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Sammanfattning 

Utgångspunkten i det här arbetet var att studera hur ett digitalt interaktivt läromedel 
för nya användare kan utformas genom text och bild i samverkan. Arbetet gjordes i 
uppdrag av Eskilstuna kommun med syftet att informera min målgrupp om 
Geografiska informationssystem (GIS). Den primära målgruppen för det här arbetet 
är anställa i Eskilstuna kommun som är nya användare av GIS. GIS är digitala 
kartor i 2D eller 3D som kan användas för insamling, lagring, analysering och 
presentation av lägesbunden information. 

Det finns ingen garanti för att bilder tillsammans med text kan öka förståelsen i ett 
läromedel, utan det är viktigt att bilden har ett syfte och att användarna förstår den. 
Främsta teoretiska utgångspunkterna har därför varit om text och bild i samverkan 
samt bilder i läromedel. På grund av det digitala mediet har även teorier kring 
digitala läromedel, att skriva och läsa digitalt samt god användarbarhet på en 
webbsida används. Teorier om user centered design användes också för att kunna 
uppnå de nya användarnas behov.  

Metoder som genomfördes i det här arbetet var en omvärldsanalys, kvalitativa 
intervjuer och en utprovning. Genom omvärldsanalysen, de kvalitativa 
intervjuerna, tidigare forskning och teorier utformades ett gestaltningsförslag för ett 
läromedel om GIS. Det testades sedan i utprovningen av nya användare av GIS. 
Resultatet blev att samspelet mellan text och bild fungerade bra och att de 
tillsammans bidrog till en ökad förståelse.  
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Abstract 

The starting point of this work was to study how a digital interactive teaching 
material for new users can be designed through text and image in collaboration. 
The work has been done on behalf of Eskilstuna kommun, and the goal was to 
inform my target group about Geographic Information Systems (GIS). The primary 
target group for this work are employees in Eskilstuna kommun who are new users 
of GIS. GIS are digital maps in 2D or 3D that can be used for gathering, storing, 
analyzing and presenting location-based information. 

There is no guarantee that images together with text can increase the understanding 
of a teaching material. It is important that the image has a purpose and that users 
understands it. Because of that the main theoretical focus have been about text and 
image in collaboration, as well as pictures in teaching materials. Because of the 
digital media, I have also used theories about Digital teaching materials, digital 
writing and reading and good usability on the web. Theories about user centered 
design were also used to achieve the needs of the new users. 

I have used world analysis, qualitative interviews and a user test as methods in this 
work. Through the world analysis and qualitative interviews, as well as previous 
research and theories, a design proposal was drafted for a teaching material about 
GIS. It was then tested in the user testing of new GIS users. As a result, the 
collaboration between text and image worked well and contributed to an increased 
understanding. 
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Inledning 

I det inledande avsnittet presenterar jag min bakgrund till det här arbetet och det 
problem som finns idag. Jag tar även upp definition av begrepp, syftet med arbetet, 
frågeställning, målgrupp och avgränsningar.  

Bakgrund 
Geografiska informationssystem (GIS) är digitala system som kan användas för 
insamling, lagring, analysering och presentation av lägesbunden information. Det 
är digitala kartor som låter användaren i 2D eller 3D utforska ett område. Det är 
uppbyggt med rumslig data som bland annat visar var en plats ligger och med 
attributdata som ger ytterligare information om platsen. Det kan till exempel vara 
information om en skola som antal elever, personal, kapacitet och medelbetyg. Det 
finns även metadata som berättar vem, hur och när den informationen togs fram. 
GIS används runt om i världen och har en stor användbarhet i bland annat 
offentliga förvaltningar som kommuner, regioner och myndigheter.   

Eskilstuna kommun är en arbetsplats med cirka 8000 anställda som har möjlighet 
att använda sig av flera olika GIS program i sitt arbete. Det är för att på ett effektivt 
och gemensamt sätt få geografisk information om Eskilstuna. Ungefär 80 procent 
av all information som används inom kommunen går att placera på en karta, vilket 
gör att GIS är ett användbart system för dem. Trots det använder sig inte 
målgruppen av GIS idag. Eftersom flera tusen anställda kan använda sig av GIS 
varierar användningsområdena och behovet mellan dem anställda. En anställd från 
kommunikationsavdelningen kan använda det genom att ta fram kartbilder till 
informationsbroschyrer, medan en anställd från Park- och naturavdelningen kan se 
vilka det är som tömmer papperskorgar samt klipper gräset i olika parker. GIS har 
även ett stort användningsområde för anställda som arbetar med planering för 
stadens utveckling och byggen, eftersom kartorna kan visa hur områden ser ut idag. 
Ett exempel som kan beskrivas är en planering av en ny skola i Eskilstuna 
kommun.  

 

 

 



	   6	  

GIS kan då användas genom att olika GIS-lager bland annat ger svar på följande 
frågor: 

• Var finns behov av att bygga en ny skola? Var ökar antalet barn? 

• Hur ser den framtida planeringen av att bygga hus och lägenheter för 
barnfamiljer i kommunen ut? 

• I vilka åldrar ökar barnen mest? Vilken typ av skola behövs? 

• Vem äger marken där en skola kan byggas? 

• Hur är trafiksituationen och vägarna i det aktuella området för barn? Finns 
det busslinjer och cykelvägar i närheten? 

• Vilken typ av mark är det i området? Är den lämplig att bygga en skola på? 
Krävs extra markarbeten? 

Svaren analyseras sedan och används vid bland annat planering för fortsatt arbete 
och som underlag till beslut. Dessutom kan det användas för att ge en överskådlig 
information. Om det saknas någon information i GIS kan de anställda vid behov 
komplettera och lägga in den. Informationen i GIS lagren uppdateras regelbundet 
för att de ska visa rätt och aktuell information. GIS sparar därför mycket tid för 
dem anställda genom att de själva genom endast ett datorprogram kan få ut en 
väldigt stor mängd information om kommunen.  

Många anställda har sedan tidigare inga kunskaper om GIS och har därför svårt att 
lära sig samt förstå det. Det gör att de väljer att inte använda sig av det. Det är inget 
krav att exakt alla anställda ska använda sig av GIS, utan vilka som måste det 
bestäms inom verksamheterna. Målet i kommunen är att det ska vara så enkelt som 
möjligt för alla anställda att förstå och använda sig av GIS. Idag finns det en hel del 
textinformation om GIS på Eskilstuna kommuns intranät. Den är för nya användare 
för svår att förstå och lära sig av, på grund av att den är väldigt lång och 
djupgående med svåra begrepp.  

För att de anställda själva ska kunna lära sig och förstå GIS behövs ett digitalt 
läromedel som informerar dem om det. Det finns ett tidigare digitalt läromedel för 
alla anställda i Eskilstuna kommun som heter Uppdrag miljösmart. Det lär ut om 
hur de anställda ska tänka miljövänligt i sitt arbete. Det är utformat i ett program 
som köptes in för endast det läromedlet. Läromedlet som jag har fått i uppdrag att 
ta fram ska inte skapas som ett helt nytt program utan endast utformas och 
publiceras som en ny undersida på Eskilstuna kommuns intranät, där andra 
läromedel och utbildningar är publicerade. Någon form av interaktivitet var önskad 
i läromedlet för att de anställda skulle bli mer aktiva än att bara läsa en text.  
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Begreppsdefinition 

Läromedel  
Läromedel definieras som ett hjälpmedel för undervisning och lärande (Selander, 
2017). Det inkluderar alla medel som används för att förmedla kunskap i 
undervisande syfte (Sandström, 2015). Tidigare har det främst varit tryckta böcker 
men läromedel har även börjat innefatta digitala lärverktyg (Selander, 2017). Det 
kan vara information i form av bland annat texter i dator, tv, film, serier och spel 
(Sandström, 2015).  

Multimodalitet 
En skriven text består numera inte alltid bara av text. Multimodalitet innebär att 
texten även innehåller flera medier som bland annat bilder, filmer, animationer och 
ljud (Holsanova, 2010, s. 137). Det handlar också om hur de olika medierna kan 
vara informationsbärande (Sandström, 2015). 

Problemformulering 

Syfte 
Syftet med det här arbetet är att studera hur text och bild i samverkan kan användas 
för att utforma ett digitalt interaktivt läromedel för nya användare. Gestaltningen 
utformas för att lära nya användare om GIS som är anställda i Eskilstuna kommun. 
Eftersom systemet också används utanför kommunen blir det användbar kunskap 
även för liknande organisationer.  

Frågeställning 
Hur kan ett digitalt interaktivt läromedel utformas för nya användare genom text 
och bild i samverkan? 

Målgrupp 
Den primära målgruppen är de anställda i Eskilstuna kommun som är nya 
användare av GIS. Det är främst de nya användarna som behöver tydligare 
information än den som finns idag. Det är inte en homogen målgrupp när det gäller 
demografin. De har också olika yrken vilket resulterar att syftet med att använda 
GIS varierar. En del kan ha det för att planera ett framtida bygge medan andra kan 
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använda det för att ta fram en karta till informationsbroschyrer. Från en kvalitativ 
intervju med målgruppen blev några gemensamma drag tydliga. Målgruppen är 
vana att arbeta vid en dator och ser ett syfte med att kunna använda sig av GIS. De 
var intresserade av att lära sig trots att alla inte visste sina exakta behov med det än.  

Utöver de nya användarna kan även övriga anställda som har mer erfarenhet om 
systemet ta del av informationen, eftersom interna webbsidan är tillgänglig för alla 
anställda i Eskilstuna kommun.   

Avgränsningar 
Jag gör det här arbetet på uppdrag av Eskilstuna kommun. Den slutgiltiga 
gestaltningen ska publiceras på kommunens intranät och kommer därför anpassas 
efter det. Det kommer bland annat påverka mitt resultat i form av typsnitt och 
layout. Jag väljer därför att inte fokusera på den grafiska formen i gestaltningen 
förutom placeringen av bilder och text. Bilderna kommer inte illustreras själv utan 
det kommer vara skärmdumpar från olika GIS program som jag i vissa fall har 
bearbetat om.   

Jag kommer i det är arbetet använda en enkel form av interaktivitet. Jag kommer 
därför inte använda mig av teorier kring interaktionsdesign. Fokusen i 
frågeställningen ligger på text och bild i samverkan. 

