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Användbarhet för e-läromedel - anpassning för olika lärstilar
Kristina Linde 2014-06-24

Sammanfattning
Vid utveckling av elektroniska läromedel är användbarhet en viktig faktor. Vad som är 
användbart är beroende av användarens behov och förutsättningar och läromedel har 
ofta en heterogen målgrupp. Målet med den här undersökningen har varit att besvara 
frågan hur e-läromedel kan användbarhetsanpassas för olika lärstilar. Undersökningen 
har genomförts med hjälp av litteraturstudier samt intervjuer med läromedelsförlag. 
Delar av Dunn & Dunns lärstilsmodell, specifikt sinnespreferens och informations-
bearbetning, har relaterats till aktuella riktlinjer för användbarhet i e-läromedel. 
Undersökningen har visat att anpassningsbara läromedel gynnar användbarheten samt 
att studier som anpassas till individuell lärstil ger bättre resultat. Den visar också att 
beteende och lärstil förändras med åldern. E-läromedel kan individanpassas genom att 
innehålla flera olika vägar till lärandemålen och tillåta användarna att välja och 
strukturera sin egen lärmiljö utifrån dem. Läromedelsutvecklare behöver ta hänsyn till 
både teknisk användbarhet (hantera plattformen) och pedagogisk användbarhet (lära 
sig innehållet). Genom att införliva metoder som passar för såväl visuell, auditiv, 
kinestetisk och taktil sinnespreferens som för analytisk respektive holistisk 
informationsbearbetning kan läromedel ge ett mer heltäckande stöd för användar-
gruppens inlärning. Samtidigt behövs balans och restriktion för att inte överbelasta 
användarna med inställningsmöjligheter. Gränssnittet bör vara intuitivt och konsekvent, 
för att inte ta fokus från innehållet, materialet bör delas upp, för att minska den 
kognitiva belastningen och användarna behöver känna kontroll över lärmiljön, för att 
stärka motivationen. Läromedelsförlagen har redan idag goda erfarenheter av att satsa 
på mångsidighet och lärstilsmodeller kan bidra med struktur och balans för att se till att 
ingen aspekt missas.

Nyckelord: Användbarhet, lärstilar, e-läromedel, användarcentrerad systemdesign, 
VAKT.
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Abstract
When developing electronic learning applications, usability is an important factor. What 
is useful depends on the user's needs and abilities. Learning applications often have a 
heterogeneous target group. The aim of this thesis was to answer the question of how e-
learning applications can adapt usability for different learning styles. The survey was 
conducted by means of literature studies and interviews with educational publishers. 
Parts of the learning style model by Dunn & Dunn, specifically perceptual preference and
information processing, have been related to the current guidelines for usability of e-
learning applications. The survey has shown that customized learning applications favor
usefulness and that studies tailored to individual learning style have better results. It 
also shows that the behaviors and learning styles change with age. E-learning 
applications can be individually adjusted by containing several different paths to 
learning outcomes and allowing users to select and structure their own learning 
environment. Developers of e-learning applications need to consider both the technical 
usability (managing the platform) and pedagogical usability (learning the content). By 
incorporating methods that are suitable for both visual, auditory, kinesthetic and tactile 
preference and for analytic and global information processing, the educational 
application can provide a more complete support for the user-group's learning process. 
Meanwhile, balance and restriction is needed in order to not overwhelm users with 
options. The interface should be intuitive and consistent, so as not to detract from the 
content. The material should be divided, in order to reduce the cognitive load. Users 
need to feel in control of the learning environment, to strengthen motivation. The study 
shows that educational publishers already have good experience from prioritizing 
versatility. Adapting learning style models can help with structure and balance to ensure
that no aspect is overlooked.

Keywords: Usability, learning style, e-learning, user centered system design, VAKT.
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1 Inledning
I detta kapitel beskrivs och motiveras ämnesvalet. Här redogörs för bakgrunden och syftet 
med studien samt forskningsfrågorna.

1.1 Bakgrund

Användbarheten är en viktig aspekt i all utveckling av mjukvara och användargränssnitt. 
Om systemet inte är användbart kommer det inte att efterfrågas. Fokus ligger på 
användarna och deras förutsättningar, behov och beteenden. Det finns forskning som 
visar generella råd för användbarhet, t.ex. för webbutveckling. Åratal av användartester 
har lett fram till ett antal riktlinjer/best practices. Genom att följa dessa riktlinjer 
minskar risken för kostsamma felsatsningar samtidigt som användarna blir mer nöjda 
och produktiva om systemet motsvarar deras behov (Sundström, 2005; HHS, 2006; 
UXPA, 2014).

Användarvänlighet (hur enkelt och behagligt användandet är) tillsammans med nytta 
(den funktionalitet som efterfrågas) avgör om något är användbart (Nielsen, 2012; 
Sundström, 2005). Det är alltså beroende av målgruppen - vad de efterfrågar och hur de 
trivs med att jobba. Min fundering är om användbarheten för ett datorsystem alltid är 
densamma inom dess användargrupp, eller om den behöver differentieras i heterogena 
grupper. Läromedel är ett typexempel på system som används av individer med olika 
preferenser, eftersom de oftast används av alla i en klass/kurs.

Den tekniska utvecklingen öppnar för nya former av läromedel, med delvis annorlunda 
förutsättningar och anpassningsmöjligheter. Elektroniska läromedel (e-läromedel) kan 
hållas uppdaterade och aktuella till skillnad från tryckt material som måste ersättas i sin 
helhet när delar av innehållet gått ur tiden. 

Enligt Skolverkets rapport "Skolans bortglömda fråga" (2013) satsar skolor mycket på att
köpa teknik till eleverna, men ännu väldigt lite på att investera i bra e-läromedel. Det 
väntas en ökande efterfrågan på bra innehåll till denna teknikplattform.

I den aktuella läroplanen (Lgr-11) och skollagen (3 kap 3 §, SFS 2010:800) betonas 
individanpassning av undervisningen. Ett sätt att tillmötesgå detta är att välja läromedel 
som är anpassade till olika lärstilar - att olika personer lär sig bäst genom olika metoder. 
Hänsyn till detta måste då tas redan i utvecklingen av e-läromedel, utöver generella 
anpassningar för användbarhet. En av fördelarna med e-läromedel är just möjligheterna 
till individualisering. Christian Wolf (2003) lyfter fram att i traditionell undervisning är 
förhållandet en (läraren) till många (eleverna), vilket gör det svårt att individualisera 
lärandet för varje elev. En e-lärandemiljö kan hantera en-till-en-kommunikation mellan 
server och elev, vilket ger större möjligheter till individuell anpassning.

Elektroniska läromedel behöver lika grundlig faktagranskning som tryckta läromedel, 
men ger fördelar genom sin flexibilitet. Gränssnitten kan användaranpassas och varieras 
efter lärstil. Flera dimensioner, som text, bild, ljud, rörelse och interaktivitet kan 
samverka och komplettera varandra för att underlätta inlärningen.
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Den här uppsatsen är inom ämnet datavetenskap, men knyter också an till forskning 
inom pedagogik och psykologi. Att göra tvärvetenskapliga undersökningar är, enligt 
Elizabeth Brown (2007), allt vanligare och bidrar till bättre teknisk utveckling och 
kunskapsintegrering, större spridning av resultaten samt berikar internationell 
forskning. 

Det finns flera exempel på tidigare forskning kring användbarhet för e-läromedel, men 
som inte nämner lärstilar, t.ex. Ardito et al.(2005), Costabile et al. (2005) och Squires & 
Preece (1999). Det finns också flera studier och beskrivningar kring hur e-läromedel kan
anpassas till lärstilar, men utan att resonera kring användbarhet, t.ex. Wolf (2003, 2007), 
Cha et al. (2006), Brown (2007), Peter et al. (2010) och Özyurt et al. (2013). Mina 
eftersökningar i forskningsdatabaser har inte resulterat i någon tidigare jämförelse av 
riktlinjer för både användbarhet i lärmiljöer och för lärstilsanpassning.

1.2 Övergripande syfte

Syftet med detta arbete är att identifiera användbarhetsprinciper för program- och 
webbutveckling som särskilt relaterar till olika lärstilar.

Strävan är att på detta sätt skapa en djupare förståelse för användbarhetens roll inom e-
läromedel och bidra med aktuell kunskap om hur utvecklingen av e-läromedel kan 
målgruppsanpassas.

1.3 Avgränsningar

Pedagogikstudier finns med mig sedan tidigare, men det är inte inriktningen på det här 
arbetet. Därför görs bara en kortfattad översikt över olika lärstilar i syfte att belysa olika 
användbarhetsbehov.

Inriktningen är på (det målgruppsanpassade) utvecklandet av e-läromedel, inte på 
innehållet eller hur de används i undervisning.

Den här genomgången är inte en fullständig förteckning över alla 
användbarhetsaspekter som finns, utan fokuserar på vad som påverkar särskilt vid 
inlärning.

1.4 Konkreta och verifierbara mål 

Undersökningen har som mål att besvara frågan: 
Hur kan e-läromedel användbarhetsanpassas för olika lärstilar?

Den bryts ner i några delfrågor:

- Hur ser den mest etablerade lärstilsmodellen ut?

- Vilka etablerade principer för användbarhet kan relateras till inlärning?

- Vilken hänsyn tas idag till lärstilar vid utveckling av e-läromedel?
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1.5 Översikt

Kapitel 2 redogör för den teoretiska referensramen och definierar begrepp.

Kapitel 3 innehåller en redovisning av den valda undersökningsmetoden.

Kapitel 4 beskriver vad litteraturstudierna har visat inom områdena användbarhet och 
lärstilar, med tyngdpunkt på det förstnämnda, samt sammanfattar svaren från 
intervjuerna med läromedelsförlagen. 

Kapitel 5 visar resultatet av mina försök att utreda om och hur användbarhet relateras 
till lärstilar.

Kapitel 6 redovisar mina slutsatser utifrån frågorna i avsnitt 1.4, tolkningar av den 
information som har framkommit, samt mina rekommendationer.

Kapitel 7 innehåller referenser till vidare fördjupning. 

Kapitel 8 består av bilagor.
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2 Bakgrundsmaterial
Här redovisas definitioner och redogörs för grundläggande teorier kring användbarhet och
lärstilar.

2.1 Historisk tillbakablick

Anpassning är nyckeln till överlevnad för såväl människor, djur och växter som för 
redskap och produkter. Människans redskap har hela tiden utvecklats för att bli lättare 
och effektivare att använda. Forskningsområdet kom att kallas ergonomi och 
produktiviteten har länge varit huvudfokus. Efter erfarenheter under andra världskriget 
av hur livsavgörande det kan vara att redskapen används på rätt sätt, har psykologiska 
aspekter kommit att spela en större roll inom produktutveckling och design. Den s.k. 
"mänskliga faktorn" har fått ökat fokus. Sedan användandet av datorer började sprida sig
och programvaror blev arbetsredskap, under 1980-90-talet, har termen användbarhet 
vuxit fram (UXPA, 2014).

Göransson m.fl. (2003) belyser att systemutveckling och människa-datorinteraktion 
(MDI) sedan dess har utvecklats till två stora, separata kunskapsområden där respektive 
experter ofta har begränsad inblick i varandras områden. Inom systemutveckling 
används exempelvis användningsfall, designmönster och objektmodeller. Inom MDI har 
scenario-baserade tekniker, användarcentrerad design och användbarhetsdesign 
utvecklats. Se illustration 1.

