 

Sektionen ska visuellt särskilja sig från övriga delar av lektionen och ska kunna placeras på 

den plats i lektionen som passar. 

Uppgifter 

Från intervjuerna framkom det att uppgifterna som finns i befintliga lektioner främst är ett 

underlag som de ansvariga lärarna på plats kan använda för att ge eleverna uppgifter att 

genomföra. Därför ska det finnas en sektion där en lektions uppgift beskrivs men 

utformningen av uppgiften skall kunna variera. Rättningen och inlämningen av uppgifterna 

sker idag på olika sätt, men är något som lärdesignerna vill titta närmare på i framtiden. 

Prov 

Prov ger elever en möjlighet att bättre förstå vilka kunskaper de besitter och saknar (Bälter 

m.fl., 2013; Kwan, 2018) samt bättre förstå materialet (Roelle m.fl., 2014) och elever som 

regelbundet deltar i självvärderande prov presterar bättre på slutprov (Ozarslan & Ozan, 

2016). Vid intervjuerna framkom det att lärdesignerna var positiva till användande av 

självrättande prov och att de skulle kunna användas för att avgöra om en lektion ska markeras 

som läst eller inte. Därför ska det vara möjligt att skapa självrättande prov med både envals- 

och flervalsfrågor och dessa ska kunna placeras på den plats i lektionen som passar. 

Avslutning & sammanfattning 

Från intervjuerna framkom det att en sammanfattning till lektionerna är önskvärd och att den 

borde finnas i den avslutande sektionen. I avslutningen kunde det även finnas tips på hur 

materialet appliceras i verkligheten. Det ska då i alla lektioner finnas en avslutande sektion 

med en sammanfattning som placeras sist i lektionen. 
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4.4 Resultat från design av prototyper 

Nedan presenteras prototyper av olika designer av hur ett verktyg för att skapa e-lektioner 

skulle kunna se ut. Prototyperna är grupperade enligt de didaktiska valen ovan och förutom 

prototyperna presenteras även kommentarer från de lärdesignerna som utvärderade dem. 

Alla didaktiska val är inte representerade i prototyperna. 

4.4.1 Struktur 

En övergripande fråga var huruvida ett verktyg för att skapa en lektion ska strukturera 

innehållet innan eller efter det skrivs in i verktyget. I det verktyg som används på plattformen 

idag struktureras allt lektionsinnehåll efter att det läggs in i redigeringsverktyget. Detta gör 

det möjligt för en lärdesigner att lägga till allt lektionsinnehåll först för att sedan dela upp det 

i olika rubriker. Ett förslag på övergripande design av verktyget är därför att låta det vara på 

det sättet (se Bild 1). I detta verktyg skulle det vara möjligt att uppfylla alla didaktiska val 

genom att använda knapparna som är högst upp i redigeraren. 

 

Bild 1. Strukturera lektionsinnehållet efter det är tillagt.  

Det andra förslaget var att strukturera innehållet innan det läggs till i verktyget (se Bild 2). I 

detta verktyg kan en lärdesigner välja att lägga till en sektion eller en undersektion. Storleken 

på rubriken bestäms då automatiskt och lärdesignern kan endast styra över texten i rubriken. 

Sedan kan olika komponenter, enligt de didaktiska valen ovan, läggas till inuti sektionerna för 

att fylla dem med innehåll. Lärdesignern styr då över innehållet i varje komponent men 

utseendet på det som visas för eleverna sker automatiskt. 
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Bild 2. Strukturera lektionsinnehållet innan det är tillagt. 

Då lärdesignerna som utvärderade prototyperna önskade mer enhetliga lektioner på 

plattformen så föredrog de att strukturera innehållet innan det läggs till i lektionen. Detta 

eftersom verktyget då automatiskt tar hand om en del av utseendet på komponenterna och 

minskar möjligheten för varje lärdesigner att använda sitt eget utseende på en lektion. 

4.4.2 Bild 

Ett av de didaktiska valen var att det skulle vara möjligt att skapa bildspel. För att hålla nere 

antalet komponenter som är möjliga att skapa kombineras möjligheten att skapa en enskild 

bild och möjligheten att skapa ett bildspel i en komponent. Tre olika förslag på design på bild-

komponenten presenteras nedan. 

Det första förslaget (se Bild 3) var att listan med alla bilder i bildspelet visas till vänster medan 

en förhandsvisning av den valda bilden visas till höger. Möjlighet att välja bildfil, bildtext och 

redigera bilden finns genom att använda funktioner som är placerade ovanpå 

förhandsvisningen. 
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Bild 3. Bildkomponent med på förhandsvisning av alla bilder.  

Ett andra förslag (se Bild 4) var att utseendet på bild-komponenten liknar det första förslaget 

men att funktioner för att välja bildfil och redigera bild placeras till höger om 

förhandsgranskningen.  

 

Bild 4. Bildkomponent med förhandsvisning av alla bilder med strukturerade inställningar. 

Det tredje förslaget (se Bild 5) var att placera listan med bilder i bildspelet till höger och att 

inte ha en stor förhandsvisning av bilden. Istället kan mer fokus läggas på funktionerna som 

kan utföras på varje bild. 

 

Bild 5. Bildkomponent med strukturerade inställningar och förhandsvisning av en bild. 
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Vid utvärderingen av dessa prototyper framkom det att lärdesignerna önskade att fokus låg 

på bilderna och inte på inställningarna. Därför föredrog de det första förslaget med en stor 

förhandsvisning. Bilden skulle kunna vara ännu större så att den fyller ut det tomma 

utrymmet på högersidan. Förslag nummer två skulle vara bra ifall det finns andra 

komponenter som också har inställningar på högersidan, eftersom det skulle göra det lättare 

att känna igen sig. En annan kommentar var att det skulle vara bra om det gick att lägga till 

en bild med hjälp av dra-och-släpp-funktionalitet. 