Det finns flera olika digitala plattformar som användare kan använda sig av för att 
läsa läromedlet. Det är till exempel dator, surfplatta eller smartphone. Jag väljer i 
det här arbetet att fokusera på läsning och förståelse på en dator. Det är för att dator 
är en användbar plattform hos målgruppen och att de flesta kommer läsa läromedlet 
där.  
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Tidigare forskning 

I det här avsnittet presenteras tidigare forskning som jag anser är relevant inom 
det område som jag studerat.  

I Reading and Studying on the Screen: An Overview of Literature Towards Good 
Learning Design Practice (Nichols, 2016) diskuteras det om det är bättre med 
digitala eller trycka läromedel. Att läsa på en skärm har blivit allt mer vanligt och 
den digitala läsningen har utvecklats och blivit mer bekväm (Nichols, 2016, s. 33). 
Beroende på litteratur varierar resultatet om skillnader att läsa och lära sig i digitalt 
eller i tryckt format. Slutsatsen enligt författaren blir att det inte längre är lika stora 
skillnader när det gäller inlärningen (Nichols, 2016, s. 40). Samtidigt nämner han 
att det finns områden som bör beaktas vid utformning av digitala läromedel. Det är 
bland annat att inte ha för långa texter, använda en enkel och användarvänlig 
design utan distraktion samt hjälpa till att orientera användaren (Nichols, 2016, s. 
39-40). 

Beroende på hur användaren väljer att läsa innehållet påverkas inlärningen. Mary 
C. Dyson och Mark Haselgrove (2000) nämner i sin forskningsartikel The effects 
of reading speed and reading patterns on the understanding of text read from screen 
att inlärningen vid snabb eller långsam digital läsning inte gav någon större 
skillnad. Däremot påverkas inlärningen om användaren är en snabb läsare av texten 
eller om den skummar igenom innehållet. Djupgående läsning förbättrar 
inlärningen på grund av att det blir mindre luckor i information än vid snabbare 
skanning (Dyson, Haselgrove, 2000, s.219). 

Tidigare forskning av Ludo Verhoeven, Wolfgang Schnotz och Fred Paas (2009, 
s.374) visar att genom att integrera multimodal information kan användarna få 
ytterligare kunskap. Inlärningsprocessen är samtidigt beroende av flera olika 
faktorer som användarnas kognitiva belastning, förkunskaper, motivation, 
förhållandet, interaktiviteten till innehållet, miljön och möjligheten till samarbete. 
Med det menas att användaren har en stor påverkan över hur den multimodala 
informationen tolkas.  

I forskningsartikeln Nine Ways to Reduce Cognitive Load in Multimedia Learning 
(2003) tar Richard E. Mayer och Roxana Moreno upp hur den kognitiva 
belastningen påverkar inlärningen på webbsidor och hur den kan minskas. Mayer 
och Moreno menar att den kognitiva belastningen är en central faktor i 
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utformningen av multimodal information. I artikeln tas det upp flera olika exempel 
på scenarion där det sker en kognitiv överbelastning för mottagarna. Därefter ger 
författarna förslag på hur exemplen kan utvecklas för att minska belastningen. Ett 
relevant exempel från artikeln är att text som placeras långt från en bild utgör ett 
kognitivt problem. En lösning på det menar de är att placera text i bilden bredvid 
delarna som beskrivs (Mayer, Moreno, 2003, s.48-49).  

Tidigare forskning visar även att aktivt tänkande vid lärande förbättrar inlärningen 
(Dietz-Uhler, Lanter, 2009, s. 40). Beth Dietz-Uhler och Jason R. Lanter utformade 
en fyra-frågors teknik där eleverna skulle analysera, reflektera, relatera och 
ifrågasätta det material som de hade läst. Fyra-frågors tekniken fungerar på flera 
olika passiva inlärningssituationer, som till exempel att läsa en text, för att få igång 
det aktiva tänkandet (Dietz-Uhler, Lanter, 2009, s. 40).  

Källkritik 
I sökning av tidigare forskning har jag använt mig av olika databaser som 
”Discovery” och ”Listics and Language Behavior Abstracts”. Där har jag valt att 
endast söka på och använda mig av artiklar som är ”peer review”. Det innebär att 
den vetenskapliga kvalitén är granskad av en sakkunnig inom området (Vad 
innebär peer review?, 2011). Det gör att jag utgår ifrån att det är god kvalité på 
forskningsartiklarna som jag har valt att använda. Vid val av artiklar sökte jag på 
områden som rör min frågeställning. Det var bland annat digitala läromedel, 
interaktiva läromedel, digital läsning och bilder i läromedel.  

När jag gjorde mitt urval av artiklar valde jag att inte välja källor som kan uppfattas 
för gamla. Jag ville använda mig av tidigare forskning som inte var allt för 
inaktuell. Det på grund av att resultatet kan bli mindre trovärdigt av förändringar 
och utveckling som förekommit. Det anser jag är viktigt på grund av att det ha hänt 
mycket inom det digitala området under 2000-talet.  
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Teorier 

I det här avsnittet tar jag upp de teorier jag har valt att använda mig av. 

Text och bild i samverkan 
Jana Holsanova skriver i sin bok Myter och sanningar om läsning (2010) att bild 
och text är beroende av varandra. Information kan förklaras genom två olika sätt 
och det är genom att formulera samt visualisera det. Formulera är den språkliga 
beskrivningen medan visualisera är den beskrivning som gestaltas genom bilder 
(Holsanova, 2010, s.47). Den språkliga beskrivningen räcker inte alltid till och 
därför behövs samverkan med bilden för att bidra med förståelse (Holsanova, 2010, 
s.52). Samtidigt kan inte heller bilden stå för sig själv eftersom den är allt för 
abstrakt och kan tolkas på flera olika sätt (Eriksson, 2001, 27).  

Bilder kan användas som förankring vilket innebär att de styrs av texten, eller så 
kan bild och text ha lika stor betydelse genom anknytning. Bilder kan dessutom 
bidra till att styra tolkningen av texten och förmedla information som inte har 
skrivits ut. Bilder kan därför på olika sätt användas i samband med text och bidra 
med en djupare förståelse för läsaren (Roland Barthes, 1980 citerat i Holsanova, 
2010, s.53). Bilder som förtydligar textens innehåll är bättre än bilder som ger ny 
information (Melin, 1998, s.8). Författaren av en text får den viktiga uppgiften att 
förstå vad som bäst skrivs och vad som ska visualiseras (Holsanova, 2010, s.61). 
För att samverkan mellan bild och text ska fungera på ett bra sätt för läsaren är det 
viktigt att de passar ihop innehållsmässigt (Holsanova, 2010, s.54).  

Det är inte alltid lätt för användare att tolka bilder på det sätt som skaparen vill. Det 
gör att bilder kan tolkas olika från person till person beroende på dess tidigare 
kunskaper (Holsanova, 2010, s.78). Eriksson (2001, s.26) menar även att 
användaren måste förstå relationen mellan verkligheten eller det avbildade som 
bilden visar.  

Genom att använda principen för fysisk närhet kan anknytningen mellan text och 
bild förenklas för användare enligt en undersökning av Humanistlaboratoriet i 
Lund i samarbete med Norrköpings tidningar. När principen för fysisk närhet 
används i form av integrerad grafik, då bild och text som hör ihop placeras i närhet 
till varandra, följer användaren tydligare den tänkta läsordningen. Det bidrar till att 
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användaren slipper flytta blicken så långt utan kan avläsa bilden och texten i direkt 
anslutning till varandra (Holsanova, 2010, s.99-102). 

Alexander Eitel & Katharina Scheiter (2014, s. 175) menar att det varierar om bild 
eller text bör placeras först för bäst inlärning. Det beror på typen och mängden 
kunskap som förmedlas i bilderna respektive texten.   

Bilder i läromedel 
Bilder i läromedel används främst för att visa objekt eller fenomen och det är 
viktigt att bilden är tydlig för användaren. Men det är svårt att ge ett svar på vad 
som anses som en tydlig bild, på grund av att avsikten med bilden påverkar 
resultatet (Eriksson, 2001, s.24). För att en bild ska kunna ge information måste 
användaren ha möjligheten att förstå information som bilden ger (Eriksson, 2001, 
s.86). Informationen som bilder i läromedel ger styrs av dem skriva orden. Vid 
noggranna kommentarer om bilden skrivet av författaren finns det inte lika mycket 
utrymme för egna tolkningar av bilden hos användaren. Det gör att användaren 
styrs att tolka bilden som författaren vill (Eriksson, 2001, s.9). Bilder i läromedel 
kan göra inlärningen lättare och förstärka användarens kunskaper, men det är 
viktigt med ett tydligt syfte med bilderna för att de ska ha en positiv effekt. De ska 
inte bara ha ett dekorativt syfte. Bildernas syften bör även tydliggöras för 
mottagarna, till exempel genom bildtexter (Evans, Watson och Willows, 1987 
citerad i Pettersson, 2003, s.64).  

När bilder inte har ett tydligt syfte tillför de inget, utan det blir istället en neutral 
effekt. Hur bra bilder är för inlärning varierar beroende på vad det är som 
mottagarna ska lära sig. Bilder kan även ge en negativ effekt om bild och text inte 
alls stämmer överens. Det är därför viktigt med redundans mellan text och bild, 
vilket innebär att båda delarna förmedlar samma budskap (Pettersson, 2008, s. 129-
130). 

I en studie gjord av Francis Dwyer som är professor på Penn State University i 
USA undersökte han vilket bildmaterial som förenklar studenters inlärning vid 
olika utbildningsmål.   
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Han kom fram till att följande punkter påverkar bildernas effekt vid inlärning 
(Dwyer, 1985, citerad i Pettersson, 2008, s.131): 

• ”Mängden realistiska detaljer i bilden. 

• Vilken metod som används för att visa bilden. 

• Studenternas egenskaper, som intelligens och tidigare kännedom om ämnet. 

• Utbildningsmål 

• Vilken teknik som används för att få studenterna att fokusera på vad som är 
viktigt. 

• Vilket testformat (ord, bilder etcetera) som används”. 