Forskningsområdet människa-datorinteraktion bygger på tillämpad kognitiv psykologi 
(människors beteenden, kännetecken och behov), etnografi (miljö- och kulturpåverkan), 
programvaruutveckling (gränssnittens arkitektur), grafisk design (informations-
presentation) och interaktionsdesign (känslopåverkan) (van der Veer & van Vliet, 2003).
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Flera forskare vill se en tätare integration mellan systemutveckling och MDI angående 
användbarhet.  Göransson m.fl. förespråkar att särskilda användbarhetsmål specificeras 
vid all systemutveckling.  Van der Veer & van Vliet betonar att utvecklingen av användar-
gränssnittet inte ska ses som en separat aktivitet, utan integreras i systemutvecklingen 
redan från början. De påvisar att majoriteten av bristerna i programvaror hör till 
användbarhetsmisstag och att förbättringar i gränssnittens kvalitet kan öka vinsten, 
framför allt i webbaserade system (Göransson et al., 2003; van der Veer & van Vliet, 
2003).

2.2 Användarcentrerad Systemdesign

ACSD - Användarcentered Systemdesign, är en process med fokus på användbarhet 
genom hela utvecklingsprocessen och vidare genom systemets livscykel. Gulliksen et al. 
(2003) identifierar ett flertal grundprinciper för ACSD:

- Användarfokus - I utvecklingsprojektet måste alla vara insatta i målet med verksam-
heten, användningskontexten, vilka användarna är och vilka mål och uppgifter dessa har. 

- Aktiv användarmedverkan - Representanter för användarna bör vara aktivt delaktiga 
tidigt och genom hela utvecklingsprocessen, samt genom systemets hela livscykel.

- Evolutionär utveckling - Systemutvecklingen behöver vara både iterativ (utvärderad 
och förbättrad stegvis) och inkrementell (modulindelad).

- Gemensam och delad förståelse - För att alla inblandade ska ha samma bild av vad 
som byggs behöver beskrivningarna av designen vara tydliga och lättförstådda, t.ex. 
skisser och simuleringar.

- Prototyping - Prototyper ska användas tidigt och kontinuerligt för att visualisera och 
utvärdera lösningar tillsammans med användarna. Starta på en konceptuell nivå och ge 
alternativ.

- Utvärdera verklig användning - Kritiska användbarhetsmål och designkriterier ska 
specificeras och utvärderas genom att studera användarnas reaktioner på systemet.

- Uttryckliga designaktiviteter - Gränssnittet behöver dedikerat utvecklingsarbete.

- Tvärdisciplinära team - Utvecklingsgruppens sammansättning bör innehålla expertis 
från flera områden, t.ex. systemarkitekter, programmerare, användbarhetsdesigners och 
användare.

- Användbarhetsexpert - Erfarna användbarhetsexperter ska involveras tidigt och 
kontinuerligt och bör få mandat att besluta om systemets användbarhetsaspekter.

- Holistisk design - Alla delar som påverkar den framtida användningssituationen, t.ex. 
arbetsmiljö, utbildningsbehov, säkerhetsaspekter m.m. måste integreras med varandra.

- Anpassad process - ACSD-processen måste specificeras och anpassas lokalt i varje 
organisation. Det finns ingen modell som passar alla rakt av.

- Användarcentrerad attityd - Alla inblandade måste ha en användarcentrerad attityd 
och vara införstådda med vikten av användbarhet och användarinvolvering.
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Grunderna i en iterativ användarcentrerad designprocess visas i illustration 2. Varje 
iteration innehåller analys av användarbehov, design för användbarhet, utvärdering och 
återkoppling.
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2.3 Definition av användbarhet 

Det finns flera ISO-standarder som beskriver användbarhet, t.ex. ISO 9241-11:1998 
(Ergonomiska krav på kontorsarbete med bildskärmar (VDTs) - Del 11: Riktlinjer för 
användbarhet) och ISO 9241-210:2010 (Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del
210: Användarcentrerad design för interaktiva system). I den förstnämnda definieras 
användbarhet som "I vilken grad en användare i ett givet sammanhang kan bruka en 
produkt för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren 
tillfredsställande sätt." (Funka Nu, 2014; SIS, 2014; UXPA, 2014; Tajakka, 2004).

"Ändamålsenligt" beskriver i vilken utsträckning ett mål eller en uppgift är uppnådd.

"Effektivt" beskriver vilken grad av ansträngning/resursåtgång som krävts för att uppnå
målet/uppgiften.

"Tillfredsställande" refererar till graden av tillfredsställelse och positiva attityder som 
produkten frambringar då den används (Sundström, 2005; Tajakka, 2004).

Jakob Nielsen (2012) har arbetat med användbarhet och webbsidor sedan mitten av 
1990-talet. Han listar fem kvalitetskomponenter som definierar användbarhet:

- Lärbarhet (hur lätt det är att lära sig använda designen).

- Effektivitet (hur lätt användare kan utföra sin uppgift).

- Minnesvärdhet (hur lätt användare kan återfå sin färdighet efter en tids uppehåll).

- Fel (hur många och allvarliga fel användare gör, samt hur lätt de hämtar sig från dem).

- Tillfredsställelse (hur trevligt det är att använda designen).

Den svenske användbarhetsexperten Tommy Sundström (2005) förordar en 
designmodell där användaren måste passera genom fyra dörrar för att nå sitt mål med 
webbplatsbesöket; utseendet, språket, strukturen och interaktionen. Användaren måste 
tycka om det hen ser, kunna läsa vad där står, hitta det hen söker och kunna använda det.

- Utseendet: Den grafiska designen ger det första intrycket och kan vara avgörande. Det 
handlar inte bara om att sidorna ska se bra ut, utan också mycket om att stilen är 
anpassad efter typen av innehåll. Utseendet hjälper användaren att hitta och känna igen 
sig och det kan låna förtroende och tillit genom att knyta an till ett etablerat varumärke.

- Språket: Det bidrar mycket till första intrycket och avgör om användaren förstår hur 
webbplatsen används. Olika tilltal ger olika intryck och därmed olika referensramar. 
Slarvig text med språkfel antyder att det också finns sakfel i innehållet.

- Strukturen: Informationsdesignen hanterar ordning och organisation, benämningar och
indelningar. Navigationen hör hit och den ska både leda användaren till det hen söker 
och lära hen att använda webbplatsen/applikationen effektivt genom att ge en snabb 
överblick.

- Interaktionen: Interaktionsdesignen handlar om hur webbplatsen/applikationen styrs, 
t.ex. formulär, identiteter, behörigheter, cookies, felhantering, hastighetsoptimering m.m.
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För att dessa dörrar ska bli tillgängliga krävs hänsyn till användarens förutsättningar, 
t.ex. läsförmåga, motorik, teknikplattform och erfarenhet (Sundström, 2005).

2.4 Tillgänglighet

World Wide Web Consortium (W3C) har tagit fram riktlinjer för tillgänglighet på 
webben, under namnet Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Sedan 2012 är det
också en etablerad standard; ISO/IEC 40500:2012. 

Huvuddragen i den aktuella versionen, WCAG 2.0 (W3C, 2012), är att innehållet ska vara:

Förnimbart
- Ge textalternativ för icke-textinnehåll.
- Ge bildtexter och andra alternativ för multimedia.
- Skapa innehåll som kan presenteras på olika sätt, inklusive genom tekniska hjälpmedel,
utan att förlora innebörd.
- Gör det enklare för användare att se och höra innehåll.

Manövrerbart
- Gör alla funktioner tillgängliga från ett tangentbord.
- Ge användarna tillräckligt med tid för att läsa och använda innehåll.
- Använd inte innehåll som orsakar kramper.
- Hjälp användarna att navigera och hitta innehåll.

Begripligt
- Gör texten läsbar och begriplig.
- Se till att innehållet visas och fungerar på förutsägbart sätt.
- Hjälp användarna att undvika och korrigera misstag.

Robust
- Maximera kompatibilitet med nuvarande och framtida användarverktyg.

Sundström (2005) lyfter fram den stora gruppen med kognitiva funktionshinder, som 
lässvårigheter eller inlärningssvårigheter. För denna grupp är språket avgörande för 
tillgängligheten, t.ex. hur innehållet skrivs och att det kompletteras med andra 
uttrycksformer, som förklarande bilder. Han poängterar också att man inte måste ha ett 
funktionshinder för att uppskatta anpassningar som gör designen tillgänglig för alla.

Olika lärstilar är inte detsamma som funktionshinder, men på liknande sätt kan specifika 
förmågor hos individen ges särskilt stöd för att underlätta inlärningen.

Jakob Nielsen har sagt: 

"Användbarhet och tillgänglighet går hand i hand. Det ena utan det andra är 
inte mycket att ha när det kommer till kritan." (Guldbrand & Hjalmarsson, 
2012, sid 22.)
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2.5 Lärstilar

Lärstilsteorin utgår ifrån varje individs personlighet, möjligheter, resurser och 
begränsningar. Var och en får möjlighet att lära sig utifrån sig själv och sina styrkor 
(Boström & Svantesson, 2007). 

Det finns många olika sätt att beskriva och dela in de skillnader som gör att olika 
individer har olika sätt att lära sig saker. Forskning om lärstilar har pågått länge och 
olika modeller har utvecklats inom områden som pedagogik, psykologi och 
intelligensforskning. Rita & Kenneth Dunn, David Kolb och Howard Gardner är exempel 
på betydelsefulla forskare inom området. Dunn & Dunn har identifierat 20 olika faktorer 
som har betydelse för lärandet. Deras modell utgår ifrån varje persons styrkor och 
behov. Kolbs modell beskriver informationsprocessande och delar in inlärningen i 
konkreta upplevelser, reflekterande observation, abstrakt tänkande och aktivt 
experimenterande. Gardner har identifierat nio olika intelligenser, som alla människor 
besitter i varierande grad (Boström, 2004, 2006; Peter et al., 2008; Brown, 2007).
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3 Metod 
Här redovisas de metoder som används för att utreda forskningsfrågorna och metodvalen 
motiveras.

En kvalitativ undersökningsmetod har valts för att beskriva hur forskning kring 
användbarhet och lärstilar kan knytas samman, samt undersöka om och hur dessa 
samband används i praktiken idag (Hedin, 2011).

3.1 Litteraturstudier

För att visa de aspekter som framkommit i aktuell forskning kring användbarhet, som 
kan vara särskilt applicerbara inom e-lärande användes litteraturstudier genom böcker, 
artiklar och etablerade webbplatser. Artiklar på både svenska och engelska om 
användbarhet, lärstilar,  e-lärande och anpassad lärmiljö söktes fram i forsknings-
databaser och referenslistor i de artiklar och webbplatser som stämde väl med arbetets 
inriktning utforskades vidare.

Utifrån bakgrundsteorierna och definitionerna av begreppen användbarhet och lärstil 
valdes en lärstilsmodell som är väletablerad i forskningen.  Med denna modell som 
referensram söktes efter lämpliga metoder för användbarhetsanpassning till de lärstilar 
som ingår. Eftersom läromedel finns för olika åldersgrupper gjordes även en liten 
jämförelse av vad forskningen säger om åldersskillnader inom användbarhet respektive 
lärstilar.

3.2 Intervjuer

För att besvara den tredje delfrågan i avsnitt 1.4 och få en bild av vilken hänsyn som tas 
till användbarhetsanpassning för lärstilar idag, genomfördes kvalitativa intervjuer med 
representanter från några svenska e-läromedelsutvecklare om hur de resonerar kring 
användbarhet och inlärningsstilar när de utvecklar sina e-läromedel.

Intervjuerna var semistrukturerade, så de svarande fick stor möjlighet att formulera sig 
fritt (Hedin, 2011). De inleddes med en fråga om förlagens hänsyn till användbarhet över
lag, för att få en grund att relatera till vidare frågor om användbarhetsanpassning för 
lärstilar. Därefter undersöktes vilka lärstilsmodeller de kände till, om några, och vilken 
hänsyn de tar till dem när de utvecklar sina läromedel. Förhoppningen var att de har 
kunnat registrera något resultat av lärstilsanpassning (t.ex. skillnad i efterfrågan), som 
de ville dela med sig av. Avslutningsvis efterfrågades förbättringsförslag angående 
användaranpassning, för att inspirera till vidare, eller alternativ, forskning. Frågorna 
formulerades såhär:

* Hur tänker ni kring användbarhet när ni utvecklar läromedel? Följer ni några specifika 
rekommendationer?