4.4.3 Video 

Ett didaktiskt val för video-komponenten var att det ska vara möjligt att använda videor från 

olika källor. I första hand från YouTube, och i andra hand från en egen server eller genom att 

ladda upp en video. Nedan presenteras tre olika förslag på designer på video-komponenten. 

Det första förslaget (se Bild 6) var att en förhandsvisning av videon visas i mitten och att valet 

av källa och videofil sker ovanpå denna förhandsvisning. För att välja video kan antingen en 

fil laddas upp, en länk till YouTube-video specificeras eller en länk till en video på den egna 

servern. Till höger placeras funktioner för att exempelvis styra var videon startar och slutar. 

 

Bild 6. Videokomponent med val för varje källa genom länk och filuppladdning.  

Det som skiljer det andra förslaget (se Bild 7) från det första är att det endast finns en plats 

att specificera länk till en video och att den då antingen kan komma från YouTube eller från 

den egna servern. 

 

Bild 7. Videokomponent med ett val genom länk för alla källor och filuppladdning. 

I det tredje förslaget (se Bild 8) var idén att en video skulle kunna väljas genom att använda 

rullgardinsmenyer. I alternativet för att välja en video från YouTube skulle det finnas en 
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rullgardinsmeny för att välja YouTube-konto från en lista av konton som har accepterat att 

deras videor används på plattformen. En andra meny skulle sedan användas för att specificera 

en video från det kontot. För att välja video från den egna servern skulle det räcka med en 

rullgardinsmeny. 

 

Bild 8. Videokomponent med rullgardinsmeny för val av video och filuppladdning. 

De intervjuade lärdesignerna föredrog det första förslaget med mindre modifieringar. Istället 

för att kräva en länk till en video på den egna servern skulle det kunna vara en knapp som 

öppnar ett fönster där det är möjligt att bläddra bland de videor som finns tillgängliga på 

servern. Förslag tre skulle vara svårt att genomföra eftersom några av de YouTube-konton 

som används har väldigt många YouTube-klipp. En så lång rullgardinsmeny skulle då bli svår 

att använda. Om det i framtiden skulle vara nödvändigt att använda videor från andra tjänster 

än YouTube borde det vara möjligt att specificera länken från godtycklig tjänst där YouTube-

länken specificeras nu. 

4.4.4 Prov 

Ett annat didaktiskt val var möjligheten att lägga in prov med envals- eller flervalsfrågor. Två 

olika förslag på designer av en prov-komponent presenteras nedan. 

I det första förslaget (se Bild 9) är det möjligt att i början av varje prov lägga till en 

introduktion och därunder visas varje fråga som tillhör provet. I varje fråga finns en text med 

själva frågan, ett val för att bestämma om det är envals- eller flervalsfrågor samt alla 

svarsalternativ som är markerade om de är rätt svar eller inte. 
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Bild 9. Provkomponent med övergripande översikt över alla frågor.  

Den enda skillnaden mellan det första förslaget och det andra förslaget (se Bild 10) är att i det 

andra förslaget så kan endast en fråga i taget redigeras och en lista med en liten översikt över 

varje fråga visas till vänster. 

 

Bild 10. Provkomponent med övergripande översikt över en fråga.  

Lärdesignerna föredrog förslag två eftersom de ansåg att förslag ett blev alltför kladdigt med 

många alternativ som visas på skärmen samtidigt. Det räcker att en fråga i taget redigeras och 

det är bra att komponentens höjd inte blir alltför stor. 

4.4.5 Exempel 

Ett didaktiskt val var att lärdesignerna ska kunna lägga in exempel som ska kunna innehålla 

bild och text. Två designval av exempel-komponenten presenteras nedan.  

I det första alternativet (se Bild 11) är det möjligt att lägga till en titel till exemplet, skriva en 

text i den vänstra halvan och lägga till en bild i den högra halvan. Det finns alltså ett 

förutbestämt utseende på hur ett exempel ska se ut. 
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Bild 11. Exempelkomponent med förutbestämd struktur.  

I det andra alternativet (se Bild 12) är det fortfarande möjligt att lägga till en titel, men 

lärdesignern får själv välja hur bild och text ska kombineras. 

 

Bild 12. Exempelkomponent med ingen förutbestämd struktur.  

Lärdesignerna föredrog det första alternativet då materialet blir mer enhetligt om det är en 

fast struktur, även på komponentnivå. Risken är att exemplen får väldigt olika utseende om 

varje lärdesigner själv får bestämma utseendet. För att hitta inspiration för det exakta 

utseendet kommer läroböcker undersökas hur exempel kan se ut.   

4.4.6 Definitioner av koncept 

Ett annat didaktiskt val som på många sätt liknar exempel-komponenten var möjligheten att 

skapa en vanlig sektion för att definiera nya begrepp och koncept. 

På samma sätt som vid exempel-komponenten har det första förslaget ett förutbestämt 

utseende med en struktur där lärdesignern endast specificerar par av begrepp och deras 

förklaringar (se Bild 13). 
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Bild 13. Definition av koncept-komponent med förutbestämd struktur. 

Det andra förslaget är ostrukturerat och det är upp till lärdesignern att bestämma utseendet 

på hur definitioner av begrepp presenteras (se Bild 14). 

 

Bild 14. Definition av koncept-komponent utan förutbestämd struktur. 

Med samma motivering som för exempel-komponenten ansåg lärdesignerna att förslag ett 

var bättre än det andra förslaget. Det är bra med en fast struktur som gör det enkelt att skapa 

en sektion. 