User centered design 
För att uppnå ett bra resultat från en design krävs det att den når upp till 
användarnas behov. För att uppnå det behövs en planering över processen för user 
centered design. Det kan bland annat göras genom att ta reda på vilka krav 
användarna har och göra en användbarhetsbedömning från expert samt 
användartester (Magurie, 2001, s.692). En designer kan lätt utgå från sitt eget 
perspektiv under skapandet av en design. Men det är inte designern som är den 
typiska användaren. Designern är expert på området eller produkten, men det är 
användarna som är expert på utförandet och användningen av den (Norman, 1998, 
s.155-156). Därför bryter user centered design mot en del traditionella vanor 
eftersom fokusen är på dem som ska använda produkten när det gäller frågor, 
aktiviteter och förståelse (Giacomin, 2014, s.610). Riktlinjer för user centered 
design är att användaren alltid ska veta vad den ska göra och kan berätta hur det går 
till. Handlingarna ska komma så naturligt som möjligt för att slippa onödiga 
instruktioner, då har allt i designen sin rätta plats och funktion (Norman, 1998, 
s.188).  

Digitala läromedel 
Det finns lite forskning inom området digitala läromedel och därför finns få 
forskningsbaserade samt vetenskapligt utvärderade digitala läromedel. (Sjödén, 
2014, s.79). Det finns däremot riktlinjer som kan användas vid utformningen av 
digitala läromedel. Det är bland annat representation och interaktion. Med 
representation menas det att ett bra digitalt läromedel utnyttjar det digitala mediets 
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möjlighet att på flera olika sätt presentera information. Det kan ske genom att till 
exempel ge information visuellt eller med ljud, statiskt eller dynamiskt, med text 
eller bilder, som narrativ eller instruktioner och slutligen samtidigt eller i flera 
sekvenser (Sjödén, 2014, s.88). Det ska även vara möjligt för användarna att 
genom integration integrera med läromedlet genom återkoppling från systemet som 
ger en kunskapsutveckling (Sjödén, 2014, s. 90) 

Digitala läromedel kan även utformas med olika funktioner beroende på syftet med 
lärandet som bland annat (Roblyer, Doering, 2010 citerat i Sjödén, 2014, s. 81): 

• Drillning- och övningsfunktioner 

Användaren får möjlighet att lära sig genom återkommande övningsuppgifter.  
Uppgifterna är ofta utformande som frågor där användaren får skriva eller 
klicka i rätt svar (Roblyer, Doering, 2010 citerat i Sjödén, 2014, s. 82). 

• Vägledningsfunktion 

Användaren får själv studera ett kunskapsområde och ska kunna lära sig utan 
möjlighet att få hjälp av en sakkunnig. Det brukar utformas främst med text och 
bilder men i vissa fall kan även en digital guide användas för att ge användaren 
stöd. Som interaktiv del i vägledningsfunktionen brukar frågor läggas till för att 
användaren ska visa vad de har lärt sig. Det kan vara uppbyggt i linjär bana, då 
alla användare får samma förklaringar, övningar och återkoppling. Eller i en 
förgrenad bana, då vägen anpassas efter användarnas svar (Roblyer, Doering, 
2010 citerat i Sjödén, 2014, s. 82). 

• Problemlösningsfunktion 

Funktionen består av tre delar som användaren måste utföra för att träna sin 
problemlösningsförmåga. Användaren måste klara flera handlingar för att nå ett 
mål som sedan kräver egna reflektioner över lärprocessen (Roblyer, Doering, 
2010 citerat i Sjödén, 2014, s. 83). 

Vilka typer av funktioner som bör användas i ett läromedel varierar beroende på 
användarnas kunskaper. För nya användare är enklare frågor att föredra, medan de 
som har mer förkunskap om området kan få i uppgift att lösa svårare 
problemlösningar (Roblyer, Doering, 2010 citerat i Sjödén, 2014, s. 84). Det är inte 
heller ovanligt att flera funktioner används tillsammans (Roblyer, Doering, 2010 
citerat i Sjödén, 2014, s. 81). 
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Vid utformningen av digitala läromedel är det viktigt att användare har möjlighet 
att få en överblick av innehållet, som de är vana att kunna göra när de bläddrar i en 
bok. Därför bör läromedlet utformas strukturerat så användaren kan se vad 
läromedlet handlar om och samtidigt få vägledning genom det (Holsanova, 
Holmqvist, Holmberg, 2008, s. 165) 

Skriva och läsa digitalt 
Det finns en del skillnader med att läsa digital text jämfört med tryckt. Ett fel som 
förekommer är att samma textinnehåll används i tryckt text som digitalt på en 
webbsida. Lässituationen skiljer sig beroende på mediet och digital läsning sker 
oftare i ett snabbare tempo (Holsanova, 2010, s.124-125). Därför skannar 
användare mer när de läser digitala texter än tryckta. Hur mycket användare 
egentligen läser varierar beroende på deras mål och hur mycket information de 
letar efter. För att veta hur texten ska skrivas måste användarens kultur, behov och 
begränsningar förstås för att kunna filtrera och överföra informationen till dem 
(Nielsen, Loranger, 2006, s.258-259).   

Enligt Jakob Nielsen bör en text förkortas med minst hälften när den ska publiceras 
digitalt istället för i tryckt format. Användare föredrar även att inte behöva skrolla 
när de läser på en webbsida, vilket inte behövs på kortare texter. Trots att texterna 
ska vara korta och lätta bör de inte sakna all personlighet. Det kan istället uppfattas 
för tråkigt av användare vilket gör att de läser ännu mindre. En text ska alltid 
skrivas för läsaren. (Nielsen, 2001, s.101-103).  

Ett stycke bör inte ta upp mer än en sak. Om flera saker tas upp i samma stycke kan 
det bli så att användaren bara läser den första delen i stycket och missar att det även 
tas upp information om något annat. Det är dessutom bra med underrubriker för 
styckena som tydligt förklarar innehållet (Nielsen, 1997). 

God användarbarhet på en webbsida 
Användare kan ha svårare att navigera sig på en digital webbsida, vilket påverkar 
läsningen på grund av att det finns flera möjliga vägar att gå. Det är på grund av att 
de inte får en överblick var de befinner sig eller vad de kommer att hamna, vilket 
ökar den kognitiva belastningen (Holsanova, 2010, s.133). Därför är det viktigt 
med tydlig vägledning och överskådlig struktur för användaren på en webbsida. 
Dessutom ska det vara ett användarvänligt format när det gäller det textuella, 
språkliga och grafiska (Holsanova, 2010, s.132-133). Det kan skapas genom 
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tydliga rubriker, ingresser, underrubriker, markering av extra relevanta delar och 
med metaspråkliga medel till exempel ”se bilden nedan” (Holsanova, 2010, s.139-
140). Tydliga menyer på sidan som visar var användaren är kan även användas för 
att förbättra navigeringen (Holsanova, 2010, s.143-144). För en god navigering ska 
användaren alltid kunna se var hen är, var hen har varit och vart hen kan gå 
(Nielsen, 2001, s.188).  

Källkritik 
Jag har inte hittat några direkta teorier kring hur digitala läromedel kan utformas 
med text och bild i samspel. Vid val av källor har jag därför tagit med olika delar 
som tillsammans kan bidra med relevanta teorier för utformning av läromedlet. De 
olika delarna resulterade sedan till mina sex olika teoriområden som är text och 
bild i samverkan, bilder i läromedel, user centered design, digitala läromedel, 
skriva och läsa digitalt och god användarbarhet på en webbsida. Jag har främst 
använt mig av böcker som är baserade på forskning. Det är bland annat Ord, bild & 
form: termer och begrepp inom informationsdesign (Pettersson, 2003), Bilder i 
läromedel (Pettersson, 2008) och Myter och sanningar om läsning: om samspelet 
mellan språk och bild i olika medier (Holsanova, 2010). Övriga källor har jag 
främst hittat genom att studera referenserna i dessa böcker. 

Utöver dem har jag dessutom sökt teorier i databaser som ”Discovery”, ”Listics 
and Language Behavior Abstracts” och ”Google Scholar”. Där hittade jag bland 
annat forskningsartiklarna Picture or Text First? Explaining Sequence Effects when 
Learning with Pictures and Text (Eitel, Scheiter, 2015), What Is Human Centred 
Design? (Giacomin, 2014, s.610) och Methods to support human-centred design 
(Magurie, 2001, s.692). 

Jag har i vissa fall valt att hänvisa till sekundärkällor trots att målet har varit att 
endast ha primärkällor. Det för att jag inte har hittat primärkällan eller lyckas få tag 
i den gratis. Det gjorde att jag istället valde att använda sekundärkällor, eftersom 
jag ansåg att de gav relevant information för teorierna. Sekundärkällor har jag 
använt ur bland annat Ord, bild & form: termer och begrepp inom 
informationsdesign (Pettersson, 2003), Bilder i läromedel (Pettersson, 2008) och 
Myter och sanningar om läsning: om samspelet mellan språk och bild i olika 
medier (Holsanova, 2010).  

Eftersom mitt läromedel ska utformas som en ny sida på Eskilstuna kommuns 
intranät valde jag även att ha med teorier kring god användarbarhet på en 
webbsida. Det ansåg jag var relevant för att få kunskap om hur jag bör strukturera 
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upp olika delar av läromedlet på ett bra sätt för användaren. Till det har jag främst 
använt mig av teorier av Holsanova eftersom hennes bok bygger på tidigare 
forskning och Jakob Nielsen trots att hans böcker fungerar mer som en handbok. 
Jag ansåg att han är kunnig inom området efter många års utbildning och 
erfarenhet. När jag studerade andra källor var det dessutom ofta hans namn 
nämndes. Det gjorde att jag valde att gå till ursprungskällan som var hans böcker 
om användarbarhet på webbsidor och en artikel på hans egen webbsida.  

Det kritiska med några av källorna är att de är relativt gamla. Vid sökning av 
teorier var det svårt att endast hitta nyare källor. Därför har jag valt att även 
använda äldre källor som jag anser har relevans till mitt arbete och som jag 
dessutom anser är trovärdiga. Bland annat Visual literacy’s first dimension: 
Cognitive information acquisition (Dwyer, 1985) och How users read on the Web 
(Nielsen, 1997).  

  



	   18	  

Metoder 

I följande avsnitt beskrivs de metoder som jag har valt att använda mig av för att få 
information till att svara på forskningsfrågan.   