* Är ni bekanta med någon/några lärstilsmodell(er)? T.ex. att det finns individuella 
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skillnader i vilket sinne som dominerar informationsinhämtning och lärande. 
Vilken/vilka modell(er) känner ni till?

* Vilken hänsyn tar ni till olika lärstilar när ni utvecklar läromedel? Vilket resultat 
märker ni av det?

* Vilka förbättringsmöjligheter ser ni angående individuell anpassning av 
användbarheten för läromedel?

Hela intervjubrevet finns redovisat i bilaga 8.2.

För att undvika beroenden av tid och plats har en asynkron, skriftlig kontakt med 
förlagen valts, men möjlighet till telefonintervju erbjöds också om de föredrog det. 
Intervjufrågorna skickades digitalt till dem, med påminnelse efter 14 dagar om inget 
svar hade kommit.

En genomgång av sökresultat från Google på ord som "digitalt läromedel", "e-läromedel" 
och "läromedelsförlag" resulterade i följande åtta förlag att intervjua: Liber, 
Studentlitteratur, Sanoma, Gleerups, Natur & Kultur, Digilär, Skolplus samt MV-Nordic. 
Det sistnämnda utvecklar inte egna läromedel, men är återförsäljare för ett stort urval av
e-läromedel.

Enligt läromedelsförlagens branschorganisation Svenska Läromedel 
(http://svenskalaromedel.se), är fem svenska läromedelsförlag betydligt större än de 
övriga. De nämns inte vid namn, men utifrån redovisad omsättning (bilaga 8.1) kunde 
slutsatsen dras att samtliga fem finns bland dem som ger ut e-läromedel och är de 
förstnämnda i uppräkningen ovan. 

3.3 Metodkritik

I intervjuerna har valet gjorts att ställa öppna frågor till läromedelsförlagen, för att 
kunna ta del av erfarenheter som, utifrån mina förkunskaper, inte på egen hand kunnat 
förutses (E-delegationen, 2014). Det gör resultatet beroende av vad de svarande 
personerna tänker på att nämna och man får förlita sig på att den som svarar för förlagen
är väl insatt i frågorna. I ett fall hittades en direktadress till en utvecklingsansvarig, men i
övriga fall användes en info- eller support-adress. 

Det är möjligt att det finns ytterligare hänsyn till användbarhet i förlagens 
utvecklingsarbete, som de svarande inte tänkte på just när de fick dessa frågor. En mer 
enkätliknande frågeställning kunde eventuellt väglett bättre, men det hade samtidigt 
snävat in frågorna och styrt svaren på ett sätt som kunde påverka innehållet. Eftersom 
huvudsyftet med uppsatsen är att identifiera principer, och inte att göra en heltäckande 
marknadsundersökning, har bedömningen gjorts att dessa frågor ger en tillräcklig 
indikation på medvetenheten om lärstilar hos svenska läromedelsförlag. En kvantitativ 
undersökning utifrån de principer som framkommer här skulle vara en intressant 
fördjupning i ämnet, men faller utanför syftet för den här uppsatsen (E-delegationen, 
2014).
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3.4 Källkritik

Av de tillfrågade åtta läromedelsföretagen svarade fem; Digilär, Gleerups, Liber, Natur & 
Kultur samt Studentlitteratur. Övriga tre fick påminnelse, men svarade inte ändå. 
Skolplus är det minsta (enligt omsättning) och nyaste av de tillfrågade förlagen och  MV-
Nordic har, som tidigare påpekats, ingen egen utveckling av läromedel. Detta kan ha 
påverkat deras vilja och förmåga att svara. Sanoma är ett av de största e-
läromedelsförlagen och deras medverkan skulle varit önskvärd, men svar inkom i alla fall
från fyra av de fem stora förlagen, samt nystartade Digilär. Dessa står tillsammans för en 
betydande del av den svenska e-läromedelsmarknaden. 
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4 Resultat 
Här beskrivs den lärstilsmodell som valts samt de teorier som användandet av metoderna 
har funnit, kring hur användargränssnitt i e-läromedel kan anpassas efter åldersskillnader
och olika sätt att ta in och bearbeta information.

4.1 Dunn & Dunns lärstilsmodell

Dunn & Dunns lärstilsmodell är den som oberoende forskare anser har högst validitet 
och trovärdighet. Av de 20 faktorer den innehåller bedöms de perceptuella 
preferenserna och informationsbearbetningen vara mest relevanta för 
användbarhetsaspekten av e-läromedelsutveckling. Utöver dessa element tar Dunn & 
Dunn hänsyn till faktorer som omgivande miljö, känslor, social situation, hunger, trötthet 
etc. (illustration 3), vilket är svårt att implementera i ett läromedel (Boström, 2004; 
Boström & Svantesson, 2007; Penger et al., 2008; Oscarsson, 2001).
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Illustration 3: Dunn & Dunns lärstilsmodell (Giraldo, 2014).
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4.1.1 Perceptuella preferenser 

Det är genom våra sinnen vi tar in, bearbetar och bibehåller information. Perceptuella 
preferenser innebär att utgå ifrån de sinnen som varje individ föredrar för sin inlärning. 
Det är enligt Dunn & Dunn den viktigaste aspekten inom lärstilar. Andra lärstilsforskare 
som baserar sin modell på sinnen är t.ex. Neil Fleming och Michael Grinder (Boström, 
2004; Penger et al., 2008; Oscarsson, 2001).  

De sinnen som utgör bas för inlärningen är det visuella (syn), auditiva (hörsel), 
kinestetiska (rörelse) och taktila (känsel). Det är inte ovanligt att se sammanslagningar 
av taktilt och kinestetiskt lärande, som båda handlar om kropp och rörelse. I tabell 1 
visas kännetecknande egenskaper och passande metoder för vardera sinnespreferens 
och de illustreras även här i illustration 4.
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Illustration 4: De perceptuella preferenserna enligt Dunn & Dunns lärstilsmodell 
(Tärna folkhögskola, 2014).
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Sinne Egenskaper Lämpliga metoder

Det visuella 
(lära sig genom att se)

Observerar hellre än pratar.
Läser och stavar ofta bra.
Tänker och minns i bilder.
Lätt visuellt distraherad.
Lägger märker till detaljer.
Minns ansikten.
Svårt med muntliga instruktioner.
Hjälper minnet med listor.

Läsa. 

Skriva.

Illustrera.

Titta på tankekartor, diagram, 
bilder och film. 

Färgkoda.

Det auditiva 
(lära sig genom att lyssna)

Pratar med sig själv, sjunger.
Gillar högläsning.
Noga med ordval.
Minns i sekvenser.
Distraheras lätt av ljud.
Minns namn.
Musikalisk.
Hjälper minnet med rytmer.

Lyssna på föreläsningar och 
inspelningar. 

Delta i diskussioner.

Intervjua.

Återberätta.

Sånger.

Det kinestetiska 
(lära sig genom att uppleva, 
röra sig och känna)

Rörlig, sprallig.
Utåtagerande.
Visar känslor fysiskt.
Trummar, pillar på saker under 
studierna.
Bra kroppskontroll, timing och 
reflexer.
Minns vad de gjort och känt 
snarare än vad de sett och hört.
Hjälper minnet med att skriva eller
rita.
Gillar att ta på saker.
Gillar att vara aktiva.
Gestikulerar och tar i folk.
Gillar att prova nya saker.

Experiment, väga & mäta.

Rollspel, dramatiseringar.

Tipsrundor, orientering.

Fältstudier.

Golvspel.

Det taktila 
(lära sig genom att vidröra 
och hantera)

Brädspel.

Pussel. 

Kort.

3D-modeller.

Skapa eget material.

Interaktiva tavlor.

Tabell 1: Perceptuella preferenser med kännetecken och lämpliga metoder (Boström, 2004; Penger et al. 2008; 
Peter et al., 2010; Kanninen, 2009; Oscarsson, 2001; ILSA, 2014).

Kritik mot modellen handlar främst om att det kan vara svårt att avgöra vilken lärstil en 
person har samt att kategorierna kan upplevas stigmatiserande om man inte tar i 
beaktande att preferenser kan förändras över tid (Wolf, 2007; Brown, 2007). En persons 
starkaste sinne är inte det enda sinnet, utan en kombination av sinnesintryck påverkar 
lärandet. Den svenska lärstilsforskaren Lena Boström rekommenderar att inleda 
lärandet med tyngdpunkt i det dominerande sinnet och därefter förstärka genom övriga 
sinnen. Forskare har kunnat mäta att e-lärandemiljöer som tar hänsyn till lärstilar är 
effektivare än traditionella e-lärandemiljöer (Özyurt et al. 2013; Wolf 2007; Boström & 
Svantesson, 2007; Boström, 2004, 2006).
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Många elever som anses ha inlärningssvårigheter eller är lågpresterande i skolan har 
kinestetisk och/eller taktil preferens. De har svårare att ta till sig traditionell 
undervisning baserad på text och bild och behöver istället uppleva och experimentera 
(Boström, 2004). Det är en särskild utmaning att anpassa läromedel så även de får sina 
behov tillgodosedda. Boström anger att uppskattningsvis 50 % av elever i årskurs F-6 
har stark taktil preferens. Många är inte visuellt starka förrän i år 3 och auditivt förrän i 
år 6-7. Man räknar vidare med att minst 30 % av vuxna är taktilt starka (Boström, 2009).
I en gymnasiepopulation är fördelningen av starka preferenser: 

visuella c:a 10 %
auditiva c:a 22 %
taktila/kinestetiska c:a 35 %. 

Övriga har flera eller inga starka preferenser, eller är flexibla (Boström, 2014).
Generellt sett är män mer taktila och kinestetiska, medan kvinnor är mer auditiva 
(Boström & Svantesson, 2007).

4.1.2 Informationsbearbetning

När informationen från sinnesintrycken når hjärnan måste den bearbetas och 
struktureras för att skapa förståelse. Vissa personer föredrar att bearbeta informationen 
analytiskt; steg för steg från detalj till helhet, och andra föredrar att bearbeta den 
holistiskt; först få ett grepp om helheten och sedan gå in på detaljer. Det ger bäst effekt 
om informationen lärs in på det föredragna sättet och sedan repeteras på det motsatta 
(Boström & Svantesson, 2007; Wolf, 2007).

Personer med analytisk preferens vill ofta få veta i förväg vad som förväntas av dem, var 
de ska börja, vad de bör uppnå och vad som händer sedan (Boström & Svantesson, 2007).
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Personer med holistisk preferens kan uppskatta att inledningsvis få se en "advance 
organizer", ungefär som en tankekarta/organisationsschema, som visar hur olika delar 
av ett område hör ihop och relateras till tidigare kunskaper (illustration 5) (Wolf, 2007; 
Lidwell et al., 2010).
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Illustration 5: Exempel på grafisk Advance organizer (Knowledge network, 2014).
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Tabell 2 visar kännetecknande egenskaper och passande metoder för analytisk 
respektive holistisk informationsbearbetning.

Informations-
bearbetning

Egenskaper Lämpliga metoder

Analytisk - Steg för steg.
- Från detaljer till helhet.
- Har var sak på sin plats.

Fokusering på uppgifter och detaljer.

Information sekventiellt organiserad.

Översikter och specificeringar 
(punktform).

Testa detaljer och fakta.

Avbryt inte tankeprocessen.

Ge förberedande information.

Omsorgsfulla rubriker i materialet.

Möjlighet till repetition/tillbakablick.

Holistisk - Jobbar stötvis efter humör.
- Från helhet till detaljer.
- Har "kreativt kaos".

Fokusering på personliga behov och 
känslor.

Översikter och helhetsbild 
(bild/tankekarta).

Vägledning med personligt samspel.

Testa allmänna begrepp och 
studieinsats.

Socialt umgänge under inlärningen.