4.5 Resultat från utvärdering av redigeringsverktyg 

Ett redigeringsverktyg skapades utifrån de didaktiska valen och med en design som tagits 

fram via prototyperna som presenteras ovan. För att utvärdera redigeringsverktygets 

användarvänlighet genomfördes observationer av två lärdesigner när de utförde två scenarion 

som presenteras i Bilaga 2. De två lärdesignerna är samma personer som lärdesigner A och C 

från intervjuerna. 

De intervjuade var överlag positivt inställda till redigeringsverktyget och tyckte att det 

uppfyller flera av deras önskningar men det fanns några större brister. 

4.5.1 Scenario 1 

En fråga som uppstod tidigt var huruvida två textstycken som ligger direkt efter varandra bör 

ligga varsin text-komponent eller om de bör tillhöra samma text-komponent separerade med 

en tom rad. Lärdesigner A föredrog att använda två text-komponenter medan den andra 
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föredrog en text-komponent. Det uppstod inga problem när text-komponenterna skulle fyllas 

med text och listor. 

Det största problemet som uppstod var att båda lärdesignerna råkade placera varje ny rubrik 

som underrubrik till den förra rubriken. Då nästlades alla sektioner inuti varandra och de 

upplevde att det blev svårt att förstå vilken sektion en komponent tillhör och hur det skulle se 

ut för eleverna. Lärdesigner A upptäckte att något hade blivit fel med sektionsindelningen när 

storleken på rubriken började bli väldigt liten. Lärdesigner C ställde sig även frågan hur en 

underrubrik skulle skapas och undrade om det var en egen komponent. För att förtydliga 

strukturen med sektioner och rubriker föreslog lärdesigner C att varje ram för en sektion på 

en viss nivå skulle kunna ha en specifik färg. 

När lärdesigner A klistrade in länken till YouTube-videon så missade han att klicka på skicka-

knappen för att hämta in förhandsvisningen av videon. Han hade hellre sett att 

förhandsvisningen automatiskt hämtades när länken klistrades in. 

Det uppstod inga problem när prov-komponenten skulle skapas och när lärdesigner A råkade 

lägga till för många frågor hittade han direkt knappen för att ta bort en fråga. Det enda 

frågetecknet som uppstod för lärdesigner C var om rubriken till komponenten skulle skapas 

automatiskt eller om han själv skulle skapa den. 

När ett exempel skulle skapas så missade båda lärdesignerna att det fanns en färdig 

komponent med namnet exempel. Istället använde de en text-komponent för att skapa 

rubriken ”Exempel” och sedan komponenten för att dela upp sektionen vertikalt för att 

återskapa det utseendet som specificerats i scenariot. 

4.5.2 Scenario 2 

Komponenten definitioner av koncept användes av lärdesigner C på ett förväntat sätt medan 

lärdesigner A missförstod hur den skulle användas. Lärdesigner A trodde att komponenten 

på något sätt användes för att definiera olika punkter i en punktlista i den text-komponent 

som låg precis ovanför definitioner av koncept-komponenten. 

Vid övriga punkter i scenario två uppstod inga fler problem. Både lärdesigner A och C lyckades 

utan svårigheter att göra ett ord i en text-komponent till en klickbar länk samt lägga till en 

tabell. Båda förstod hur bildspel skapades med hjälp av bild-komponenten och hur bildtexter 

lades till för varje bild. Lärdesigner C påpekade att han troligtvis hade missat rutan där 

bildtexten skrivs in om kontrasten för den hade varit mindre tydlig. 
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5 Diskussion 

Detta avsnitt diskuterar analys- och utvärderingsmetoderna, didaktiska val av komponenter, 

kopplingar mellan plattformens material och styrdokument och studiens slutsatser.  

5.1 Tematisk analys 

Den tematiska analysen i denna studie utgår ifrån de e-lektioner som redan finns på 

plattformen. De teman som identifierats speglar därför endast de komponenter som är 

möjliga att skapa med det nuvarande redigeringsverktyget eller de komponenter som 

nuvarande lärdesigner är vana eller föredrar att använda. Det är därför möjligt att det finns 

andra komponenter som skulle vara viktiga för lärdesignerna än de som presenteras i 

resultatet från den tematiska analysen. Till exempel är det möjligt att det finns något annat 

sätt att organisera innehållet i en lektion än att använda stycken med text, video och bild. 

Intervjuerna av lärdesignerna var ett försök att kompensera för detta men analys av e-

lektioner från en annan plattform skulle kanske ge ytterligare förslag på viktiga komponenter. 

Sambandet mellan de teman och underteman som presenteras är betydligt mer komplext än 

vad som framgår av tabell 1–7. Vissa teman överlappar varandra medan vissa teman skulle 

kunna vara underteman till andra teman. Till exempel har både videor och bilder 

beskrivningar, länkar är något som endast kan användas i texter samt att bild- och 

videobeskrivningar alltid är texter. Det finns även ett samband mellan de olika sätt som kan 

användas för att strukturera material. Materialet kan både struktureras genom att använda 

strukturer som listor och tabeller men även genom att använda disposition med hjälp av 

rubriker. Valet att behålla en mer simplistisk presentation gjordes eftersom relationerna 

mellan temana inte är lika viktiga som att presentera alla hittade komponenter. 

Temat vanliga sektioner skiljer sig från övriga teman genom att det är närmare kopplat till 

lektioners innehåll. Undertemat exempel säger mer om vad innehållet i en sådan komponent 

skulle vara än vad exempelvis temat video gör. Vanliga sektioner är dock ett viktigt tema 

eftersom dessa skulle kunna göra lektionerna mer enhetliga och på så sätt minska den 

kognitiva belastningen hos eleverna. Det blir även lättare för lärdesigner att använda 

beprövade strukturer i nya lektioner. 