Omvärldsanalys 
En omvärldsanalys används för flera olika syften. Det kan bland annat vara för att 
få ett faktabaserat beslutsunderlag på något som behöver åstadkommas, för att få 
svar på en konkret omvärldsfråga eller för att se hur utvecklingen inom ett område 
ser ut (Genf, Laurent, 2008, s.15). Genom en omvärldsanalys studeras och 
sammanställs relevant information om ett område. Vad som är relevant påverkas av 
omvärldsfrågan (Genf, Laurent, 2008, s.32). I detta fall är den: Hur utformas 
läromedel om GIS? Läromedel anser jag kan omfatta information i olika medier 
som har i syfte att lära användare om GIS. Det behöver inte endast vara i form av 
texter som står som läromedel.  

En omvärldsanalys varierar beroende på syftet men kan delas in i tre övergripande 
steg för att få en struktur. Först sker en informationsinsamling för att utforska och 
förstå hur läget inom området ser ut. Efter det analyseras informationen som sedan 
bidrar till en framtidsbedömning om vad som ska göras (Genf, Laurent, 2008, s.9). 
Under analysen rensas informationen som har samlats in och endast det relevanta 
sparas (Genf, Laurent, 2008, s.45). 

Den här omvärldsanalysen utförs i syfte att undersöka hur andra verksamheter 
utbildar nya användare i GIS. Det anser jag är relevant för att få inspiration till mitt 
eget läromedel om GIS, för att förstå vad som har gjorts och vad som kan 
förbättras.  

En omvärldsanalys bör avgränsas både i tid och geografiskt (Genf, Laurent, 2008, 
s.36). Jag valde att inte göra en allt för stor omvärldsanalys och avgränsade mig 
därför till två dagars arbete. Geografiskt väljer jag att undersöka både i Sverige och 
i engelsktalande länder. Det urvalet gjorde jag på grund av mina språkliga 
kunskaper.  
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Kvalitativa intervjuer 
En kvalitativ intervju är en metod som används för att på ett närmare sätt förstå och 
lära sig om en situation (Holme, Solvang, 1997, s.99). Dess styrka är att den ger 
djupare förståelse om intervjupersonerna (Holme, Solvang, 1997, s.79). Forskaren 
ger även så lite styrning som möjligt under intervjun och låter intervjupersonen tala 
(Holme, Solvang, 1997, s.99). Det är inte alltid ett tydligt frågeformulär används 
men det är samtidigt viktigt att se till att intervjun ger svar på det forskaren vill veta 
(Holme, Solvang, 1997, s.101). 

För att ha en struktur över intervjun valde jag att formulera några frågor. På så sätt 
hade jag något att följa om intervjun inte skulle flyta på av sig själv. Med hjälp av 
dem kunde jag även kontrollera att inget viktigt glömdes bort. 

En öppen fråga gör att intervjupersonen blir tvungna att ge ett utförligare svar. 
Frågor som är öppna kan ofta börja med ord som vad, hur och varför. Vid stängda 
frågor räcker oftast bara ett ja eller nej svar (Häger, 2007, s.57). Jag har främst 
använt mig av öppna frågor för att få utförliga svar. Jag har endast en stängd fråga 
samt att jag i vissa fall har valt att inleda med en stängd fråga. Detta för att sedan 
ha en öppen fråga som följdfråga. På så sätt vet jag om följdfrågan är relevant att 
ställa till personen som blir intervjuad eller inte.  

Informantintervju 
Jag valde att göra en kvalitativ intervju med Stig Andersson som är 
läromedelsrådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten i Örebro. Han arbetar 
bland annat med att utveckla digitala läromedel och jag anser därför att han är en 
relevant person att hämta kunskap från. Min målgrupp kan själva inte ge svar på 
hur läromedlet bör utformas. Det kan vara svårt för målgruppen att berätta om vad 
de behöver veta om GIS och hur de vill få reda på det när de inte har några 
kunskaper om systemet. Därför är det nödvändigt att också göra en 
informantintervju med en person som inte är en del av situationen, men som kan 
mycket om den (Holme, Solvang, 1997 s.104).  
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Intervjun genomfördes 2017-04-13 under ett möte på hans arbetsplats. Frågorna jag 
valde att ställa under intervjun var: 

• Vad bör man tänka på vid utformningen av digitala läromedel? 

• Vad finns det för viktiga skillnader mellan tryckta och digitala läromedel? 

• Hur gör du för att målgruppsanpassa läromedel till en stor målgrupp? 

• Hur tänker du vid val av bilder? 

Frågorna valde jag ut för att få information om vad han själv brukar utgå ifrån vid 
utformningen av digitala läromedel. Jag hade skickat frågorna till Stig innan 
intervjun på hans begäran. Intervjun blev väldigt öppen där svaren gavs på flera 
frågor samtidigt. Jag använde frågorna som en checklista för att se till att alla blev 
besvarade. 

Stig Andersson gav mig inte det direkta svaret på frågeställningen hur ett digitalt 
läromedel kan skapas. Han delade däremot med sig av sin generella egna erfarenhet 
kring digitala läromedel, som i relation med andra metoder, teori och tidigare 
forskning skapar en möjlig lösning på problemet.   

Intervju med målgrupp 
Jag valde också att göra kvalitativa intervjuer i form av respondentintervjuer, där 
personer som är en del av situationen som undersöks blir intervjuande (Holme, 
Solvang, 1997 s.104). Den gjordes i syfte att hämta mer kunskap om målgruppen 
för att förstå hur läromedlet behöver utformas.  

Eftersom Eskilstuna kommun är en stor arbetsplats med flera tusen anställda är det 
relevant med en djupare intervju med personer från målgruppen. Jag utgår därför 
ifrån att kunskapsnivån och behov av GIS varierar på arbetsplatsen. Den delen av 
målgruppen som jag valde att intervjua hjälpte mig att förstå vilken nivå de nya 
användarna är på idag vad gäller att använda sig av GIS. Det är viktigt eftersom 
läromedlet bör passa dem så att de i framtiden kommer att ha användning av det.  

Intervjupersonerna blev utvalda efter att de hade tackat ja att delta i ett mejl som 
skickades ut från min handdelare på Eskilstuna kommun. Det skickades till 
anställda på olika avdelningar som hon visste inte hade så bra kunskaper om GIS. 
Efter det kontaktade jag dem för att berätta mer om intervjun och bestämma träff 
för den. Efter svårigheter att hitta personer som ville delta slutade det med att jag 
intervjuade fem personer från målgruppen. 
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Intervjuerna genomfördes 2017-04-25, 2017-04-25 och 2017-05-04. Frågorna jag 
valde att ställa var följande: 

• Hur mycket vet du just nu om GIS och dess användningsområden? 

• Är du intresserad av att börja använda dig av GIS? 

• Har du själv försökt arbeta i något av GIS-programmen eller läst det 
befintliga materialet? Hur gick det? 

• (Om svaret innan är ja) Vad tycker du är svårigheterna i det befintliga 
materialet om GIS? 

• Finns det något speciell information som du saknar och som du tror skulle 
kunna hjälpa dig att förstå GIS? 

• Är du van att arbeta och läsa på en dator? 

• Har du gjort det tidigare digitala läromedlet Uppdrag miljösmart på 
intranätet? Vad tyckte du om det?  

• Hur lång tid kan du tänkas lägga på att gå igenom ett läromedel?  

 

Frågorna valde jag ut för att få information om målgruppens kunskapsnivå, vad de 
är i behov av, datorvana, om de hade gjort det tidigare digitala läromedlet och deras 
åsikter om det.  

För att göra det bekvämt för intervjupersonerna valde jag att komma till deras 
kontor för att genomföra intervjuerna. Jag valde även att spela in intervjuerna, efter 
godkännande från deltagarna. Det är för att kunna lägga mer fokus på att lyssna och 
visa intresse än att sitta och anteckna deras svar.  

Fler intervjuer hade varit att föredra men jag fick anpassa mig efter de förhållanden 
som var. Trots ett lågt antal intervjupersoner fick jag relevant information från 
intervjuerna. Intervjupersonerna gav till stor del liknande svar, vilket gör att jag 
anser att det ger ett generellt svar för målgruppen gällande deras kunskaper och 
behov.  

Etiska ställningstaganden 
Kvalitativa intervjuer kan upplevas som en krävande metod för intervjupersonerna. 
Det krävs att de argumenterar och redovisar sina åsikter istället för att bara kryssa i 



	   22	  

ett svarsalternativ (Holme, Solvang, 1997 s.105). Min uppgift blir att visa att jag 
lyssnar och tar personerna på allvar. Det kan leda till att det skapas tillit i 
intervjusituationen och metoden blir bra (Holme, Solvang, 1997 s.105). Därför var 
det viktigt att vid intervjuerna informera personerna som deltog om syftet med 
intervjuerna, hur de ska dokumenteras och vilka som kommer ta del av resultatet. 
Det för att sedan kunna få en överenskommelse och godkännande av deltagarna. 
Först skriftligt när de godkände intervjun via mejl. Sen även muntligt när jag under 
intervjun upprepande de viktiga delarna. Jag berättade även att de när som helst 
kan välja att avsluta intervjun.  

Jag ansåg att i min kvalitativa intervju med målgruppen fanns det ingen anledning 
att ha med information gällande undersökningspersonernas demografi, som namn, 
ålder eller kön då det inte tillför något i resultatet. Eftersom intervjun gjordes på 
målgruppen som är anställda i Eskilstuna kommun som är nya användare av GIS, 
så var det inte möjligt att genomföra intervjuerna helt anonymt. Jag förklarade för 
undersökningspersonerna att det kommer nämnas att de är anställda på Eskilstuna 
kommun, men utöver det blir de anonyma. 

I intervjun med Stig Andersson ansåg jag det var mer relevant att ha med 
information om vem han är. Intervjun blir trovärdigare om det framkommer tydligt 
att han har kunskap inom området. Jag frågade därför innan intervjun om ett 
godkännande att ha med hans namn och yrkesroll. Han accepterade det men var 
tydlig med att det var hans egna erfarenheter han beskrev och inte hans arbetsplats, 
Specialpedagogiska skolmyndighetens beskrivning. 