Anknytande anekdoter.

Visa modell att efterlikna.

Utgå från mål och konkretisera kunskap 
och tillämpningar.

Tabell 2: Preferenser för informationsbearbetning med kännetecken och lämpliga metoder (Boström & 
Svantesson, 2007; Wolf, 2007). 
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Ju yngre barn är, desto mer holistiskt dominanta är de. Bland vuxna är c:a 55 % holistiskt
dominanta och 28 % lär sig bäst på ett analytiskt sätt. Övriga är flexibla (Boström & 
Svantesson, 2007).
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Diagram 2: Informationsbearbetning bland vuxna.
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4.2 Åldersskillnader i användbarhet

Nielsen (2013) har, utifrån sina studier av olika åldersgrupper, sammanställt en tabell 
(illustration 6) som visar på vad de uppskattar respektive ogillar inom webbsidors 
design.

4.2.1 Barn

Skickligheten i nätanvändning varierar stort inom åldersgruppen 3-12 år, visar Nielsens 
(2010a) empiriska undersökningar. Han konstaterar att barns sätt att använda 
webbsidor är relaterat till hur mycket tid de spenderar online, vilket har tredubblats 
över det senaste årtiondet och även sjunkit i startålder. Sjuåringar idag är ganska vana 
webbanvändare.

Nielsen har även sammanställt en tabell (tabell 3) med likheter och skillnader mellan 
barns och vuxnas webbanvändning:
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Illustration 6: Skillnader i uppskattning av webbdesign mellan åldersgrupper (Loranger & Nielsen, 2013).
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Barn Vuxna

Mål med webbplatsbesöket Underhållning Få något gjort
Kommunikation/gemenskap

Första reaktionen Dömer snabbt platsen (och 
lämnar om den inte är bra)

Dömer snabbt platsen (och 
lämnar om den inte är bra)

Villighet att vänta Vill ha omedelbar tillfreds-
ställelse Begränsat tålamod

Platsen följer gränssnitts-
konventioner

Föredras Föredras

Användarkontroll Föredras Föredras

Utforskande Gillar att prova många 
möjligheter Håller sig till standardvägar

Mångfaldig/upprepad 
navigation

Väldigt förvirrande Något förvirrande

Tillbaka-knapp Används inte (yngre barn)
Förlitas på (äldre barn) Förlitas på

Läsning
Inte alls (yngsta barnen)
Trevande (unga barn)
Skanning (äldre barn)

Skanning

Läsnivå Varje användares årskurs Högstadienivå, generellt sett

Metaforer, t.ex. bildnavigering Underlättande för icke-
läskunniga

Ofta distraherande och 
otympligt

Textstorlek 14 punkter (yngre barn)
12 punkter (äldre barn) 10-14 punkter

Fysiska begränsningar Skriver långsamt
Dålig pekarkontroll

Inga (om inte funktionshindrad)

Sidrullning/scrollning Undvik (yngre barn)
Något (äldre barn) Något

Animation och ljud Uppskattas Ogillas oftast

Reklam Kan inte skilja från innehållet Annonser undviks, 
Kampanjer ses med skepsis

Avslöja privat information Oftast riskmedvetna, 
tveksamma inför att fylla i info 

Lämnar ofta vårdslöst ut 
personlig information 

Åldersinriktad design Avgörande, med finmaskig 
målgruppsindelning

Oviktigt för de flesta sidor, 
förutom senioranpassning

Sökning Förlitar sig mer på bokmärken, 
men äldre barn söker Huvudingången till webben

Tabell 3: Nielsens jämförelse av användarbeteende för barn och vuxna (Nielsen 2010a). Egen översättning. 
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Även om många användbarhetsrekommendationer gäller generellt så finns det också 
tydliga skillnader mellan barn och vuxna, som gör att webbplatser för barn behöver en 
annan design. Nielsen rekommenderar smala åldersspann för målgrupperna, t.ex. 3-5 år, 
6-8 år, 9-12 år, där olikheterna i beteende och erfarenhet kräver olika design. Länkar till 
innehåll för föräldrar fungerar bra i en sidfot, där barn sällan klickar.

Lärstilsstudier visar att elever som får instruktioner och material introducerade via sitt 
bästa sinne presterar bättre, minns mer och visar större intresse för uppgifterna. De 
lyckas också betydligt bättre om de börjar inlärningen på sitt föredragna sätt och sedan 
förstärker genom andra strategier än om de gör tvärt om (Boström, 2006). Ju yngre 
barnen är, desto mindre effektivt är det att bygga undervisningen på det auditiva sinnet. 
Barns lärstil förändras mer än vuxnas, eftersom hjärnan inte är färdigutvecklad 
(Boström, 2004; Boström & Svantesson 2007).

4.2.2 Tonåringar

Tonåringar över lag är vana nätanvändare. De har vuxit upp med webbteknologi, men 
Nielsens m.fl.  undersökningar visar att den stereotypa bilden att ungdomar automatiskt 
kan all teknik och bara vill ha nya, häftiga underhållningsupplevelser inte stämmer med 
verkligheten.

Liksom vuxna är de målorienterade och surfar inte planlöst på webben. Den största 
skillnaden mot vuxna ligger i lägre tålamod, mindre sofistikerade 
undersökningsstrategier och sämre läsförmåga (Loranger & Nielsen, 2013).

Nielsen rekommenderar:

- Skriv korta stycken som är lätta att hitta tillbaka till efter avbrott.

- Använd enkelt språk, för att behålla fokus.

- Undvik små typsnitt. Tonåringar må ha bra syn, men distraheras istället lätt. 

- Undvik tråkigt innehåll, men fyll inte ut med meningslös multimedia. Sådant som 
engagerar tonåringar är t.ex. frågesporter, frågeformulär, röstning, spel, forum och 
möjlighet att bidra med bilder och annat innehåll.

- Se till att sidorna laddas snabbt. Tonåringar använder ofta äldre, begagnad hårdvara, 
men har inte tålamod att vänta på långsamma sidor.

- Blanda inte tonåringar med barn och använd inte en nedlåtande ton till dem. De 
relaterar till sina likar, så komplettera innehållet med verkliga historier, bilder och 
exempel från andra tonåringar.

- Låt dem själva bestämma över de sociala aspekterna, som vad och hur de delar sitt 
innehåll.

- Utveckla för små skärmar och låg precision. Tonåringar använder ofta bärbara enheter 
och sitter i obekväma ställningar.

Under tonåren förändras ofta flera drag i lärstilen och behovet av ljud, rörlighet och 
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struktur ökar (Boström & Svantesson, 2007).

4.2.3 Högskolestudenter

Nielsens studier (2010b) visar att studenter (c:a 18-24 år) spenderar mycket tid på 
webben, men de vill inte lägga så mycket tid på någon enskild sida. De undviker sådant 
som verkar obekant, krångligt eller tidskrävande. Ofta har de många flikar igång i 
webbläsaren och byter så snart en sida känns trög. Det splittrar deras uppmärksamhet 
och det tar tid att komma in i uppgiften igen när de återvänder.

Studenter är ofta bekväma med teknik, men det går inte att förutsätta att alla är teknik-
experter, poängterar Nielsen. Även om de ofta uppskattar multimedia vill de inte utsättas
för ljud och rörelse hela tiden. De dömer ofta sidor efter utseendet och föredrar dem som
är  rena och enkla över dem som är röriga och rörliga. De använder sökfunktioner flitigt, 
särskilt om navigeringen inte är lättanvänd. Den här åldersgrupper är i det närmaste 
hänförd över sociala medier och håller favorittjänsterna lättillgängliga, men de 
reserverar det för privata kontakter.

I jämförelse med tonåringar är högskolestudenter mer målinriktade och skiljer mellan 
underhållning och arbete. De ser webbplatser som verktyg för dem att uppnå sina mål 
och vill att de är effektiva. Studenter efterfrågar inte lika mycket bildinnehåll som 
tonåringar, utan läser bättre och klarar mer text. De uppskattar dock om texten är 
uppdelad och lättskannad. Studenter från olika länder innebär att språket behöver vara 
någorlunda enkelt, utan jargong, ordvitsar och komplex meningsbyggnad. Studenter är 
mer skeptiska och kräver bättre grunder för påståenden, än vad tonåringar gör. De vill ha
tydlig skillnad mellan innehåll och reklamannonser (Nielsen, 2010b).

Lärstilsforskning visar att alla slags lärstilar förekommer inom vuxenstudier. De 
tendenser som synts är att studenter föredrar strukturerade omgivningar och behöver 
hjälp att hitta motivationen för studierna. De som arbetar efter sina personliga lärstilar 
och utgår ifrån sina styrkor får betydligt bättre studieresultat (Boström, 2006).

4.3 Lärande i webbmiljö

E-lärande är annorlunda än annan webbanvändning, menar användbarhetsexperten Jared 
Spool (2007), eftersom det inte är slutsidan som är den viktigaste för användaren utan 
vägen dit.

Jakob Nielsen (2011) ser en problematik i lärande i webbmiljö, eftersom hans studier 
visar att de flesta skannar texten på webbsidor och bara läser ytligt. Grundläggande råd 
för att fånga uppmärksamheten, som att använda punktlistor, siffror för alla tal och 
inleda rader med de viktigaste orden, räcker inte till för att lära ut något substantiellt. 
Nielsen refererar till undersökningar av Karpicke & Blunt, som visar att  studenter minns
mycket mer av innehållet om de gör ett kunskapstest efter genomläsningen. Han 
rekommenderar att antingen göra ett test med fritext-svar och därefter en checklista, 
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eller en frågesport med klickbara svarsalternativ. Det viktiga är att återkalla minnet av 
det nyligen lästa och sedan ge en möjlighet att gå igenom materialet igen för att fylla i 
eventuella kunskapsluckor.

Elizabeth Brown (2007) lyfter fram svårigheter som att den flexibla miljön kan göra att 
användarna känner sig vilse och har svårt att förstå materialet eller komma åt innehållet 
och det kan innebära en större kognitiv ansträngning och ineffektiva inlärningsstrategier.
Detta kan leda till förvirring, frustration och minskad effektivitet. För att motverka detta 
kan miljön anpassas till användaren, främst gällande navigation och presentation. 
Exempelvis kan länkar framhävas eller sorteras på olika sätt, sidornas delkomponenter 
kan växla och text kan finnas i både långa och korta versioner.

Dave Smulders (2003) förespråkar en uppdelning mellan lärande (innehåll) och 
användande (form). Studerande i webbmiljö behöver både lära sig kursens information 
och lära sig att hantera plattformen.  Som lärande har de behov av reflektion, 
problemlösning, djupläsande, akademisk pålitlighet, kritiskt tänkande etc. och som 
användare efterfrågar de igenkänning, lättanvändhet, skumläsning, problemfrihet och 
tydlighet. Målet är att göra miljön så intuitiv som möjligt så energin kan ägnas åt kursens
innehåll. Utvecklare behöver därför ta hänsyn till denna dubbla persona; lärande - 
användare.

4.4 Användbarhet för lärande

Tidigare forskning har kommit fram till en del riktlinjer för användbarhet som särskilt 
relateras till lärande. Ardito et al. (2006) och Constabile et al. (2005) konstaterar att 
användbarheten är en av de viktigaste aspekterna av ett e-läromedel. Om systemet inte 
är tillräckligt användbart hindrar det lärandet. Användarna vill inte lägga mer tid på att 
lära sig hantera systemet än på att lära sig innehållet. Långsamma och stela eller 
svårbegripliga gränssnitt skapar frustration och gör att användarna tappar intresse för 
systemet. Användbarheten relateras till:
- Presentation,
- Navigering,
- Funktionalitet,
- Interaktionsmöjligheter.