Urvalet av lektioner som analyserades kan ha påverkat de teman som hittades. Det är möjligt 

att det finns andra lektioner som hade avslöjat andra viktiga teman men på grund av 

projektets tidsbegränsning kunde inte alla lektioner på plattformen analyseras. 

5.2 Intervjuer 

Ett genomgående tema i intervjuerna var att lärdesignerna önskade mer enhetlighet mellan 

lektioner och ett redigeringsverktyg som stödjer detta och minskar risken för att en 

lärdesigner använder sin egen stil. Flera av punkterna om vad de ansåg vara viktigast att 

fokusera på handlade om att göra det enklare att skapa vissa komponenter i jämförelse med 

hur svårt det är att göra med dagens redigeringsverktyg. 

De intervjuade hade olika bakgrunder och relationer till plattformen, vilket kunde urskiljas i 

intervjuerna. Exempelvis fokuserade lärdesigner B mer på tekniska detaljer än de övriga 

gjorde, vilket är rimligt eftersom han är den som är ansvarig för den tekniska utvecklingen av 

plattformen. Lärdesigner A fokuserade mer på små detaljer vilket kan bero på att han är den 

som använder nuvarande redigeringsverktyg mest och på så sätt känner av detaljerna 

dagligen. Lärdesigner C har ett övergripande ansvar för plattformen vilket kan ha varit 

anledningen att hans svar fokuserade på ett mer övergripande plan.  
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De intervjuade hade olika bakgrunder och relationer till plattformen, vilket kunde urskiljas i 

intervjuerna. Exempelvis fokuserade lärdesigner B mer på tekniska detaljer än de övriga 

gjorde, vilket är rimligt eftersom han är den som är ansvarig för den tekniska utvecklingen av 

plattformen. Lärdesigner A fokuserade mer på små detaljer vilket kan bero på att han är den 

som använder nuvarande redigeringsverktyg mest och på så sätt känner av detaljerna 

dagligen. Lärdesigner C har ett övergripande ansvar för plattformen vilket kan ha varit 

anledningen att hans svar fokuserade på ett mer övergripande plan. 

För att få en mer nyanserad bild av vilka komponenter som viktiga respektive oviktiga i 

lektioner hade det varit intressant att intervjua elever som använder plattformen. Att detta 

inte gjordes i denna studie beror på en kombination av projektets tidsbegränsning och av 

svårigheter att nå elever på grund av deras ålder och geografiska spridning. Utöver 

svårigheterna att nå eleverna finns det även studier som visar att elever inte själva vet hur de 

lär sig bäst (Bjork m.fl., 2013; Dunlosky & Rawson, 2012; Stone, 2000). Att intervjua elever 

skulle därför kunna ge en felaktig bild om vilka komponenter som är viktiga för lärdesigner 

att använda för att presentera material. 

Som Kvale (1997) beskriver är det viktigt vid kvalitativa forskningsintervjuer att förstå 

koncept som mångtydighet och känslighet. Mångtydighet innebär exempelvis att de 

intervjuades uttalanden kan tolkas på flera sätt och att resultatet i denna studie påverkas av 

sådana tolkningar. De intervjuades känslighet innebär att de som intervjuade påverkade de 

lärdesignernas uppfattningar och uttalanden. Det är möjligt att ett annat resultat hade nåtts 

om det varit andra intervjuare som påverkat lärdesignerna i en annan riktning. Reliabiliteten 

för intervjuerna kan därför anses vara låg. 

Validiteten i intervjuerna kan anses vara hög eftersom det är lärdesignernas åsikter som är av 

intresse och det är just de som intervjuas. Deras åsikter får en möjlighet att komma fram 

eftersom intervjuerna var kvalitativa och semistrukturerade. 

5.3 Didaktiska val av komponenter 

5.3.1 Alternativ kontroll 

Ett annat alternativ till e-lektioner med hög elevkontroll är e-lektioner med hög 

programkontroll. E-lektioner med hög programkontroll möjliggör för lärdesigner att 

bestämma i vilken ordning elever ska ta till sig materialet och då skulle exempelvis e-

lektionerna kunna inledas med en autentisk uppgift innan eleverna får tillgång till 

studiematerialet. Detta upplägg kan göra eleverna mer mottagliga för det teoretiska innehållet 

i lektionerna (Jacobson m.fl., 2015; Kapur, 2014; Lai m.fl., 2017). Lärdesigner skulle, med 

programkontroll, även få möjlighet att introducera definitioner av begrepp inför lektionen, 

vilket kan ge upphov till för-träningseffekten. Att strategiskt kunna välja när elever ska göra 

prov kan också påverka inlärningsprocessen positivt (Roelle m.fl., 2014). 

5.3.2 Motstridigheter i forskning 

Möjligheten att lägga till undertexter till video var något som viktigt för att öka 

tillgängligheten av materialet (Shneiderman, 2005; Sokolik, 2018). Enligt redundaseffekten 

så ökar den kognitiva belastningen hos eleverna om det finns röst och text i en video som 

samtidigt säger samma sak (Mayer, 2002). För att undvika redundanseffekten men ändå göra 

materialet tillgängligt för elever som behöver det skulle en lösning kunna vara att låta eleverna 

själva välja om de vill visa undertexter eller inte. 

Segmentering (radbrytning) har varit den huvudsakliga uppdelningen av innehåll i 

redigeringsverktyget, eftersom det ska göra det lättare för elever att veta vad de ska fokusera 
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på (Graff, 2003; Mayer, 2002). Det finns dock även forskning som antyder att det även finns 

elever som lär sig sämre om mycket segmentering används (Graff, 2003). För att förstå mer 

om hur segmenteringen påverkar elevernas lärande skulle mer forskning behöva undersökas 

eller genomföras. 