Utprovning 
En utprovning är strukturerade intervjuer som är riktade på speciella funktioner och 
undersöker hur människor genomför specifika uppgifter. En utprovning är oftast 
mest effektiv i ett tidigt eller mitten stadie av utvecklingen innan en funktion är för 
låst (Moed, Goodman, Kuniavsky, 2012, s. 273-274). Jag valde ändå i det här 
arbetet att göra utprovningen på mitt gestaltningsförslag relativt sent. En 
utprovning som sker senare kan istället användas för att bekräfta att designen 
fungerar (Moed, Goodman, Kuniavsky, 2012, s. 274). Samtidigt hade jag tid över 
för eventuella ändringar i gestaltningen beroende på resultatet av utprovningen. 

Personer som jag valt ut till utprovningen är nya användare av GIS. Det urvalet 
gjorde jag på grund av att det skulle ha blivit för tidskrävande att hitta personer 
från min primära målgrupp, anställda i Eskilstuna kommun som är nya användare 
av GIS, som skulle vilja delta. Dessutom var mitt främsta krav för utprovningen att 
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deltagarna inte ska ha några tidigare kunskaper om GIS. Deltagarna som passar 
bäst för att delta i en utprovning är de som kommer behöva designen i framtiden 
(Moed, Goodman, Kuniavsky, 2012, s. 277). Eftersom GIS inte bara används i 
Eskilstuna kommun utan i olika verksamheter och organisationer runt om i världen, 
ser jag möjligheten att deltagarna kan komma att använda sig av det i framtiden.  

Det finns inget exakt svar på hur många som bör delta i en utprovning, men minst 
fem deltagare per test är en rekommendation. Större grupper ger fortfarande 
användbara resultat men efter åtta till nio användare kan samma problem nämnas 
flera gånger (Moed, Goodman, Kuniavsky, 2012, s. 278). 

Det var totalt sju som deltog i min utprovning. Deltagarna var i åldrarna 22-63 där 
alla har olika yrken. Det för att den tekniska kunskapen kan variera dem emellan 
och jag ville inte begränsa resultatet från en avgränsad grupp. 

Uppgifter i utprovningen bör vara typiskt för en realistisk aktivitet men även 
fokuserade på någon speciell egenskap i designen (Moed, Goodman, Kuniavsky, 
2012, s. 283). Delar jag valde att testa i min gestaltning var: Nivån på texten (hur 
deltagarna upplevde svårhetsgraden), bilderna i samspel med texten och de 
interaktiva frågorna. De testades genom att deltagarna gjorde en realistisk 
användning av läromedlet.  

Eftersom läromedlets primära målgrupp är nya användare av GIS i Eskilstuna 
kommun är det till viss del riktat mot kommunen. Det valde jag att nämna till 
deltagarna innan utprovningen började så de var medvetna om det. Jag ansåg att det 
inte skulle försvåra utprovningen eftersom arbeten i en kommun inte är helt okänt 
för deltagarna 

Utprovningen är främst ett kvalitativt test. Det går också att lägga till kvantitativa 
mätningar för att undersöka den relativa effektiviteten i designen (Moed, 
Goodman, Kuniavsky, 2012, s. 286). Därför valde jag även att anteckna hur lång 
tid det tog för deltagarna att gå igenom läromedlet, om det skedde felfritt eller om 
några svårigheter uppstod.  

Målet med utprovningar är att få naturliga och kompletta svar från deltagarna. 
Målet påverkas av det som ingår i testet, som platsen det sker på och hur frågorna 
ställs (Moed, Goodman, Kuniavsky, 2012, s. 296). Utprovningarna genomfördes på 
olika platser beroende på deltagare. Jag valde att komma till platser som deltagarna 
själva valde ut och var bekväma med. Vid utprovningen informerade jag om 
bakgrunden till utprovningen, hur den skulle gå till och vad deltagarna skulle 
prova. De fick sedan själva läsa igenom läromedlet och svara på de tillhörande 
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frågor som finns med i det. Jag använde inte det helt färdiga läromedlet i digitalt 
format vid utprovningen, utan en utskriven pappersprototyp över hur det är tänkt 
att läromedlet ska se ut. Det för att den slutgiltiga digitala gestaltningen inte var 
helt klar utan skulle färdigställas efter eventuella ändringar som kunde ske efter 
utprovningen. Pappersprototypen var en utskriven version av innehållet i 
läromedlet. Deltagarna fick bläddra bland sidorna istället för att klicka sig vidare 
mellan de olika avsnitten. Den hade även utskrivna bilder på hur läromedlet skulle 
se ut på intranätet för att de skulle få en tydligare förståelse. Se bild tre och fyra på 
sida 34-35 under avsnittet gestaltningsförslag, för att se hur de utskrivna bilderna 
såg ut. Deltagarna fick också interagera genom frågorna i prototypen genom att 
kryssa i rätt svar med en penna istället för att klicka i rätt svar.  

Efter att de hade arbetat klart med läromedlet fick de svara på ett frågeformulär och 
vid behov diskutera med mig. Utprovningarna genomfördes under datumen 2017-
05-19, 2017-05-20 och 2017-05-21.  

Följande frågor valde jag att ställa i intervjun efter utprovningen:  

• Förstod du vad bilderna i texten föreställde? 

• Anser du att bilderna bidrog med nödvändig information och förenklade 
förståelsen? 

• Anser du att frågorna i slutet var nödvändiga?  

• Hur upplevde du texten i helhet? 

• Finns det någon speciell del du inte förstod? 

	  
Till frågorna hade jag färdiga svarsalternativ samt underfrågor beroende på 
deltagarnas svar. Där fick deltagarna ge ett eget svar varför de till exempel inte 
förstod en bild. Sista frågan får deltagaren ge ett helt eget svar på. Se bilaga 3 för 
hela frågeformuläret. Frågorna valde jag ut efter mina tre delar som jag tidigare 
hade bestämt att jag ville testa i min gestaltning. Jag valde att inte testa förståelsen 
av GIS efter att deltagarna hade läst läromedlet. Det var på grund av att frågor om 
vad GIS är, redan finns med som en del i läromedlet. De frågorna fick deltagarna 
svara på som det är tänkt att användarna på riktigt ska göra. Enda skillnaden var att 
utprovningen skedde på tryckt pappersprototyp istället för digitalt.  
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Etiska ställningstaganden 
Innan utprovningen genomfördes informerades deltagarna om syftet, var resultatet 
skulle presenteras, vilka som skulle ta del av det och att de skulle få vara anonyma. 
Efter den informationen fick jag ett muntligt godkännande från deltagarna. Då 
bestämdes även tid och plats då utprovningen skulle genomföras. Vid utprovningen 
nämnde jag syftet igen och informerade deltagarna att de när som helst fick avsluta 
utprovningen.  

Jag ansåg att det inte behövdes nämnas vilka deltagarna är utan att de kan vara 
anonyma. Jag valde att endast nämna att de är nya användare av GIS, har olika 
yrken och är i åldrarna 22-63 år. Mer information än så om deltagarna skulle inte 
tillföra något ytterligare till resultatet.   
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Resultat 

Här presenteras resultatet från de metoder jag har valt att utföra.  

Omvärldsanalys 

Informationsinsamling 
Det finns olika sätt att lära ut om GIS. Jag valde att studera främst digitala 
läromedel om GIS i omvärldsanalysen. På grund av att jag vid sökningar även 
hittade utbildningar om GIS anser jag att det också var relevant att ta med det i den 
här omvärldsanalysen. Det visar att utbildningar är ett vanligt sätt att lära 
användare om GIS.  

När det gäller digital användning för att lära ut om GIS upptäckte jag att filmer ofta 
används som ett läromedel. Några exempel är Learning ArcGIS (Wilbert, 2014), 
Learning QGIS (Luckett, 2015) och Gis for beginners (Allan, 2017). Jag har inte 
kunnat se hela filmerna på grund av att det krävs en betalning. Genom att studera 
det jag har tillgång till upptäckte jag att de ofta riktar informationen mot ett visst 
GIS program i filmerna. De fungerar mer som en introduktion om hur användaren 
ska göra och bilderna i filmerna visar hur berättaren arbetar i programmet. Det är 
ingen introduktion om vad GIS övergripande är utan det förväntas användaren 
kunna, trots att det står att filmerna är för nya användare. Eftersom filmerna är flera 
timmar långa utgår jag från att de går in väldigt detaljrikt på hur användaren ska 
göra. Högskolan i Gävle har på sin Youtube (Högskolan i Gävle GIS-Filmen, 
2012) publicerat en kortare film om GIS på endast sju minuter. Den förklarar mer 
övergripande steg för steg vad GIS är, utan att gå in och fokusera på användningen 
av ett visst program. De blandar informationen med klipp från kartor med 
intervjuer med sakkunniga.  

Förutom filmer finns även en hel del textmaterial om GIS, alltid i mer eller mindre 
samspel med bilder. Bland annat Gistutor.com erbjuder en mängd olika skrivna 
läromedel om GIS för både nya och vana användare (GIS Tutorials for Beginner, 
Intermediate, and Advanced GIS Users - GISTutor.com, 2017). Trots att det står att 
information är för nya användare förväntas användaren veta vad GIS är, eftersom 
det inte ges någon introduktion om det. Informationen är gjord för olika GIS 
program för att lösa en uppgift. Användaren får läsa en text med tillhörande bilder 
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som är placerade i texten. Bilderna som används är utklippta skärmdumpar från 
programmet. Texten har flera underrubriker som delar upp textinnehållet (How to 
record a 3D flyover animation using ESRI’s ArcScene, 2011).  

 
Bild 1: Skärmbild från läromedlet How to record a 3D flyover animation using ESRI’s ArcScene 
(2011). 

Under informationsinsamlingen fann jag även ett längre PDF-dokument om GIS 
för nya användare. Det börjar med ett flertal exempel på hur GIS kan användas. 
Därefter ges en förklaring av vad det är, med en beskrivning av olika delar och 
funktioner i systemet. GIS bryts noggrant upp i olika delar för att användaren ska 
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förstå vad det är och hur det fungerar. Det delas också upp i flera underrubriker 
med brödtext som har några tillhörande exempelbilder. Här är samspelet mellan 
text och bild tydligare då det finns förklarande bildtexter. Informationen om GIS 
blir väldigt detaljerad på grund av att GIS bryts ner i så många delar. Det är 
fortfarande anpassat för nybörjare men det blir mycket mer information som 
användaren måste ta till sig och som kanske inte är så relevant för alla att veta 
(International centre for integrated mountain development, 2001) 

 
Bild 2: Skärmbild från läromedlet GIS for beginners (International centre for integrated mountain 
development, 2001). 