"... enligt användbarhetsaspekter, bör ett e-läromedel ge olika användare 
möjlighet att navigera, ordna och använda det pedagogiska innehållet enligt 
sina egna kognitiva stilar." (Ardito et al., 2006, sid. 276)

4.4.1 Läsbarhet

Text i någon form finns med i de allra flesta läromedel och får därför här en särskild 
genomgång av aktuella expertråd, sammanställda från Lidwell et al. (2010), Weinschenk 
(2011) och Guldbrand & Hjalmarsson (2012):
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- Enligt nyare rön finns ingen skillnad i läsbarhet mellan antikvor och linjärer (typsnitt 
med eller utan seriff).

- Textjustering har heller ingen betydelse. 

- Typsnitt med hög x-höjd är att föredra för läsning på skärm. 

- Radavståndet bör vara 1-4 punkter större än textstorleken. 

- Kontrasten mellan text och bakgrund bör överstiga 70% och mörk text på ljus 
bakgrund är att föredra. Mönstrad bakgrund kan försvåra läsbarheten avsevärt och bör 
undvikas. 

- Läshastigheten är störst med långa textrader, men läsare föredrar korta rader, så 
ungefär 10-12 ord/rad (c:a 50-60 tecken/rad) rekommenderas. 

Nielsen (1997), Sundström (2005) och Guldbrand & Hjalmarsson (2012) ger några 
grundläggande råd för texter på webben: 

- Var kortfattad: Läshastigheten på skärmar är lägre än på papper och texterna bör 
därför vara kortare. Använd för den sakens skull inte ofullständiga meningar och 
förkortningar. Det är innehållet som behöver kortas ner. Använd gärna punktlistor och 
uppställningar när det är relevant för informationstypen.

- Ha det viktigaste först: Det hjälper läsaren att snabbt få förståelse av vad texten handlar 
om och gynnar såväl dem med lässvårigheter som dem som är allmänt otåliga.

- Underlätta skanning: Använd informativa underrubriker och märk ut nyckelord för att 
fånga läsarens uppmärksamhet.

- Dela upp information på flera länkade sidor: Indela efter ämne och inled varje sida med 
en kort sammanfattning.  

Läsbarhet på skalan 0-100 kan beräknas enligt Flesch-Kincaid-formeln:

206.835 - 1.015 (antal ord / antal meningar) - 84.6 (antal stavelser / antal ord).

Högre resultat indikerar mer lättläst text. Serietidningar får kring 90 och lagtexter under 
10 (Weinschenk, 2011).

4.4.2 Allmänna användbarhetsråd för e-läromedel 

Squires och Preece har jämfört Jakob Nielsens användbarhetsråd för interaktiva 
datorsystem med en utvärderingsmodell för läromedel. Även andra forskare har gjort 
liknande jämförelser och följande tumregler för de fyra områden presentation, 
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navigering, funktionalitet och interaktion är en sammanställning av återkommande råd 
för e-läromedel från Squires och Preece (1999), Smulders (2001) och Ardito et al. 
(2006):

1. Presentation

- Använd intuitiva symboler, ikoner och namn som inte kräver fundering eller distraherar
från lärandet. De bör vara konsekventa i hela systemet, och gärna med andra liknande 
system. 
- Välj en minimalistisk design, som inte distraherar.
- Låt inte kosmetiska värden överskugga etablerade representationer, som t.ex. att visa 
syrefattigt blod som blått.
- Gör gränssnittet estetiskt tilltalande.
- Styckeindela, för att underlätta scanning.
- Använd enbart multimedia när det tjänar ett lärandesyfte. Det kan göra systemet 
onödigt komplicerat och svårnavigerat om det bara finns för ytliga skäl.
- Inkludera datum för senaste uppdateringen.
- Kontrollera grammatik, stavning och skiljetecken.
- Tillhandahåll utskriftsvänliga versioner av innehållet.

2. Navigering 

- Navigeringen bör visa genomgångna och väntande steg samt hur de är kopplade till 
uppgiften, t.ex. genom belöningar eller annan inbyggd feedback.
- Tillhandahåll tydliga utgångar.
- Tillhandahåll genvägar till ofta använda sidor.
- Namnge länkar tydligt (inte dolt bakom bilder) och indikera om de leder till sidor, filer 
eller verktyg.
- Ge alternativ till linjär navigering.

3. Funktionalitet

- Hindra inte arbetsflödet med onödiga felmeddelanden eller liknande feedback. 
Felmeddelanden bör vara relaterade till lärandet, inte till användandet av systemet. 
Felanvändning bör förutses och undvikas. 
- Sökning bör underlättas genom specificerade nyckelord för varje ämnesområde. 
Benämningar, språkbruk och ämneserfarenhet kan variera mellan olika användare och 
innehållsskapare. 
- Ett lärsystem bör integrera framgångsrika undervisningsstrategier som t.ex. simulering
och problembaserad inlärning.
- Att uppmuntra till reflektion över den egna lärandeprocessen kan förbättra 
inlärningskapaciteten, enligt flera forskare.
- Tillhandahåll hjälp och dokumentation.
- Det är önskvärt att systemet kan användas utan nätverk (offline), eller att genomförda 
moment sparas ofta så användarna inte behöver börja om ifall nätverkskontakten bryts.
- Undvik beroende av den senaste tekniken.
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4. Interaktion 

- Gör inte uppgifter för komplexa till att börja med. Exempelvis kan variabler som 
används begränsas i antal eller ges standardvärden.
- Ge användaren stor kontroll över lärmiljön. Det ger en känsla av ägandeskap som 
motiverar lärandet.
- Läraren bör kunna anpassa systemet för att matcha sin läroplan.
- Självbedömning upplevs motiverande. 
- Möjlighet till samverkan och kommunikation med andra användare uppskattas ofta.
- Det är önskvärt, för att ge inlärningsvägen en personlig prägel, att användare kan lägga 
till egna länkar till externt material.

Användbarhet i e-läromedel har också en psykologisk aspekt. Susan M. Weinschenk, 
doktor i psykologi, har samlat ett flertal tips för designers att tänka på (Weinschenk, 
2011). Bland annat betonar hon vikten av att dela in materialet i hanterbara bitar, dels 
för att människor bara kan komma ihåg fyra saker åt gången och för att vi är bättre på att
hantera små informationsmängder i taget. Det är bättre att klicka sig fram stegvis än att 
få en stor mängd information på en gång. Vissa mentala processer kräver större 
ansträngning än andra. I princip finns det tre slags belastningar att utsätta andra för; 
kognitiv (beräkna, minnas), visuell (titta på, hitta) och motorisk (peka, klicka). Att hitta 
något på skärmen kräver mer resurser än att klicka på en musknapp och att komma ihåg 
något kräver ytterligare mer resurser. Därför är det viktigare för användarupplevelsen 
att minska den kognitiva belastningen än att hålla nere antalet klick.

För att minnas saker måste vi antingen repetera dem mycket så att kontakten mellan just
de neuronerna i hjärnan blir förstärkt, eller koppla dem till redan invanda mönster, 
menar Weinschenk. Ett av de främsta skälen till användarundersökningar är att 
identifiera vilka förkunskaper målgruppen har, så innehållet kan relateras till dem. Vi har
också lättare att minnas konkreta saker än abstrakta, så det är fördelaktigt att använda 
konkreta termer och ikoner när det är möjligt.

Det som fångar uppmärksamhet bäst är bl.a. rörelser, bilder på ansikten, berättelser och 
ljud. Uppmärksamheten håller vanligen i sig ungefär 7-10 minuter, sedan behövs en paus
eller någon helt ny information. Berättelser ("storytelling") är ett beprövat sätt att 
bearbeta information, som både fångar uppmärksamhet och underlättar hågkomsten. De
kan visa orsakssamband och göra torra fakta begripliga, intressanta och minnesvärda. 
Ett annat sätt att underlätta lärandet är genom att visa exempel till instruktionerna, t.ex. 
genom illustrationer, skärmdumpar eller video (Weinschenk, 2011).

Ytterligare ett perspektiv står Lidwells m.fl. för i sin sammanställning av universella 
designprinciper (2010). Det är av intresse att lyfta fram några principer som rör lärande:

- "Katedraleffekten" innebär att hög takhöjd gynnar kreativitet och abstrakt tänkande 
medan låg takhöjd gynnar koncentration och detaljfokus. Detta kan efterliknas i det 
visuella perspektivet i bilder, där grodperspektiv (underifrån) ger liknande associationer
som hög takhöjd och fågelperspektiv (uppifrån) ger motsvarande associationer som låg 
takhöjd.
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- Informationen är lättare att bearbeta och komma ihåg om den är uppdelad i mindre 
bitar. Den kan också döljas tills den efterfrågas eller behövs, för att minska 
komplexiteten.

- Ju djupare information analyseras, desto bättre minns man den. Det uppmuntras 
genom en kombination av olika presentationsmedia och engagerande aktiviteter, t.ex. 
text, bild, frågor.

- När sinnen och kognitiva system är understimulerade blir människor apatiska och 
uttråkade och när systemen är överstimulerade blir de stressade och frustrerade. Vid 
optimal stimulering av sinnen och kognitiva system kan man istället bli som uppslukad 
av ett ämne eller en uppgift. För att uppnå den rätta balansen i innehållet krävs 
experiment och test, men grundläggande riktlinjer är att ge klara mål och instruktioner, 
minimera distraktioner, främja känslan av kontroll och ge feedback. 

- Ofrivillig blindhet kan uppstå när man är fokuserad på en särskild uppgift och innebär 
att man då lätt sållar bort och missar information som inte är direkt kopplat till 
uppgiften. För att styra uppmärksamheten kan man t.ex. knyta an till uppgiften eller 
använda ett annat sinnesintryck.

- För att undvika störningseffekter bör man följa invanda symboler och färgkoder (som 
rött för stopp och grönt för kör) och blanda presentationsformer för instruktioner (t.ex. 
föreläsning, video, dator och aktivitet).

- Informationspresentationen effektiviseras genom att inleda med det viktigaste (vad, 
var, när, vem, varför och hur) och sedan utveckla innehållet i nästa steg, men det kan 
samtidigt upplevas ointressant och tråkigt eftersom det inte går att bygga upp någon 
spänning eller ha överraskande slut. För att kompensera det kan man använda olika 
media, intressant layout och interaktivitet.

- Ju större ansträngning som behövs för att uppnå ett mål, desto mindre troligt att det 
uppnås. Därför bör designen minimera användarens ansträngning så mycket som möjligt
genom automatisering, minnesstöd samt undvikande av onödiga steg och överflödig 
information.

- Det är lättare att minnas bilder tillsammans med text än vardera för sig, så komplettera 
text med bilder som förstärker samma information.

- Det är lättare att känna igen än att komma ihåg och våra val baseras ofta på 
igenkänning istället för vad som är optimalt.

4.4.3 Anpassning för lärstilar 

Ardito et al. (2006) betonar att e-läromedel bör ta hänsyn till olika lärstilar och 
säkerställa att användarnas interaktion med systemet blir så naturlig och intuitiv som 
möjligt. Användbarheten ska inte enbart inriktas på hanteringen av systemet, utan också 
vara lämplig för lärandemålen.

Anpassningen kan göras efter stereotyper, där användarna sorteras efter särskilda 
variabler som  t.ex. lärstil och tidigare erfarenheter, eller en påbyggnadsmodell där 
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användarens kunskaper mäts kontinuerligt, eller en kombination av båda modellerna. 
Preferenserna kan väljas eller testas initialt, men det är önskvärt att de går att ändra 
efterhand. Tillgängliga resurser/moduler kan rankas efter hur väl de passar ihop med 
respektive lärstil (Wolf, 2007).

Menyer och andra länkar ger bra möjligheter till anpassning och variation. Länkar kan 
visas i listor/menyer, eller finnas i sin kontext, t.ex. i texter, kartor och bilder. Brown 
(2007) och Wolf (2003, 2007) ger flera konkreta exempel på anpassningsmöjligheter:

- Direkt vägledning: Systemet presenterar en länk till den mest passande fortsättningen, 
baserat på användarens profil.