5.3.3 Struktur kontra pedagogik 

Från intervjuerna och diksussionerna av prototyper med lärdesigner framkom det att 

enhetlighet var viktigt vid skapandet av e-lektioner. En fast struktur på komponenterna gör 

de nödvändigtvis inte mer pedagogiska än om de inte har fast struktur. Inlärningsprocessen 

utgörs inte endast i hur materialet presenteras utan även innehållet, vilket inte tas i bejakt vid 

en fast struktur. En lärdesigner kan då begränsas vid presentationen av innehåll genom en 

fast struktur på komponenterna. Den fasta och enhetliga strukturen gör det enklare att 

strukturera lektioner innan de publiceras på plattformen då lektionerna redan förljer en viss 

struktur. Enhetligheten och strukturen gör det även enklare att utveckla redigeringsverktyget. 

Valet av enhetlighet och fast struktur kan då ses som ett bekvämlighetsval hos lärdesigner.  

5.4 Design av prototyper 

Alternativet med ett ostrukturerat redigeringsverktyg skulle kunna vara mer lämpat för de 

lärdesigner som föredrar att först producera allt material i ett flöde för att sedan dela upp det 

i lämplig struktur. Den kreativa processen behöver då inte avbrytas för att strukturera 

innehållet. Alternativet med ett strukturerat redigeringsverktyg skulle kunna vara mer lämpat 

för de lärdesigner som föredrar att strukturera materialet medan de producerar det. 

Vid diskussion av prototyper med lärdesignerna var ett genomgående tema att designen i 

redigeringsverktyget bör vara så enhetlig som möjligt. Det resulterade i att när den 

övergripande designen på bild-komponenten var bestämd, blev den övergripande designen 

på video- och prov-komponenten också bestämd. Återanvändning av design kan göra det 

enklare för andra lärdesigner att navigera i redigeringsverktyget, men det är även möjligt att 

det skulle kunna hindra skapandet av en alternativ design som gör den enskilda komponenten 

enklare att använda. 

För att främja enhetligheten på det material som skapas önskade lärdesignerna att designen 

av exempel- och definitioner av koncept-komponenten skulle ha en förutbestämd struktur 

som begränsar en lärdesigners frihet att bestämma utseende på komponenterna. En nackdel 

med denna design är att lärdesigner kan känna sig begränsade i komponenterna och att de 

inte får möjlighet att skapa det material som de önskar. 

5.5 Utvärdering av redigeringsverktyg 

Det viktigaste att ta med sig från utvärderingen av redigeringsverktyget är att lärdesignerna 

var positiva till den övergripande idén med redigeringsverktyget men att det finns brister som 

behöver åtgärdas. 

Förvirringen kring hur rubriker och underrubriker ska skapas i förhållande till varandra var 

det största problemet och en potentiell lösning på det som föreslogs var att använda färger på 

ramarna till varje sektion. Två andra tänkbara lösningar är att: 

• visa en lektionsöversikt vid sidan av lektionen där det tydligt framgår vilka rubriker som 
finns i lektionen och hur de förhåller sig till varandra. 

• automatiskt numrera rubrikerna (exempelvis 1, 1.1, 1.2) så att det tydligt framgår vilken 
nivå en rubrik tillhör. 
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De potentiella lösningarna skulle kunna användas i kombination eller enskilt men vad som 

skulle fungera bäst behöver undersökas vidare. 

Att lärdesignerna missade att använda exempel-komponenten skulle eventuellt lösas genom 

att skapa en guide som beskriver hur redigeringsverktyget fungerar och vad som finns 

tillgängligt i det. Det är förståeligt att vissa misstag begås när en lärdesigner använder 

redigeringsverktyget för första gången. Därför bör de introduceras till verktyget exempelvis 

genom en guide eller en genomgång av någon som är van att använda verktyget. 

En svaghet i utvärderingen av redigeringsverktyget är att personerna som utvärderade också 

ingick i urvalet av personer som intervjuades för att lägga grunden till de didaktiska valen. 

Detta beror på projektets tidsbegränsning och brist på tillgång till andra lärdesigner. Det är 

möjligt att de intervjuade är positivt inställda till vissa delar av redigeringsverktyget eftersom 

dessa delar fungerar på det sätt som lärdesignerna förväntar sig eller på det sätt som de i 

intervjuerna uttryckte att de ville att det skulle fungera. Andra lärdesigner hade kanske hittat 

brister i dessa delar och bidragit med andra perspektiv till utvärderingen. Därför vore det bra 

att utvärdera detta redigeringsvektyg även på andra lärdesigner som inte har varit med och 

påverkats dess framtagande. 

Eftersom utformningen av verktyget bygger på plattformen som analyserats och den 

pedagogiska kvaliteten på plattformen inte kan säkerställas så finns det en risk att 

redigeringsverktyget har låg pedagogisk kvalitet. Det vore därför bra att vidare analysera detta 

verktyg utifrån ett pedagogiskt perspektiv och fokusera på om de lektioner som kan skapas 

med detta verktyg bidrar till kvalitativt lärande. 