GIS behöver inte endast läras ut digitalt. Det finns en mängd olika utbildningar 
som användare kan anmäla sig till. Både universitet och högskolor runt om i 
Sverige (Utbildningar ”GIS”, 2017) samt företag erbjuder utbildningar, till 
exempel Cartesia (Cartesia Academy, 2017). Utbildningarna på universitet och 
högskolor är troligen mer djupgående eftersom de är flera veckor långa. Medan de 
Cartesia erbjuder varierar mellan två till tre dagar. Hur utbildningarna går till exakt 
är svårt för mig att beskriva eftersom jag inte har kunnat delta eller betala för dem. 
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Enligt informationstexten om dem så erbjuds det utbildningar för både nya och 
vana användare som kan anpassas beroende på deras behov av GIS.  

Analys 
Här i analysen om omvärldsanalysen diskuterar jag resultatet av 
informationsinsamlingen.  

Det finns flera olika sätt att lära användare om GIS. Det var också något som jag 
innan hade antagit. Vad som fungerar bäst kan variera beroende på vad som ska 
läras ut, till vem och hur stor mängd information det gäller. Filmer har en styrka 
med att användaren lätt själv kan följa med i arbetsprocessen i ett GIS program och 
följa berättarens anvisningar. Användaren kan sedan spola tillbaka och ta om 
moment flera gånger vid behov. Samtidigt kan användbarheten av filmerna 
begränsas om de är för långa. Exemplet GIS for beginners (Allan, 2017) som jag 
nämner i informationsinsamlingen innehåller till exempel en fyra timmars video. 
Jag förstår att det finns många olika delar i GIS att lära ut men samtidigt kan en 
informationsfilm på fyra timmar bli ansträngande för användarna. Det är även rätt 
så tidskrävande. Filmer är dessutom svåra att få en snabb överblick över. Där anser 
jag att den skrivna texten har en fördel. Användaren ser då vilka och var olika delar 
nämns. Användaren kan även ta till sig informationen i sin egen takt.  

Ett mönster jag upptäckte i de skrivna läromedlen är att texten alltid hade stöd av 
bilder. Det konkretiserar informationen om GIS så att användaren förstår. Många 
bilder verkar även vara skärmdumpar från olika GIS program. Det är en fördel då 
det kan bidra med igenkänning för användaren när de själva ska använda GIS och 
för att ge ytterligare information om hur de ska gå till väga. Samtidigt är det viktigt 
att förstå vad bilden visar. How to record a 3D flyover animation using ESRI’s 
ArcScene (2011) hade inga bildtexter och då var det viktigt att följa brödtexten 
extra noggrant för att förstå bilden och dess syfte. Att använda bildtexter tror jag 
därför är en fördel för att användaren ska få upprepad information om de missar 
eller inte förstår en del i brödtexten.  

Digitala läromedel har en fördel med att användaren själv kan välja tidpunkt och 
avbryta när de vill. De är inte heller lika tidskrävande. Samtidigt är det en fördel 
med riktiga utbildningar som sker tillsammans med andra. Då går det lättare att 
diskutera och ställa ytterligare frågor om något är oklart. Utbildningarna tolkar jag 
är på en djupare och mer avancerad nivå när det gäller GIS än de digitala 
läromedlen, eftersom de pågår under flera dagar eller veckor. Min utgångspunkt i 
arbetet är att nya användare endast ska introduceras i GIS och jag tänker att de inte 
behöver ha all den kunskapen. 
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Mycket av det jag hittade i informationsinsamlingen var riktat mot ett visst GIS 
program. Det skulle inte fungera för en lika stor målgrupp som den övergripande 
informationen om GIS, som mitt arbete riktar sig mot.    

Som ny användare av GIS tror jag det är svårare att lära sig endast från läromedel 
som inte knyter an till det område användaren har behov av. Flera av de nämnda 
läromedlen från informationsinsamlingen ger exempel på hur GIS kan användas. 
Jag upplevde att de var svåra att ta till sig, trots att jag har tidigare kunskaper om 
GIS. Bland annat för att de inte passade till min egen användning av GIS. Det kan 
bli svårt i sådana fall utbildarna vill nå en större målgrupp. Dock förstår jag att det 
engelska språket även kan begränsa min förståelse till viss del. Men som slutsats 
anser jag ändå att för att skapa ett läromedel för GIS bör det vara riktat och 
anpassat för målgruppen.   

Resultat av informantintervju 
Resultat från informantintervjun med Stig Andersson som genomfördes 2017-04-
13. Se hela resultatet från intervjun i bilaga 1.  

I intervjun med Stig berättar han att de viktigaste grundstenarna för ett 
användarvänligt digitalt läromedel är att utgå från behoven, tänka tillgänglighet och 
att aldrig glömma användaren. Det är användarens behov som styr utformningen. 
Tillgängligheten för användaren är alltid viktigt och han menar att utformningen 
ska vara ren och snygg utan onödiga tillägg som belastar kognitionen. Det är bra att 
följa standardutseendet som användarna är vana vid, eftersom utformaren inte ska 
chocka användarna. Vad standarden är beror på vilka som ska använda läromedlet 
och var de arbetar. 

Tillgängligheten gäller både till användaren och i systemet förklarar Stig. Med det 
menar han att läromedlet ska vara tillgängligt att få tag på men att det även ska vara 
tillgängligt att förstå när användaren har fått det. Inom myndigheter är 
tillgängligheten extra viktig på grund av att alla ska kunna ta del av informationen, 
även de med någon form av funktionsnedsättning. Det finns bland annat Web 
Content Accessibility Guideline (WCAG) som Stig själv har arbetat med. 

Strukturen är extra viktig i digitala läromedel så användarna kan orientera sig. Det 
ska därför finnas rubrik, ingress, brödtext och underrubriker. För långa texter ska 
undvikas så läsaren inte behöver skrolla. Det är enligt Stig svårt att berätta något så 
läsarna förstår. Vilket ord du än tar tolkas det inte lika av alla personer. Det är bra 
att undvika för mycket abstrakta uttryck som till exempel ordet generös. Det går 
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inte att rita i huvudet hur generös ser ut. Han menar att det alltid är bättre med en 
för tydlig text än otydlig. Det kan ibland vara så självklart att det glöms bort. 

Bilder bör inte läggas in i läromedel endast i dekorativt syfte. Bilderna ska vara så 
klara och tydliga som möjligt, för att kunna vara tolkningsbara samt 
informationsbärande för läsarna.  

Stig menar att digitala läromedel har en stor fördel för att de lätt går att ta med var 
som helst. Läromedlet finns till exempel inte bara i en bok utan kan användas i 
dator, mobil och surfplatta. Det kan även vara möjligt att få innehållet uppläst eller 
att användaren förstorar texter efter sina behov. Många är mer vana att läsa i tryckt 
format men tiderna förändras och allt fler blir vana att läsa på skärm. Samtidigt är 
det viktigt att inte glömma dem som har dålig datorvana. 

Om ett läromedel lär ut om något som finns i en digital kanal är det en bra lösning 
att även ha läromedlet digitalt. På så sätt finns hjälpen på samma kanal som 
programmet.  

När det gäller att anpassa ett läromedel till en bred målgrupp är det bra att anpassa 
det för dem med särskilda behov. Om läromedlet i grunden fungerar för dem passar 
det för andra också. Stig menar också att om en funktion eller information är en 
fördel för någon men inte missgynnar någon annan, ta då med den. Samtidigt gäller 
det att förstå målgruppen så anpassningar inte görs i onödan. 

Intresset från målgruppen är viktigt för att läromedlet ska fungera så bra som 
möjligt. Stig menar att för att få målgruppen intresserad och vilja lära sig är det bra 
att till exempel låta andra personer berätta sin nytta med läromedlet. 

Resultat av intervju med målgrupp 
Som tidigare nämnts gjordes kvalitativa intervjuer med personer från målgruppen. 
Här i resultatet har svaren sammanställts och jämförts för att visa ett gemensamt 
resultat. Se svaren från alla intervjuer i bilaga 2.  

Målgruppen är nya användare av GIS och det bekräftade alla intervjupersonerna att 
de var. De flesta visste att det handlade om kartor, medan en inte hade en aning om 
vad det var. Det fanns ett intresse hos dem att lära sig mer om GIS och dess 
användningsområden. En del hade större intresse än andra. Samtidigt fanns det en 
viss osäkerhet hos några hur deras behov av att använda och förstå det var. En 
intervjuperson menar ändå att GIS är något alla anställda bör få information om att 
det finns tillgängligt på arbetsplatsen, på grund av att det har stor användarbarhet i 
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kommunen (Bilaga 2, intervju 5). En annan intervjuperson tror att alla inte riktigt 
vet sina behov av GIS, på grund av att de inte vet och förstår 
användningsområdena (Bilaga 2, intervju 1). 

Av deltagarna hade tre av fem varken provat på att använda GIS eller läst om det 
på intranätet. De som har försökt arbeta med det menar att det är krångligt att 
förstå. En menar att hen inte orkar ta sig igenom textinnehållet för att själv arbeta 
med GIS. Det är lättare att ta genvägen och kontakta någon från Projekt och GIS 
avdelningen för hjälp (Bilaga 2, intervju 1). En annan menar att det blev ett 
motstånd att komma igång för texten innehöll ord, begrepp och termer som 
nybörjare inte förstår (Bilaga 2, intervju 4). 

När intervjupersonerna fick frågan om vad som skulle kunna hjälpa dem att förstå 
GIS blev det sammanlagda svaret från dem att det behövs en lättare, övergripande 
information eller introduktion utan för svåra ord, begrepp och termer. Det ska 
finnas en förklaring vad GIS är, hur det kan användas och hur användaren gör. En 
intervjuperson visste inte riktigt vad för information som behövs, utan hem skulle 
behöva veta mer om GIS för att veta sitt informationsbehov (Bilaga 2, intervju 3).  

Alla som deltog i intervjuerna var vana att både arbeta och läsa på en dator. Flera 
använde en dator i sitt arbete största delen av dagen.  