- Länksortering: Länkarna presenteras i en särskild ordning baserad på vissa användar-
kriterier, t.ex. individuell relevans eller senast använda.

- Dolda länkar: Länkar som bedöms irrelevanta för användaren döljs antingen helt, eller 
genom blekning, eller i utfällbara menyer. Det sistnämnda gör dem fortfarande 
användbara, men håller de mest relevanta länkarna mer överskådliga och lättåtkomliga. 
Se illustration 7.

- Länkmärkning: Utseendet på länkarna kan indikera vilken typ av innehåll de leder till, 
vilka som hör ihop, om de redan är besökta etc.

Dynamiskt sorterade menyer kan försvåra för ovana elever och nya användare, eftersom 
forskningen visar att de behöver stabila navigationssystem. Det är bättre att dölja länkar 
som för tillfället inte är relevanta, än att sortera om menyerna. Ännu bättre är att märka 
länkarna, t.ex. genom färg, storlek eller ikoner, för att signalera relevans eller anpassning 
(Brown, 2007).
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Cha et al. (2006) förordar en innehållsförteckning som visar såväl översikt som 
ordningsföljd, där analytiska personer kan se sin progression och vad som väntar, 
samtidigt som holistiska personer kan få grepp om helheten och hoppa till avsnitten i 
önskad ordning (illustration 8).  För de analytiska rekommenderar de också 
framstegsindikation på innehållssidorna.

Popescu (2010) förespråkar också en flexibel struktur för hela lärmiljön, så att 
lärandemålens ordning kan varieras, mål och navigation kan ha förklaringar för dem som
efterfrågar det och presentationen av de olika momenten kan börja med en beskrivning 
följt av exempel, eller omvänt. 

Det kan finnas primärt och sekundärt informationsområde som fylls enligt lärstil och har
olika storlek. T.ex. kan de visuella som föredrar läsning få mycket text och liten bild, 
medan de som föredrar bilder, eller lyssnar på texten uppläst, kan få bilden i det större 
utrymmet och taktila användare kan använda samma yta till en interaktiv övning. 
Anpassade moduler kan också läggas till och bytas enligt preferens, t.ex. aktivitetstips för
de kinestetiska, anteckningsverktyg för de visuella och de taktila eller exempel och 
demonstrationer (Popescu, 2010; Wolf, 2003).

Illustration 9 visar hur ett avsnitt i en programmeringskurs kan presenteras på olika sätt
för visuella respektive auditiva användare. 
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Illustration 8: Exempel på innehållsförteckning med både översikt och ordningsföljd (Cha et al., 2006).
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Texten i läromedlet kan modifieras på flera sätt, t.ex. mängden text, storleken på typsnitt,
språkbruket, innehållet och detaljnivån. Den kan göras  villkorlig genom utbytbara 
fragment (illustration 10), som kan sorteras eller nedtonas på olika sätt, eller stretchtext,
som kan byggas ut så den kan ge antingen en översiktlig eller en mer komplicerad 
beskrivning/förklaring. Likaså kan multimediapresentationer anpassas för olika format, 
typ och innehåll (Brown, 2007; Wolf, 2007).

I strävan att tillhandahålla så mångsidiga läromedel som möjligt är det samtidigt viktigt 
att vara lite restriktiv. Undersökningar visar att alltför många valmöjligheter och 
kombinationer av olika media kan orsaka en kognitiv överbelastning som försämrar 
inlärningen och minskar motivationen. Det är viktigt att hitta en balans mellan kognitiv 
belastning, navigeringsmöjligheter och innehåll (Wolf, 2003).

31

Illustration 10: Exempel på utbytbara textfragment (Wolf, 2007).

Illustration 9: Exempel på hur innehåll kan presenteras olika för visuell respektive auditiv preferens (Wolf, 2003).
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4.5 Exempel

Özyurt m.fl (2013) beskriver ett specialutvecklat system för att lära ut matematik i 
enlighet med VAK (Visuell, Auditiv, Kinestetisk lärstil). Allt innehåll finns i tre varianter, 
enligt de tre lärstilarna. Användare som når inlärningsmålen för ett visst avsnitt får 
fortsätta i nästa avsnitt med samma stil, men de som inte når målen får bearbeta samma 
område igen, fast i en annan stil. Systemet finns på adress http://www.uzwebmat.com/ 
och är på turkiska.
I sidhuvudet i illustration 11 visas en symbol för hur olika vägar kan leda till 
inlärningsmålet.

iLearn beskrivs av Peter et al. (2010) som en lärplattform särskilt utvecklad för att 
kunna individanpassas enligt lärstil. iLearn är ett populärt namn för lärstilsanpassade 
läromedel och det är inte klarlagt om det är samma system, eller om det är liknande 
koncept under samma namn, som finns på någon av adresserna http://ilearndl.com/  
(anpassat för distansundervisning i årskurs 8-12 i Kanada) eller 
http://www.ilearnsolutions.com/products_ilearn.php (anpassat för 
kompetensutveckling).
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Illustration 11: Skärmbild från Uzwebmat (Özyurt et al. 2013).
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4.6 Intervjuer med läromedelsförlag

Här redovisas intervjusvaren från läromedelsförlagen, strukturerade under rubriker 
utifrån de ställda frågorna.

4.6.1 Tankar kring användbarhet och följda rekommendationer

Flera av de intervjuade nämner W3C:s specifikationer för tillgänglighet, men ingen 
namnger någon användbarhetsexpert de följer. De flesta svarar att de strävar efter att 
följa WCAG (se avsnitt 2.4) i den mån de riktlinjerna är relevanta och genomförbara för 
det aktuella läromedlet. Samtliga av de större förlagen (Gleerups, Liber, Natur & Kultur 
och Studentlitteratur) uppger att de samarbetar med SPSM (Specialpedagogiska Skol-
myndigheten). Studentlitteratur och Gleerups konstaterar att de når långt genom att 
anpassa efter tillgänglighet för funktionsnedsättningar och att det gynnar alla elever. 
Gleerups berättar att de följer ett "design-for-all"-koncept som innebär att man inte gör 
specialversioner för olika behov, utan ser till att varje produkt fungerar för alla genom 
att ge användarna anpassningsmöjligheter. Både Gleerups, Natur & Kultur och Digilär 
nämner sin strävan att hålla en låg teknisk tröskel för lärare och för teknikovana 
användare. Liber arbetar metodiskt med användbarhet genom persona och 
användarscenarier i olika utvecklingsstadier och Studentlitteratur anlitar 
användbarhetsexperter. Därutöver nämner flera av förlagen att deras utvecklare har 
bakgrund som lärare och att de samarbetar med lärare och elever genom t.ex. feedback 
och pilotprojekt. Digilär exemplifierar sina tillgänglighetssatsningar med läslinjal, 
talsyntes med uppmärkning av ord och meningar, ändringar av typsnitt, fokusläge utan 
distraktioner och lättlästa textvarianter m.m.

4.6.2 Kännedom om lärstilar 

Samtliga intervjuade uppger att de känner till lärstilar och några nämner specifikt Dunn 
& Dunns modell och VAKT - Visuell, Auditiv, Kinestetisk och Taktil sinnespreferens. Flera 
nämner att deras erfarenhet är sedan några år tillbaka, då det talades mer om lärstilar. 
Gleerups har inte aktivt lärstilar som en riktlinje, med hänvisning till den kritik som 
nämns i avsnitt 4.1.1 om att dela in elever i fack, men följer en del forskning i ämnet. 
Natur & Kultur, å andra sidan, arbetar alltid med lärstilsmodeller och knyter all utgivning
till rådande forskning.

4.6.3 Hänsyn till lärstilar i utvecklandet

Den mest heltäckande anpassningen görs för visuell och auditiv preferens, framför allt 
genom att, nästan undantagslöst, inkludera inläsningar av texter samt att komplettera 
med bilder. Flera använder film eller animeringar, t.ex. för att introducera och förklara 
moment och Digilär nämner specifikt visualisering av begrepp inom matematik.

För dem med kinestetisk och/eller taktil preferens nämns t.ex. uppgifter med 
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grupparbeten eller praktiska inslag och interaktiva övningar. Natur & Kultur har även 
kompletterande material.

Andra metoder som nämns är extra förklaringsmodeller, frågeformulär och 
tävlingsmoment. Digilär inkluderar även externa länkar till material på internet.

Oavsett om lärstilar är en uttalad riktlinje eller inte så eftersträvar samtliga förlag en så 
stor mångsidighet, variation och flexibilitet som möjligt i sina läromedel. Gleerups 
beskriver det som att de har en palett med text, bild, ljud, film och interaktiva övningar, 
där budget, författare m.m. avgör vilka delar som ingår i vardera läromedel. Variationen 
av media kräver resurser och vad som är mest nödvändigt skiljer sig åt mellan olika 
ämnen, t.ex. behövs ljud mer i språkläromedel och simuleringar behövs mycket inom 
matematik och naturkunskap.

Resultaten förlagen märker av satsningarna på mångsidiga och flexibla e-läromedel är 
framför allt positiv respons från lärare och elever. Lärare har uttryckt uppskattning över 
att ha allt material samlat och känner en styrka i att kunna arbeta på olika sätt med det. 
Upplästa texter skattas högt och efterfrågan på multimediainslag är stor. 
Studentlitteratur märker också en bra spridning av e-läromedlen och att det är en 
växande marknad.

4.6.4 Förbättringsmöjligheter 

Alla förlagen verkar föra ett kontinuerligt, intensivt utvecklingsarbete. Flera uppger att 
satsningen på e-läromedel är ganska ny och i en stark tillväxtfas. Förutom att bygga 
vidare på de redan nämnda teknikerna är de två mest framträdande 
förbättringsplanerna ökat plattformsoberoende och vägledning av lärare.

För några av förlagen har e-läromedlen börjat som en digital version av läroböckerna, 
medan andra har satsat på att redan från början tillvarata det ökade värdet som finns i 
att integrera flera verktyg samt använda responsiv design (som anpassar sig efter 
mediet) etc. Nu nämner de flesta att de avser att stödja såväl datorer och surfplattor som 
mobiltelefoner och, i vissa fall, interaktiva skrivtavlor, som finns i en del klassrum.  
Mobiltelefoner är inget som skolor brukar tillhandahålla eller använda i undervisningen, 
men flera av förlagen märker en efterfrågan från eleverna på att kunna använda även den
plattformen till läromedlet. Telefonen är lättillgänglig och kan användas när de önskar, 
t.ex. på skolbussen, under rasten eller i sängen. 

En del av förlagen nämner lärarna som målgrupp för utbildning och vägledning. De vill 
visa lärarna hur de har nytta av elevernas resultat från självtesten och hur dessa spelar 
in ihop med annan undervisning, t.ex. muntliga redovisningar. Studentlitteratur talar 
också om att förstärka banden mellan övningar och feedback och att lyfta den 
pedagogiska aspekten ytterligare genom att bygga in mer av målformuleringar och tydlig
struktur.
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5 Analys
I detta avsnitt analyseras intervjusvaren utifrån de redovisade begreppen inom använd-
barhet och lärstilar och sedan resoneras kring hur detta relateras till de möjligheter till 
användbarhetsanpassning för lärstilar som framkommit av litteraturstudien. 
Avslutningsvis sammanställs användbara metoder för vardera lärstil i en tabell. 