5.5.1 Val som inte implementerats 

På grund av projektets tidsbegränsning var det vissa didaktiska val som inte hann bli 

implementerade i redigeringsverktyget som utvärderades. Begränsning av videolängd var ett 

didaktiskt val som inte implementerades, men eftersom det är möjligt för en lärdesigner att 

välja vid vilken tidpunkt en video ska börja och avslutas är det möjlig att dela upp en lång 

video i flera korta videor och begränsa en videos längd. Ett annat didaktiskt val som inte 

implementerades var att skapa en lektionsmall som kan användas när en ny lektion skapas 

med färdiga sektioner som lärdesignerna kan bygga vidare på. En av anledningarna att 

lektionsmallen inte implementerades var att sektionernas utseende och form inte hann 

diskuteras och specificeras med lärdesigner. Förutom de ovannämnda hann inte heller 

följande didaktiska val implementeras: 

• Bildredigeringsverktyg. 

• Undertexter till videor. 

• Lägga in små bilder i text. 

• Välja video från egen server. 

• Ladda upp video på plattformen. 

• Bestämma typsnitt på text (var redan bestämt på plattformen). 

• Ta bort överflödiga tomma rader i text. 

• Länkar öppnas i ett annat fönster. 

5.5.2 Komponenter utan vetenskaplig motivering 

Vissa av de didaktiska valen av komponenter och dess utformning har inte baserats på någon 

forskning utan endast på åsikter från de intervjuade lärdesignerna. Dessa komponenter är 

inledning, uppgifter och avslutning & sammanfattning. Det är de sektionerna som troligtvis 

skulle ha ingått i lektionsmallen för en ny lektion. Om denna del av redigeringsverktyget hade 
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implementerats hade troligtvis mer tid spenderats på att hitta forskningsunderlag för att 

motivera dessa sektioner. 

5.6 Koppling till styrdokument 

Som beskrivet i inledningen fokuserar plattformen på olika aspekter av sport men i dagsläget 

finns det inga kopplingar mellan kurserna och styrdokumenten i den svenska läroplanen. Om 

kurserna på plattformen ska kopplas till läroplanen så är frågan hur det skulle göras? 

I gymnasieskolans läroplan framgår det att skolan ska främja elevers utveckling och livslånga 

lust att lära samt att eleverna ska utveckla sin förmåga att ta ansvar och lära sig att jobba 

självständigt och i grupp (Skolverket, u.å.-a). Att eleverna får möjlighet att använda 

plattformen på skoltid kan vara ett försök för skolorna att stimulera elevernas lust att lära och 

skolornas begränsning av tillgång till plattformen för de elever som inte klarar den ordinarie 

skolan kan kopplas till att motivera eleverna att ta eget ansvar för sin egen utbildning. 

Plattformen erbjuder lektioner som både innehåller moment för att jobba i grupp såväl som 

självständigt. Det finns gruppuppgifter där samarbete utvecklas samt enskilda uppgifter som 

syftar till att utveckla individen. 

Om skolor vill använda plattformen i undervisning som ger gymnasiepoäng måste det finnas 

en ämnesplan som beskriver vilka kunskaper och förmågor eleven ska få förutsättningar att 

utveckla (Skolverket, u.å.-b). Frågan är då vilken ämnesplan som plattformens innehåll bäst 

är anpassat till? I dagsläget finns det material på plattformen som ger eleverna förutsättningar 

att, i någon mån, utveckla alla förmågor och kunskaper som beskrivs för ämnet specialidrott 

(Skolverket, u.å.-b). För att garantera att eleverna utvecklar alla förmågor och kunskaper i 

tillräcklig grad kan kompletterande lektioner behöva tas fram inom exempelvis etik, 

idrottspsykologi och idrottsfysiologi. 

Inom varje ämnen finns det specifika kurser som gymnasieelever kan läsa. Till ämnet 

specialidrott hör 7 kurser som ger 100 gymnasiepoäng och till varje kurs finns det en kursplan 

som beskriver kursens centrala innehåll och vilka kunskaper eleven ska besitta efter att ha 

läst kursen (Skolverket, u.å.-b). Plattformens material berör de olika kursernas centrala 

innehåll och kunskapskrav i varierande grad och de kurser som plattformens material är bäst 

anpassat till är idrottsledarskap och idrottsspecialisering 1. För kursen idrottsledarskap finns 

det material som uppfyller alla punkter i det centrala innehållet förutom tre: 

• vanligt förekommande skador inom specifik idrott och omhändertagande vid akut skada 

• ledarskap inom barn- och ungdomsverksamhet 

• ledarskap och förhållningssätt till idrotten ur ett jämlik- och jämställdhetsperspektiv. 

För kursen idrottsspecialisering 1 är det endast ett centralt innehåll som inte berörs av det 

nuvarande materialet på plattformen och det lyder: vanligt förekommande skador inom 

specifik idrott och omhändertagande vid akut skada. För att kunna uppnå de centrala 

innehållen för kurserna behövs materialet på plattformen kompletteras med nya lektioner. 

Det kan exempelvis vara lektioner som tar upp vanliga skador och hur de ska åtgärdas, 

ledarskap riktat mot barn- och ungdomsverksamheter samt aspekter kring jämlik-och 

jämställdhet inom idrotten. Förutom det nya materialet måste det även garanteras att 

eleverna tar till sig allt material som motsvarar de centrala innehållen och kunskapskraven 

för kurserna. Det kan göras genom att säkerställa att de kurser på plattformen som är 

obligatoriska innehåller lektioner och prov som uppfyller alla centrala innehåll i kursplanen. 