Det finns ett tidigare digitalt läromedel på Eskilstuna kommuns intranät som heter 
Uppdrag miljösmart. Det hade alla intervjupersoner gjort och de tyckte att det 
fungerade bra. De gillade speciellt att det gick att använda läromedlet när de själva 
hade tid, istället för att boka in en föreläsning. De tyckte även om att det gick att 
dela upp, vilket gjorde att de kunde göra lite i taget för att sedan kunna återuppta 
utbildningen där de slutade. En intervjuperson menar att hen lär sig bättre när hen 
arbetar interaktivt på datorn (Bilaga 2, intervju 5). En annan tyckte kontrollfrågorna 
i slutet av kapitlen var bra för då gick det att kontrollera vad man hade lärt sig 
(Bilaga 2, intervju 1). Nackdelen en tredje intervjuperson såg med ett digitalt 
läromedel är att det kan vara trevligt att träffa andra och höra deras frågor och 
funderingar kring ämnet. Men samtidigt såg hen även flera fördelar med digitala 
läromedel (Bilaga 2, intervju 4). 

Längden på ett läromedel ansåg intervjupersonerna inte spelade så stor roll bara det 
går att dela upp så de inte behöver gå igenom hela på en gång. Några ansåg dock 
att kortare läromedel ändå är att föredra (Bilaga 2, intervju 1; Bilaga 2, intervju 2; 
Bilaga 2, intervju 5)   
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Resultat av utprovning  
Under datumen 2017-05-19, 2017-05-20 och 2017-05-21 gjorde jag sju stycken 
utprovningar av mitt gestaltningsförslag på olika deltagare. Resultatet från dem 
blev följande: 

Förstod du vad bilderna i texten föreställde?  

Svar: Samtliga deltagare svarade ja. 

Anser du att bilderna bidrog med nödvändig information och förenklade 
förståelsen? 

Svar: Samtliga deltagare svarade ja. 

Anser du att frågorna i slutet var nödvändiga?  

Svar: Samtliga deltagare svarade ja 

Upplevde du i helhet att del 1 av läromedlet var lätt att förstå? 

Svar: Samtliga deltatagare instämde helt.  

Upplevde du i helhet att del 2 av läromedlet var lätt att förstå? 

Svar: Två deltagare instämde delvis. Fem deltagare instämde helt.  

Finns det någon speciell del du inte förstod? 

Svar: Det var ingen specifik del som var svårare att förstå.  

Från mindre diskussioner mellan mig och deltagarna under tiden de svarade på 
frågeformuläret framkom det att de tyckte bilderna var bra, för de visualiserade hur 
GIS program ser ut. Det skulle ha blivit svårare att förstå utan dem. Deltagarna 
tycke också att det var bra att informationen i bilderna förtydligades med 
bildtexter. De som tyckte del två var svårare att förstå menade att det var för 
informationen var mer riktat mot kommunens verksamhet.  

Från kvantitativa mätningarna där jag antecknade hur lång tid det tog för deltagarna 
att gå igenom läromedlet, om de gjorde några fel eller om det skedde felfritt blev 
resultatet följande: 

Det tog ungefär 10-15 minuter för deltagarna att gå igenom läromedlet. Alla 
deltagare svarade rätt på frågorna i läromedlet. Vid frågan ” Vet du själv hur du 
kan ha nytta av GIS i ditt arbete?” upplevde jag att flera blev fundersamma. Men 
två deltagare svarade ja på den medan fem stycken svarade nej.   
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Gestaltningsförslag 

I det här avsnittet kommer det digitala läromedlet som jag efter teorier och 
empirer har arbetat fram. Bilderna nedan visar hur det är tänkt att läromedlet ska 
se ut på Eskilstuna kommuns intranät. Därefter kommer hela läromedlets innehåll 
presenteras. Det följer den grafiska profilen för Eskilstuna kommuns intranät 
såsom teckenstorlek, typsnitt och färg. Observera att de rätta svaren på frågorna 
är markerade i texten. I den slutgiltiga digitala versionen kommer svaren finnas i 
en länk i slutet. Se bild 4. Motiveringar för mina val i gestaltningen beskrivs under 
diskussionen i nästa avsnitt.   

 
Bild 3: Gestaltningsförslag. Bild på hur läromedlet kommer se ut på intranätet. 
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Bild 4: Gestaltningsförslag. Bild över Testa dig själv del 1.  

Vad är GIS? 
GIS är en förkortning av Geografiska informationssystem. Det 
är datorbaserade system som har köpts in för att förenkla och 
effektivisera arbetet i kommunen, genom att det ger en enkel 
tillgång till lägesbunden information. GIS kan vara ett okänt 
begrepp men det finns runt omkring oss utan att vi vet om 
det. Det används på kända webbplatser som Hitta, Hemnet 
Eniro och Google Maps med flera som ger lägesbunden 
information. 
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Geografiska informationssystem (GIS) är datorbaserade system 
som används för att samla in, söka i, lagra och hantera lägesbunden 
information. Lägesbunden information är information som går att 
placera på en karta. 

En fördel med GIS är att det kan visa flera olika uppgifter av 
lägesbunden information samtidigt. Det gör det lättare att analysera 
och förstå mönster samt relationen mellan olika typer av information. 
Ett exempel på tidigare analys som har gjorts är hur lång tid det tar 
för räddningstjänsten att åka ut till en olycka efter larmet har 
kommit. Se bilden nedan för mer information. Information från GIS 
kan även anpassas och användas för presentationer när du ska 
informera och visa data för andra.   

 

Ett exempel på tidigare analys utförd av Räddningstjänsten. 

 

GIS är digitala kartor i 2D och 3D där du kan utforska områden. 
Systemen används inte bara i Eskilstuna kommun utan runt om i hela 
världen i andra organisationer och verksamheter. Som anställd i 
Eskilstuna kommun har du möjligheten att utforska områden i 
Sverige. Främst inom kommungränserna eftersom det är där vårt 
största användningsområde är.  
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Systemens olika delar 
GIS består av rumslig data, attributdata och metadata. Rumslig 
data är information som anger platsen utifrån ett koordinatsystem. 
Det kan till exempel visa var kommunen har cykelparkeringar. Du kan 
också få ytterligare information om platsen som vilken typ av 
cykelparkering det är, antal parkeringsplatser och när det byggdes. 
Det kallas attributdata. Metadata är information om datan. 
Metadata informerar om hur, när och av vem datan togs fram för att 
du som anställd ska veta hur aktuell information är. I 
Geodatakatalogen hittar du all metadata som lagras i Eskilstuna 
kommunkoncerns centrala grafiska databaser.  

 

 

Flera exempel på rumslig data och attributdata som har placerats på en karta.  
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Ständig uppdatering 

Innehållet i GIS fylls hela tiden på och uppdateras. Både med 
kommunens egen information och från andra källor som till exempel 
Jordbruksverket samt Statistiska centralbyrån. Det här gör att du har 
nytta av GIS när du snabbt behöver ha aktuell geografisk information 
i ditt arbete. Du behöver inte leta information på flera ställen utan 
GIS är en samlingsplats för att lätt och effektivt få tillgång till 
informationen. Information från GIS kan också kopplas till andra 
system och tvärtom. 

 

GIS är uppbyggt i lager 
GIS-kartorna består av en mängd olika lager som i kombination med 
varandra hjälper till att få en bild av verkligheten. Lagren kan bestå 
av olika sorters information som du själv väljer att lägga till efter dina 
behov. Lagren hjälper till att ge information om platsen i kombination 
med ytterligare information som till exempel kommundel, vägar, 
adress eller plats för verksamhet. Bilden nedan visar tre lager som 
läggs på varandra i Eskilstunakartan. Det är lagren kommunkartan, 
adresser och platser för förskolor.  

 

 
Tre lager som läggs på varandra i Eskilstunakartan. Kommunkarta + adresser + 
platser för förskolor. 
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Lägg säkert till information i GIS 

Som anställd kan du skapa egen information i GIS-lager som du 
bedömer passar in och är relevant. För att få hjälp med det kan du 
kontakta Supporten för geografisk information på Projekt och GIS 
avdelningen. All information som läggs in i GIS blir inte synligt för 
alla. Det är ägaren av informationen som väljer vilka som ska kunna 
ta del av den. Säkerheten i GIS infrastruktur är hög, så du behöver 
inte vara orolig över att information ska läcka ut till obehöriga. 
 

Extern och intern vy 

Det finns både extern och intern vy av GIS program som 
Eskilstunakartan. Den interna vyn fungerar bara för anställda inom 
kommunen. Den externa vyn fungerar på alla datorer. Den passar 
därför att använda när informationen i form av länk ska användas 
utanför kommunorganisationen.   
 

Testa dig själv del 1 
Här kan du testa dina kunskaper från del 1 om GIS. De rätta 
svaren hittar du i länken längst ner på sidan.  

Vad är GIS en förkortning av? 

o Geografisk information 
o Geografiska informationssystem (Rätt) 
o Grafiskt informationssystem 

 

Var används GIS?  

o GIS används endast av Eskilstuna kommun 
o GIS används endast i Sverige 
o GIS används i hela världen (Rätt) 
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Vem får ta del av informationen som läggs in i GIS? 

o Alla i Eskilstuna kommun 
o Alla anställda i Eskilstuna kommun 
o Alla som ägaren av informationen väljer dela den med (Rätt) 

 

Vad kan GIS användas till?  

o Endast för att samla in information för analyser 
o För att söka i, hantera och samla in lagrad information som 

sedan kan analyseras och presenteras (Rätt) 
o Endast för att presentera geografisk information för andra 

 

Se de rätta svaren här 
 

Användning av GIS i kommunen 
Nu vet du mer om GIS och hur det fungerar. Nästa steg blir 
att förstå hur det används i Eskilstuna kommun och hur du 
som anställd kan komma igång samt använda det. 

Ungefär 80 procent av all information som används i Eskilstuna 
kommun är lägesbunden och går att placera på en karta. Det är svårt 
att förklara lägesbunden information i endast text. GIS förenklar 
förståelsen genom att informationen blir visualiserad på en karta. GIS 
kan användas för att se hur det tidigare har sett ut på en plats och 
hur det ser ut idag för planering av framtiden.  