5.1 Intervjuanalys

I resonemangen om användbarhet märks hos förlagen ett tydligt fokus på tillgänglighet. 
Vid frågan om de följer några specifika rekommendationer hänvisar de till riktlinjer för 
tillgänglighet och samarbete kring specialpedagogik. Endast ett av förlagen nämner att 
de anlitar användbarhetsexperter och ett annat förlag arbetar med användbarhet genom 
persona och scenarier. Tillgänglighet, såsom beskrivet i avsnitt 2.4, handlar först och 
främst om åtkomlighet. Användbarheten (avsnitt 2.3) handlar om hur lättanvänt 
systemet är och hur bra det uppfyller användarnas mål. Tillgängligheten är en del av 
användbarheten, förutsatt att läromedel ska vara användbara för alla, oavsett 
funktionshinder. Flera förlag lyfter fram att tillgänglighetssatsningar ger fördelar för alla 
elever och de satsningar som görs kan mycket väl sammanfalla med lämpliga metoder 
för olika lärstilar, även om det inte var huvudavsikten från början. Till exempel kan inläst 
text underlätta för elever med lässvårigheter och samtidigt ge elever med auditiv 
preferens en bättre användarupplevelse och inlärning. Dessa målgrupper kan 
naturligtvis överlappa till viss del, men elever med lässvårigheter kan även ha någon 
annan lärstil än auditiv. 

Samtliga förlag är bekanta med lärstilar, men endast ett av dem säger att de arbetar 
aktivt med lärstilsmodeller. De övriga satsar på mångsidighet i allmänhet, utan att 
nämna någon särskild modell de följer. Det kan innebära att de hittar ytterligare 
aspekter, som inte direkt motsvarar lärstilarnas behov. Exempelvis nämner några av dem
satsningar på tävlingsmoment, vilket inte funnits med bland de föreslagna metoderna i 
någon av de genomgångna lärstilsreferenserna. Det kan också leda till att någon av 
lärstilarna missgynnas i förhållande till de övriga och att anpassningarna inte täcker in 
allihop. Mest heltäckande hänsyn tas till visuell och auditiv preferens, vilket också mest 
motsvarar den traditionella lektionsundervisningen. Ingen av de svarande nämner 
anpassningar efter analytisk respektive holistisk informationsbearbetning (avsnitt
4.1.2), eller någon annan lärstil än sinnespreferens enligt VAKT (avsnitt 4.1.1). Sinnen 
och hur informationen förmedlas till användarna är ett konkret område för utvecklarna 
att hantera. Genom att även ta hänsyn till hur informationen bearbetas av användarna på
olika sätt kan fler anpassningsmöjligheter ges. 

Satsningen på ny och mer mobil teknik kan gynna anpassningen till kinestetisk lärstil. 
Mobiltelefoner kan möjliggöra rörligare övningar, som t.ex. att checka in med GPS-
funktion vid olika stationer på en karta, eller att fotodokumentera fynd och resultat från 
exkursioner och experiment. Som vi såg i avsnitt 4.1.1 är den kinestetiska gruppen stor 
och de som anses ha inlärningssvårigheter finns ofta inom den. Det är tänkbart att det är 
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denna grupp som framför allt efterfrågar att läromedlen blir mer portabla. Förlagen 
vittnar om att anpassningar för visuell och auditiv preferens ofta är de första stegen som 
görs. Att satsa på mobil teknik kan vara ett steg i riktning mot mer heltäckande 
lärstilsanpassning.

För flera av förlagen är satsningen på digitala och anpassningsbara läromedel ännu i en 
uppbyggnadsfas. Det tar tid att planera för och implementera många olika anpassnings-
möjligheter. Anpassningarna måste också balanseras mot varandra, så att inte den 
kognitiva belastningen för användarna blir för hög (avsnitt 4.4.2). Förlagen måste göra 
prioriteringar utifrån tid, efterfrågan, budget, kompetens m.m. De har många aspekter 
att ta hänsyn till, t.ex. teknikens utveckling, nya forskningsrön, lärarnas intresse för e-
läromedel m.m. Det är ett komplicerat pussel att få ihop. I allt detta måste användbarhet 
vara en central punkt, för om ett system inte är användbart hindrar det lärandet (avsnitt
4.4) och kan få svårt att klara sig i konkurrensen. Användbarheten avgörs av användarna,
vilket i det här fallet är eleverna och lärarna. Förlagen samarbetar ofta med de här mål-
grupperna och involverar dem på olika sätt i utvecklingen. Utifrån vad vi sett i avsnitt 4.4
har användbarhet särskilda aspekter just för läromedel och användaranpassning ser 
olika ut beroende på hur varje individ lär sig bäst. Att följa en lärstilsmodell när det 
gäller att definiera målgrupper och persona inom användargruppen elever kan ge 
förlagen en tydligare struktur för användbarheten, vilket underlättar utvecklingsarbetet.

5.2 Användbarhet relaterat till lärstilar

ISO-definitionen av användbarhet som presenterades i avsnitt 2.3 löd: "I vilken grad en 
användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå specifika mål på ett
ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt." Det är rimligt att anta
att användare av läromedel har som mål att lära sig mer med hjälp av det. Om 
användaren då har en särskild lärstil blir läromedlet mer ändamålsenligt (användaren 
lär sig mer) och mer effektivt (kräver mindre ansträngning) om det anpassas till den 
lärstilen. Läromedelsförlagen som intervjuats vittnar om att efterfrågan på mångsidiga 
läromedel ökar, vilket tyder på tillfredsställelse hos användarna. 

Eftersom olika personer har olika lärstilar, och ofta blandningar av dem som beskrivits i 
avsnitt 2.5, är det viktigt att inte begränsa anpassningen till en, eller några få, stilar. Om 
läromedlet ska vara så användbart som möjligt för så många som möjligt behöver det 
innehålla flera vägar till att nå lärandemålen. Att ta hänsyn till lärstil är en form av 
personlig anpassning av läromedlet. 

Nielsens beskrivning av åldersskillnader i avsnitt 4.2 stämmer väl med Boströms 
beskrivning av lärstilars utveckling i avsnitt 4.1.1. Ju yngre användarna är desto större 
behov har de av taktila metoder, som att jaga efter saker att klicka på. Efterhand som den
auditiva och visuella preferensen ökar med åldern minskar samtidigt toleransen för 
ljudeffekter och animationer. Som beskrevs i tabell 1 kan sådana funktioner uppfattas 
distraherande och de behöver därför vara tillval eller möjliga att stänga av.

Experterna i avsnitt 4.4 betonar särskilt att för att läromedel ska passa alla olika typer av
lärstilar, utan att bli röriga och orsaka kognitiv överbelastning, behöver de vara 
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anpassningsbara. De kan t.ex. ha ett grundutförande med olika tillval, som längre texter, 
ljudfiler, aktivitetsförslag etc. Det som lärstilskritiker reagerar mot är främst att eleverna 
kan hamna i fack och tvingas in i en fyrkantig mall, som kanske inte passar optimalt (se 
avsnitt 4.1.1). Anpassningen till lärstil bör inte begränsa eller blockera innehåll, eftersom
lärstilar kan förändras med tiden och variera mellan olika ämnen, men den kan hjälpa till
att prioritera vilket av innehållet som ska vara lättåtkomligt och visas i första hand. 
Användarmönster kan analyseras löpande och tolkningarna kan ligga till grund för 
automatiska prioriteringar, så att anpassningen också kan förändras allteftersom. 
Dessutom betonar experterna att användaren måste få stor kontroll över anpassningen. 
Ett inledande test kan ge startutseendet för systemet, t.ex. vilka presentationsformer 
som lyfts fram, hur länkar ordnas och visas och om innehållet presenteras analytiskt 
eller holistiskt. Sedan bör det finnas inställningsmöjligheter för användaren att ändra 
prioriteringarna i efterhand. 

Risken med att ge många valmöjligheter och gränssnittsvarianter är att användaren får 
svårt att känna igen sig och skaffa sig överblick i systemet. Inställningar och alternativ 
kan ta fokus från lärandet. Det gäller att hitta en balans mellan mångsidighet, kognitiv 
belastning och tydlig, lättnavigerad struktur. Nielsens undersökningar i avsnitt 4.2 visar 
att behovet av struktur inte minskar med åldern.

Läromedel har dubbel användbarhetshänsyn, både tekniskt och pedagogiskt (se avsnitt
4.3). Därför bör läromedelsförlag ha expertis inom båda områdena och hitta vägar för att
samordna kompetensen. Användarcentrerad Systemdesign ger en modell för hur det 
arbetet kan struktureras (se avsnitt 2.2). Lärstilsmodellen kan fungera som en checklista 
för att balansera mångsidigheten och anpassningen av läromedlen i det pedagogiska 
perspektivet, se illustration 12.
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uppdelning. Egen bild.
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Läromedelsförlagen har redan idag goda erfarenheter av att satsa på mångsidighet. 
Lärstilsmodeller kan bidra med struktur för att se till att ingen aspekt missas. 
Perspektivet att välja presentationsmetod efter ämne (som nämns i avsnitt 4.6.3) kan 
kompletteras med perspektivet att tillgodose alla lärstilar i alla ämnen. Det kan vara 
svårare i vissa kombinationer, men kanske extra viktigt då. 

Samtidigt är läromedel bara en del i undervisningen. Läraren har möjlighet att 
komplettera för de olika lärstilarna genom att variera presentationer, övningar och 
uppgifter. De har dessutom möjlighet att påverka ytterligare faktorer som har betydelse 
för inlärningen, som t.ex. möblering, ljussättning, gruppindelning, hunger etc., vilka ingår
i Dunn & Dunns lärstilsmodell (se avsnitt 4.1). Förlagens planerade satsningar på lärarna
som målgrupp skulle kunna innefatta särskilda lektionstips som kompletterar för de 
lärstilar som är svåra att tillmötesgå inom läromedlets gränser, t.ex. förslag på 
diskussionsämnen, lekar, dramatiseringar, värderingsövningar, eller andra 
gruppaktiviteter.

Kunskapsmålen finns inskrivna i läroplanen. För att läromedlet ska fungera smidigt i 
undervisningen är det bra om det har motsvarande mål. Utifrån målen kan sedan 
planeringen göras så det finns vägar dit som tillgodoser varje lärstil. 

5.3 Sammanställning

I tabell 4 appliceras de mest framträdande användbarhetsaspekterna i avsnitt 4.4 på de 
rekommenderade metoderna för respektive lärstil i avsnitt 4.1, för att illustrera hur e-
läromedel kan anpassas avseende presentation, navigering, funktionalitet och 
interaktion.
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Generella råd för 
e-läromedel

Visuell preferens Auditiv preferens Kinestetisk 
preferens 

Taktil preferens Analytisk Holistiskt

Presentation - konsekvent layout
- intuitiva symboler
- estetiskt tilltalande
- text + bild 
- undvik onödig 

multimedia
- styckeindelad text 
- utskriftsvänlig

- bilder, kartor
- tabeller, diagram
- tidslinjer
- punktlistor
- pratbubblor
- undvik visuella 

distraktioner

- ljudinspelningar
- undvik 

distraherande ljud 

- känsloframkallande
bilder

- virtuella modeller - översikter och 
specificeringar 
(punktform)

- omsorgsfulla 
rubriker

- information 
sekventiellt 
organiserad

- översikter och 
helhetsbild 
(bild/tankekarta)

- modeller, exempel
- fokusering på 

personliga behov 
och känslor

Navigering - översiktlig 
navigering

- alternativa vägar
- genvägar
- tydlig utgång
- namngivna länkar

- relevansanpassade 
menyer

- relevansanpassade 
menyer

- relevansanpassade 
menyer

- relevansanpassade 
menyer

- bläddring

- sekventiell/linjär 
innehållsförteckn.

- relationsöversiktlig 
innehållsförteckn.

Funktionalitet - minim. ansträngn.
- diskret felhantering
- specific. sökord 
- framstegsindikation
- offline-användning
- hjälp och 

dokumentation
- tydliga mål och 

instruktioner

- längre texter
- markera nyckelord
- film, animation
- visuell feedback

- inspelade lektioner 
och presentationer

- sånger/ramsor
- ljud-feedback

- portabel plattform
- simuleringar 

- pekskärm
- handkontroller 

- testa detaljer, fakta
- förberedande 

information
- repetition
- framstegsindikation

- testa begrepp och 
studieinsats

- utgå från mål och 
konkretisera

- anknytande 
anekdoter

Interaktion - användarkontroll
- egna noteringar
- samverkan
- självdiagnos

- färgmarkering
- journal/dagbok

- grupparbeten
- diskussionsfrågor
- spela in ljud 

- aktivitetstips
- checka in

- pussel, spel
- flyttbara 

komponenter

- avbryt inte 
tankeprocessen

- sociala verktyg

Tabell 4: Sammanställning över rekommenderade användbarhetsaspekter relaterat till lämpliga metoder för olika lärstilar.
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6 Slutsatser
Den här uppsatsen hade som mål att besvara några frågor kring användbarhet och 
lärstilar;

- Hur ser den mest etablerade lärstilsmodellen ut?