Materialet som finns på plattformen idag är alltså bäst lämpat för ämnet specialidrott men 

viktigt att komma ihåg är att detta ämne endast får anordnas på riksidrottsgymnasium eller 

nationellt godkända idrottsutbildningar. 
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5.7 Förbättringsförslag 

Generaliserbarheten i resultatet från denna studie är låg eftersom det endast är lektioner och 

kurser från en specifik lärplattform som använts och endast några få lärdesigner som 

intervjuats. Även om generaliserbarheten är låg så kan resultatet vara relevant för den givna 

kontexten (Hrastinski, 2019). Om denna studie hade genomförts igen hade vi intervjuat 

lärdesigner från andra plattformar för att få mer generaliserande svar kring de komponenter 

som identifierats. Utvärderingen av redigeringsverktyget kunde även ha genomförts med 

externa lärdesigner för att även där få ett mer generellt resultat. Inför utvecklingen av 

redigeringsverktyget skulle en omvärldsanalys genomföras för att analysera existerande 

verktyg som används för att skapa e-lektioner. Eventuellt identifieras då antingen ett verktyg 

som uppfyller kraven från de didaktiska valen, eller så kan inspiration hämtas inför skapandet 

av prototyperna. 

5.8 Slutsatser 

Målet med studien var att identifiera en mängd komponenter som är viktiga för lärdesigner 

att använda i e-lektioner för att sedan skapa ett redigeringsverktyg som gör det lättare för en 

lärdesigner att skapa nya lektioner. Det genomfördes genom analys av befintliga e-lektioner 

påen plattform, intervju med lärdesigner och tidigare forskning. Frågan som studien ska 

besvara var: Med utgångspunkt i lärdesigners uppfattningar: Vilka komponenter är viktiga att 

använda vid skapandet av e-lektioner på plattformen? 

De komponenter som studien finner viktiga för lärdesigner att använda i e-lektioner är: bild, 

video, text, länk, struktur, disposition, exempel, definitioner, prov, inledning, avslutning och 

uppgifter. Alla komponenter är, enligt lärdesignerna, viktiga att kunna använda i e-lektioner 

och många av dem har även stöd i tidigare forskning. 

Från utvärderingen där lärdesignerna fick testa redigeringsverktyget för att skapa en ny e-

lektion visade det sig att det var enkelt att skapa nya komponenter och redigera deras innehåll. 

Att segmentera en lektion genom att skapa sektioner var dock svårt och skulle behöva 

förenklas. 

5.8.1 Vidare forskning 

Vidare forskning inom didaktik eller pedagogik kan vara att undersöka hur analys av innehåll 

kan motivera vilka komponenter som ska användas eller att undersöka hur 

redigeringsverktyget ska presentera komponenterna för elever. Vid undersökning genom 

analys av innehåll kan Mayers arbete om e-lärande (Clark & Mayer, 2016; Mayer, 2002) 

tillsammans med Sweller forskning om kognitiv belastning (Chandler & Sweller, 1991; 

Sweller, 1994) vara till stor användning för att undersöka hur innehåll ska formas på bästa 

sätt. 

Kunskapssynen att eleverna ska lära sig det mesta genom att läsa, titta på bilder och titta på 

videor kan anses vara något förlegad och det kan därför vara intressant att utforska vidare hur 

en modernare kunskapssyn kan integreras i lektionerna på plattformen. Ett intressant 

område att utforska skulle kunna vara Open Learning Initiative (sv. Öppet lärandeinitiativ) 

som du kan läsa mer om i exempelvis Bälter, Zimmaro, & Thille (2018). 

Liknande studier som denna skulle vara intressanta att genomföra på andra plattformar eller 

över flera typer av plattformar, med olika typer av e-lektioner och lärdesigner, för att hitta 

andra typer av viktiga komponenter. 
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Det hade även varit intressant att undersöka och utforma hur lektionerna som skapas med 

redigeringsverktyget ska se ut för eleverna, som använder plattformen, på ett sätt så att det 

främjar lärandet. 

Tidsbegränsning i studien medgav inte tid för utveckling av samtliga presenterade didaktiska 

val så ett arbete som återstår för att färdigställa redigeringsverktyget är att utveckla dessa. För 

att lärdesignerna ska kunna använda redigeringsverktyget för att skapa och publicera nya e-

lektioner på plattformen behöver verktyget integreras i plattformen och användarvänligheten 

förbättras. 

5.9 Uppdelning av arbete 

Det mesta av arbetet i denna studie har utförts tillsammans av båda författarna. De 

genomförde tillsammans den tematiska analysen, intervjuerna, skapandet av de didaktiska 

valen, utformandet och testandet av prototyperna samt byggandet av redigeringsverktyget. 

Vid skrivandet av rapporten bestod arbetsprocessen för de flesta delarna av följande steg: 

• Författarna bestämmer tillsammans vad olika delar ska innehålla och skriver ner det i 
punktform. 

• Punkterna delas upp mellan författarna som skriver en första version av texten enskilt. 

• Författarna bearbetar tillsammans de texter som skrivits och diskuterar fram eventuella 
förslag på förändringar. 

• De eventuella förslagen delas upp mellan författarna som åtgärdar dem enskilt. 

Två moment där författare genomförde största delen enskilt var: den slutgiltiga utvärderingen 

av redigeringsverktyget som Jonathan genomförde samt arbetet med koppling till läroplan 

som Jens genomförde. Båda författarna är insatta i hela arbetet och tar gemensamt ansvar för 

det som presenteras.  
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1 – Intervjuguide 

7.1.1 Frågor 

Intro 

• Dagordning 

• Prata om etik, bara vi som kommer lyssna och ni kommer 

anonymiseras i text. Funkar detta bra? 

• Vad vi har gjort (tematisk analys) 

• Vad vi ska göra nu 

• Roll just nu i företaget 

• Arbetsuppgifter 

• Erfarenhet med materialskapande 

Mellan 

• (Gå igenom alla teman och underteman i resultatet. Låt intervjuobjekt 

beskrivna sina tankar) 

• Vilka tre teman tycker du är viktigast att ha med till implementationen av 

verktyget? 

• Vilka tre teman tycker du är minst viktiga att ha med till implementationen 

av verktyget? 

• Är det några teman och/eller underteman som du saknar och vill lägga till? 

Avslutande 

• Övriga tankar? 

• Har du några frågor till oss? 
 

7.2 Bilaga 2 – Scenarier för utvärdering av produkt 

7.2.1 Scenario 1 – Skapa en lektion enligt mall 

Skapa en lektion enligt följande mall: 

Lorem Ipsum 

Introduktion 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas sollicitudin neque at 

ipsum faucibus, eu dignissim felis mattis. Nulla aliquam massa mollis elit venenatis 

commodo. Proin rutrum fermentum enim ac sollicitudin.  

• Vestibulum pharetra quam at augue pellentesque viverra.  

• Aenean risus velit, euismod eu tempor eu, aliquam non purus.  
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• Donec tempor et lectus vitae consectetur. Aliquam aliquet tellus pharetra malesuada 

iaculi 

Huvudinnehåll 

Sed euismod nisi porta lorem. Diam volutpat commodo sed egestas fringilla phasellus 

faucibus scelerisque. Quam pellentesque nec nam aliquam. Dolor magna eget est lorem 

ipsum dolor sit amet consectetur. Eget velit aliquet sagittis id consectetur. Ut consequat 

semper viverra nam libero. 

Underrubrik 1 

 
Tristique nulla aliquet enim tortor. 

 

Vel pretium lectus quam id. Maecenas pharetra convallis posuere morbi leo urna molestie 

at elementum. Varius vel pharetra vel turpis nunc. Porttitor massa id neque aliquam 

vestibulum morbi. Egestas erat imperdiet sed euismod nisi porta. Enim tortor at auctor urna 

nunc id cursus metus. Aliquam eleifend mi in nulla posuere sollicitudin aliquam. Fusce ut 

placerat orci nulla pellentesque dignissim enim sit. 

Quiz 

1. Cursus metus aliquam eleifend mi in nulla posuere sollicitudin aliquam? 

• Cursus turpis massa tincidunt dui ut. 

• Tincidunt arcu non sodales neque. (Rätt svar) 

• Commodo odio aenean sed adipiscing diam. 

Underrubrik 2 

Varius vel pharetra vel turpis nunc. Porttitor massa id neque aliquam vestibulum morbi. 

Morbi enim nunc faucibus a pellentesque sit amet. Ultricies mi quis hendrerit dolor magna 

eget. Platea dictumst quisque sagittis purus sit. Neque aliquam vestibulum morbi blandit 
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cursus risus at ultrices. Aliquet sagittis id consectetur purus. Dolor morbi non arcu risus 

quis varius quam. 

Exempel 

Adipiscing at in tellus integer feugiat 

scelerisque varius morbi. Non odio 

euismod lacinia at quis. Nunc consequat 

interdum varius sit amet mattis vulputate 

enim. Ac auctor augue mauris augue. 

Ullamcorper eget nulla facilisi etiam 

dignissim diam. Tempus iaculis urna id 

volutpat lacus laoreet non curabitur. Fusce 

ut placerat orci nulla pellentesque dignissim 

enim sit. Cursus sit amet dictum sit amet 

justo donec. Pellentesque eu tincidunt tortor 

aliquam. 

 

Avslutning 

Ac tortor dignissim convallis aenean. Gravida neque convallis a cras semper auctor neque 

vitae. Sit amet consectetur adipiscing elit ut aliquam purus sit amet. Urna condimentum 

mattis pellentesque id nibh. Faucibus nisl tincidunt eget nullam. Sed cras ornare arcu dui 

vivamus arcu. Suspendisse ultrices gravida dictum fusce ut placerat orci nulla pellentesque. 

Uppgift 

Ultricies tristique nulla aliquet enim. Ipsum a arcu cursus vitae congue mauris rhoncus. 

Lorem donec massa sapien faucibus et molestie ac. 

1. Adipiscing at in tellus integer feugiat scelerisque varius morbi.  

2. Non odio euismod lacinia at quis.  

3. Nunc consequat interdum varius sit amet mattis vulputate enim.  

4. Ac auctor augue mauris augue. 

Scenario 2 – Ändra i lektionen 

Ändra i lektionen som skapades i scenario 1 enligt följande punkter: 

• På tredje ordet i Uppgiften: lägg till en klickbar länk på ordet 

• Efter punktlistan i intro: Lägg till definitioner av koncept 

• Mellan texten i Underrubrik 2 och Exemplet: Lägg till tabell med utseende: 

Lorem Ipsum Dolor 

Quis  Lobortis  Dictum  

Luctus  Nec  Tincidunt  



   
 

48 
 

Platea  Aliquam  Quam  

• Byt ut videon mot ett bildspel med två bilder i 

• Efter exemplet: lägg till ett quiz med följande struktur: 

Quiz 

 

Augue eget arcu dictum varius duis. Pellentesque sit amet porttitor eget dolor morbi. 

Ultricies lacus sed turpis tincidunt id aliquet risus feugiat. Tristique senectus et netus et 

malesuada fames ac turpis. 

 

1. Cursus metus aliquam eleifend mi in nulla posuere sollicitudin aliquam? 

• Cursus turpis massa tincidunt dui ut. 

• Tincidunt arcu non sodales neque. (Rätt svar) 

• Commodo odio aenean sed adipiscing diam. 

 

2. Cursus metus aliquam eleifend mi in nulla posuere sollicitudin aliquam? 

• Cursus turpis massa tincidunt dui ut. 

• Tincidunt arcu non sodales neque. (Rätt svar) 

• Commodo odio aenean sed adipiscing diam. (Rätt svar)  
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