I avsnitt 2.5 presenterades konceptet lärstilar och i avsnitt 4.1 gavs en djupare 
beskrivning av de stilar i specifikt Dunn & Dunns lärstilsmodell som är mest relevanta 
för läromedelsutveckling - hur information tas in (perceptuella preferenser) och 
bearbetas. Kännetecknande egenskaper relaterat till lämpliga undervisningsmetoder för 
de perceptuella preferenserna Visuell (se), Auditiv (höra), Kinestetisk (göra) och Taktil 
(röra) finns redovisat i tabell 1, samt motsvarande för Analytisk respektive Holistisk 
informationsbearbetning i tabell 2. Åldersskillnaderna som redovisats i avsnitt 4.2 visar 
att lärstilarna förändras efterhand. Kinestetisk/taktil inlärning och holistisk 
informationsbearbetning har störst efterfrågan även om visuell, auditiv och analytisk stil 
ökar med åldern. Några har ingen särskild stil de föredrar. Vidare har forskning som 
styrker betydelsen av anpassning till lärstilar i undervisningen och som förespråkar 
mångsidiga och anpassningsbara e-läromedel påvisats.

- Vilka etablerade principer för användbarhet kan relateras till inlärning?

I avsnitt 4.4 identifierades flera användbarhetsråd baserat på inlärning, som forskare 
inom datavetenskap, pedagogik och psykologi har kommit fram till. Exempelvis att göra 
presentationen och navigationen så intuitiv som möjligt för att inte ta fokus från lärandet
av innehållet, att dela in materialet i mindre delar, för att minska den kognitiva 
belastningen, att ge möjlighet till reflektion och tillbakablick för att underlätta 
hågkomsten, samt att ge användarna stor kontroll över lärmiljön för att stärka 
motivationen. 

- Vilken hänsyn tas idag till lärstilar vid utveckling av e-läromedel?

För att besvara den frågan har intervjuer gjorts med representanter från flera betydande,
svenska läromedelsförlag om deras syn på användbarhet och lärstilar. Svaren har 
redovisats i avsnitt 4.6 och analyserats i avsnitt 5.1. Slutsatsen utifrån dessa intervjuer är
att mångsidighet och flexibilitet redan är prioriterat inom utvecklingen av e-läromedel, 
men att användandet av lärstilar som modell fullt ut inte är så brett etablerat.

Genom att relatera informationen om användbarhet och lärstilar, samt de exempel som 
läromedelsförlagen lämnat, har huvudfrågan besvarats: 

- Hur kan e-läromedel användbarhetsanpassas för olika lärstilar?

I tabell 4 gjordes en översiktlig sammanställning av användbarhetsaspekter som kan 
hänföras dels till lärande generellt och dels till respektive lärstils egenart. Möjligheterna 
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och svårigheterna i att kombinera dessa, ibland motstridiga, råd har diskuterats i avsnitt
5.2, med slutsatsen att läromedel behöver innehålla flera alternativa vägar till 
lärandemålen och tillåta användarna att välja och strukturera sin egen lärmiljö utifrån 
dem. Utvecklarna kan t.ex. fråga sig; "Ger de visuella/auditiva/kinestetiska/taktila 
komponenterna tillräckliga medel för att uppnå lärandemålen?", "Finns det möjlighet att 
strukturera och behandla informationen såväl analytiskt som holistiskt?", "Har 
användaren stor påverkansmöjlighet?", "Är gränssnittet intuitivt och konsekvent?", "Är 
navigeringen, strukturen och anpassningsmöjligheterna tydliga?". Målet är att göra både 
hanteringen av plattformen och lärandet av innehållet användarvänligt, med respekt för 
användarnas olikheter.

6.1 Etiska och samhälleliga aspekter

E-läromedel är verktyg i arbete med människor och det är nyttigt att fundera över etiska 
och samhälleliga aspekter. E-läromedel bör inte diskriminera någon, utan behandla alla 
användare lika utefter deras behov. Eftersom behoven för inlärning skiljer sig åt, talar det
för att göra e-läromedlen anpassningsbara. Samma lärmiljö till alla är inte mest rättvist, 
eftersom personers förutsättningar är olika. Lärstilar är ett sätt att gruppera behoven 
och kan användas som modell för vilka anpassningsalternativ som implementeras. Lika 
möjligheter för vardera lärstil tydliggör att alla är lika mycket värda. Alla bör få möjlighet
att nå lärandemålen på sitt föredragna inlärningssätt. Det är också viktigt att respektera 
alla personers rätt att bestämma om sig själv, varför anpassningen bör vara användar-
styrd även om den grundas på tester. 

Ur ett samhälleligt perspektiv kan vi se att elektroniska läromedel har en mindre 
miljöpåverkan än tryckta. E-läromedel kan spridas och hållas uppdaterade utan 
(om)tryckning av hela böcker och sparar därmed papper och skog. De distribueras ofta 
via internet istället för med energikrävande transporter som ger miljöfarliga utsläpp.  
Även om de distribueras på skivor är de mindre skrymmande än böcker och nyttjar 
därför transporten bättre. Båda dessa aspekter ger dessutom en ekonomisk fördel 
genom mindre kostnader för material och transport. 

Att användaranpassa e-läromedel för olika lärstilar kan få en långsiktigt positiv effekt för
samhället genom att det bidrar till att trivseln med studierna ökar, så kunskapsnivån höjs
och fler väljer att studera. Om läromedlen är anpassade till elevers behov behövs inte 
lika mycket åtgärder för att kompensera rastlöshet och koncentrationssvårigheter 
sprungna ur känslor av att inte förstå eller vara förstådd. Potentiellt kan det leda till 
såväl minskade resurskostnader som effektivare studiemiljö i klassrummen.

6.2 Rekommendationer

Efter den här uppsatsen kan konstateras att användbarhet kan se olika ut för olika 
individer. Jag rekommenderar läromedelsutvecklare att prioritera användbarhet med 
hänsyn till lärstilar, likaväl som till åldersskillnader. Se till användarnas behov, både 
tekniskt och pedagogiskt, och fundera över om någon av profilerna förfördelas eller 
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missgynnas. Jag rekommenderar också att göra anpassningen flexibel och 
användarstyrd, så eleverna inte känner sig inlåsta i en mall. Ge möjligheter utan tvång.

Jag förordar att ha lärstilar som en modell för att få en allsidig och så heltäckande 
anpassning av läromedel som möjligt. Det är bra att även tänka utan för de ramarna och 
komplettera med fler idéer. Lärstilsmodellen ska vara strukturerande och inspirerande, 
inte begränsande.

Syftet med detta arbete var att identifiera användbarhetsprinciper för program- och 
webbutveckling som särskilt relaterar till olika lärstilar och på så sätt skapa en djupare 
förståelse för användbarhetens roll inom e-läromedel och bidra med aktuell kunskap om 
hur utvecklingen av e-läromedel kan målgruppsanpassas. Min förhoppning är därför att 
läromedelsutvecklare ska få inspiration och nytta av den här uppsatsen i sitt arbete.

6.3 Avslutande reflektioner

Det skulle vara intressant att följa upp förlagens reaktioner på den här uppsatsen och 
även att göra en fördjupande, kvantitativ marknadsundersökning kring vilka tekniker 
som används och vilket resultat det ger.

En annan intressant tanke att följa upp är huruvida efterfrågan på mobil teknik är 
kopplad till kinestetisk lärstil, som nämndes i avsnitt 5.1.

Det finns mycket mer att forska vidare kring, t.ex. användartester av läromedel som har 
anpassats till lärstilar. Hur uppfattar användarna det? Upplevs lärstilsanpassning som 
begränsande eller underlättande? Hur påverkas studieresultaten? Vilka former av 
anpassning fungerar mer eller mindre bra?

Det skulle också vara intressant att undersöka lärares åsikter och erfarenheter kring 
lärstilsanpassning av läromedel och hur det relateras till deras undervisning.
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8 Bilagor

8.1 Läromedelsförlag

Här redovisas de kontaktuppgifter som använts vid intervjuerna med läromedelsförlag, 
samt uppgifter om när förlaget startades och dess omsättning, enligt deras egen webbplats
eller http://www.allabolag.se/

Digilär - digitala basläromedel. Startat 2011. Omsätter 2,2 mkr.
Kontaktformulär på: http://digilär.se/kontaktformular
Svar från Mikael Wahss, webbchef

Gleerups - läromedel med användarfokus. Startat 1826. Omsätter 175 mkr.
marcus.ander@gleerups.se 
Svar från Marcus Ander, konceptutvecklare inom digitala lärverktyg

Liber - riktar sig till hela utbildningsmarknaden och till flera professionella 
yrkeskategorier. Startat 1973. Omsätter 376 mkr.
support@liber.se
Svar från Hanna Mulugeta Börjesson, produktutvecklingsansvarig.

MV-Nordic - (tidigare Elevdata) väljer ut och säljer läromedel. Startat 1991. Omsätter 
17,5 mkr.
kundtjanst@mv-nordic.se
Inget svar.

Natur & Kultur - läromedel, digitalböcker, appar m.m. Startat 1922. Omsätter 100-499 
mkr.
info@nok.se
Svar från Malin Fogelström, utvecklingschef digitala medier.

Sanoma - (tidigare Bonnier Utbildning) läromedel från förskola till högskola. Startat 
1980. Omsätter 229 mkr.
support@sanomautbildning.se
Inget svar.

Skolplus - digitala läromedel för grundskolan. Startat 2012. Omsätter 100-199 tkr.
info@skolplus.se
Inget svar.

Studentlitteratur - läromedel, kurslitteratur, facklitteratur, utbildningar m.m. Startat 
1963. Omsätter 290 mkr.
info@studentlitteratur.se 
Svar från Magnus Pettersson Roos, vice VD och Per Lindsjö, läromedelsutvecklare.
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8.2 Intervjubrev

Såhär formulerades intervjuförfrågan som skickades till läromedelsföretagen:

Hej!

Jag heter Tina Linde och skriver min kandidatuppsats i datavetenskap om 
användbarhetsanpassning av digitala läromedel. Jag hoppas att någon som är ansvarig 
för utvecklingen av e-läromedel hos er har möjlighet att svara på några frågor!

Hör gärna av er om ni föredrar en muntlig intervju, så ringer jag upp.

Jag uppskattar väldigt om ni vill ge några konkreta exempel i era svar, eftersom det 
underlättar jämförelsen av de svar jag får in.

Jag försöker utreda om detta att olika personer lär sig på olika sätt har någon inverkan 
på e-läromedels användbarhet.
De frågor jag hoppas att ni vill besvara följer här:

* Hur tänker ni kring användbarhet när ni utvecklar läromedel? Följer ni några specifika 
rekommendationer?

* Är ni bekanta med någon/några lärstilsmodell(er)? T.ex. att det finns individuella 
skillnader i vilket sinne som dominerar informationsinhämtning och lärande. 
Vilken/vilka modell(er) känner ni till?

* Vilken hänsyn tar ni till olika lärstilar när ni utvecklar läromedel? Vilket resultat 
märker ni av det?

* Vilka förbättringsmöjligheter ser ni angående individuell anpassning av 
användbarheten för läromedel?

Tack för er tid!

Med vänlig hälsning

Tina Linde
distansstuderande vid Mittuniversitetet
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