Hur du ska använda dig av GIS beror på ditt eget behov. Det finns 
väldigt många möjligheter i användningen av GIS. Utforska lagren 
och se vilken information du kan ha nytta av. Ett exempel på 
användningsområde kan vara var den nya skolan ska byggas 
beroende på geografiska förutsättningar. Se hur busslinjer, 
busshållplatser, cykelvägar samt tidigare grundskolor är placerade i 
området.  
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Flera olika lager som har lagts på i Eskilstunakartan för att se hur de geografiska 
förutsättningarna ser ut för det nya skolbygget.  

Se fler exempel på hur andra har använt sig av GIS i tävlingen 
GISvis som finns på intranätet under Kartor och geografisk 
information. 
 

Användning av GIS 

Det är din verksamhet som avgör om du måste använda dig av GIS. 
Systemet finns tillgängligt som ett hjälpmedel för de som har behovet 
att använda sig av det. GIS behöver inte köpas utan det finns 
tillgängligt för alla anställda inom kommunen.  
 

Flera olika GIS program 
Som anställd har du möjlighet att använda dig av flera olika GIS 
program. Programmen väljer du efter dina behov eftersom 
programmen har olika funktioner. De olika programmen hittar du 
under Stöd och tjänster och Kartor och Geografisk information på 
intranätet. Några exempel på GIS är Eskilstunakartan, Geosecma, 
Mälardalskartan, ArcGIS, Cityworks och Cityplaner.  
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Nationell samverkan 

Det pågår en nationell samverkan kring geografisk information 
runt om i Sverige. Samarbetet innebär att mycket arbete med 
infrastrukturen inte behöver göras dubbelt. Det sker utbyte av 
information mellan bland annat kommuner, Länsstyrelser, Statistiska 
centralbyrån och Lantmäteriet. Eskilstuna kommun är en del av den 
nationella samverkan genom Projekt och GIS avdelningen.  
 

Fortsätt arbeta med GIS 
I Eskilstuna kommun finns ett GIS-nätverk där alla verksamheter är 
representerade. Där finns GIS ambassadörer som i första hand kan 
hjälpa till med support och stöd i GIS användning. Dessutom finns 
Supporten för geografisk information hos Projekt och GIS 
avdelningen där du kan berätta om dina behov, vad du behöver samt 
vill kunna göra med GIS. För att sedan få hjälp med att hitta en 
lösning.  
 

Vidareutbildning i GIS 

För vidareutbildning i GIS erbjuder Projekt och GIS avdelningen 
utbildningen Möjligheter med Eskilstunakartan. Det är en utbildning 
som sker på avdelningen och sker cirka sex gånger per år. Dit får alla 
anställda som vill anmäla sig.  
 

Testa dig själv del 2 
Här kan du testa dina kunskaper från del 2 om GIS. De rätta 
svaren hittar du i länken längst ner på sidan.  
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Hur stor del av all information från kommunen går att 
placera på en karta? 

o 50 procent 
o 70 procent 
o 80 procent (rätt) 

 

Vet du själv hur du kan ha nytta av GIS i ditt arbete? 

o Ja 
o Nej 
o Kanske 

 

Hur byggs infrastrukturen upp som Eskilstuna kommun 
använder sig av? 

o Eskilstuna kommun bygger själva upp sitt eget GIS-nätverk 
o Eskilstuna kommun är en del av ett nationellt samarbete som 

tillsammans bygger upp en infrastruktur för geografisk 
information (Rätt) 

o Eskilstuna kommun sammanställer endast information 
framtagen av andra 

 

Var kan du vända dig för att få hjälp att börja använda GIS? 

o Genom att kontakta GIS-ambassadören i verksamheten 
o Genom att kontakta Projekt och GIS avdelningen 
o Genom att i första hand kontakta GIS ambassadören och/eller 

Supporten för geografisk information hos Projekt och GIS 
avdelningen (Rätt) 

 

Se de rätta svaren här 
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Avslutande del 

Här presenteras min designprocess som har pågått under arbetes gång, en 
diskussion kring gestaltningsförslaget och slutsats.  

Designprocess 
Min designprocess började med att definiera det problem som fanns. Där 
klargjorde jag även mitt syfte med arbetet, min målgrupp och avgränsningar. Då 
blev det tydligare vad jag skulle göra och inte göra. 

 

 
Bild 2: Min designprocess steg för steg.  

När definitionen var klar började arbetet med researchen där jag studerade tidigare 
forskning som har gjorts inom området. Det var tidskrävande att genom sökningar i 
databaser hitta tidigare forskning. Det gjorde att jag varierade med att söka teorier 
och välja metoder. Jag bestämde redan från början att jag skulle använda 
kvalitativa intervjuer. Den kvalitativa intervjun med Stig Andersson genomfördes 
relativt tidigt i processen medan intervjuerna med målgruppen gjordes senare. 



	   45	  

Planen var att börja med gestaltningen tidigare. Jag beslöt dock att inte börja med 
gestaltningen innan jag visste mer om målgruppens behov. Därför gick de första 
veckorna i designprocessen främst åt arbetet med tidigare forskning och teorier.  

När alla intervjuer med målgruppen var utförda började arbetet med 
idégenereringen. Där började planeringen hur läromedlet skulle utformas på riktigt. 
Jag tänkte främst på strukturen av läromedlet, hur interaktiviteten skulle komma in 
och vad som var mest relevant att ha med. Under idégenereringen gick jag tillbaka 
till research för att göra en omvärldsanalys och få inspiration från andra 
verksamheter hur de utbildar i GIS.  

Efter att jag hade arbetat fram en idé till läromedlet började arbetet med 
gestaltningen. Även där gick jag fram och tillbaka till research delen för att få med 
de kunskaperna till gestaltningen, samt för att fylla på med ytterligare källor till 
teorier.  

När gestaltningen var färdig testades den på nya användare av GIS. Efter det gjorde 
jag mindre ändringar i gestaltningen genom att förenkla några formuleringar. Det 
var bland annat i del 2 som några i målgruppen upplevde var svårare att förstå. 
Sedan var gestaltningen färdig. Den färdiga gestaltningen ska läggas upp på 
Eskilstuna kommuns intranät. Det är inte mitt uppdrag utan det sker av en anställd 
från Projekt och GIS avdelningen.  

Diskussion 
Utgångspunkten i det här arbetet var att utforma ett digitalt interaktivt läromedel 
för nya användare genom samspel mellan text och bild. Det skulle skapas för att 
informera om GIS till anställda i Eskilstuna kommun som är nya användare av 
systemet. Genom att studera tidigare forskning, teorier och utförandet av mina 
metoder har jag kunnat sammanställa det till ett slutligt gestaltningsförslag.  

Samspelet mellan text och bild har haft störst fokus i det här arbetet. Tidigare 
forskning visade på att multimodal information kan ge användarna ytterligare 
kunskap. Teorierna tydliggjorde sedan hur samspelet mellan text och bild går till 
och vilka bilder som kan fungera i ett läromedel. I gestaltningsförslaget valde jag 
att ha med bilder som förtydligade den skrivna texten. Bilderna förklarades även 
ytterligare med bildtexter för att användarna skulle tolka bilderna på rätt sätt. För 
att bilderna ska vara relevanta måste användarna förstå dem. Resultatet i 
utprovningen visade att användarna gjorde det och att bilderna bidrog med 
information samt förenklade förståelsen. Att resultatet blev positivt visar att 
samspelet mellan bild och text i det här fallet fungerade bra i ett läromedel samt 
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gav en god inverkan. Jag anser också att det krävs en samverkan mellan text och 
bild för en del information förklaras mycket enklare genom bilder. Bilder lättar 
även upp texten visuellt genom att det inte bara blir en stor textmassa. Samtidigt 
kan bilden inte stå för sig själv.  

Vid valet av bilder var det viktigt att de hade ett syfte. Mitt valda syfte för bilderna 
var att förtydliga delar av textinnehållet som är svåra att förklara endast i text. De 
förtydligar på så sätt textens innehåll. Det ansåg bland annat Melin (1998, s.18) var 
bra för en god samverkan. Bilderna är dessutom bearbetade skärmdumpar från 
olika GIS program för att det kan ge användarna igenkänning. Både om de tidigare 
har sett ett program eller när de senare kommer arbeta i ett. Text har placerats i två 
bilder eftersom det enligt tidigare forskning minskade den kognitiva belastningen. 
Jag ansåg även att det var effektivt för att förklara vissa delar.  

Från början hade jag tänkt använda en större grad av multimodalitet i läromedlet, 
men ansåg att inte alla delar behövde bilder. För mycket bilder kan ta bort 
användarens fokus från texten och öka deras kognitiva belastning. Det fanns även 
en risk att bilderna då skulle ha blivit mer dekorativa än informativa. Eftersom 
bilderna i gestaltningsförslaget förtydligar innehållet i texterna placerades bilderna 
i nära anslutning efter textinnehållet. Det är för att användarna ska få kunskapen 
om vad bilderna handlar om innan de ser dem. 

Tidigare forskning och kvalitativa intervjuer visade att människor blir mer eller är 
vana att läsa digitalt. Trots det var det nödvändigt att anpassa läromedlet efter det 
digitala mediet. En utgångspunkt i arbetet med gestaltningen blev därför att hålla 
informationen kort och överskådlig. Det var intressant att de valda teorierna stämde 
överens med vissa delar från resultatet av informantintervjun med Stig Andersson. 
Bland annat hur en text blir användarvänlig med tydliga rubriker, ingresser och 
underrubriker samt att användarna helst inte ska behöva skrolla. Jag delade upp 
innehållet i två delar där ”Vad är GIS?” och ”Användning av GIS i kommunen” är 
inledningen. De har ett eller två avsnitt efter sig som sedan avslutas med att 
användaren får testa sina kunskaper med hjälp av frågor. Textinnehållet har delats 
upp i huvudrubriker, underrubriker, ingresser och brödtext. Jag valde även att 
fetmarkera viktiga delar i texten och dela upp styckena så ett stycke tog upp en sak. 
Trots att innehållet delades upp i flera olika avsnitt, gick det inte att göra dem så 
korta att användarna inte behöver skrolla. På grund av den layout som är på 
Eskilstuna kommuns intranät som jag behövde anpassa mig efter placerades 
informationen längre ned. Jag gjorde därför valet att användarna skulle behöva 
skolla lite för att det inte endast kunde vara några få meningar och en bild i ett helt 
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avsnitt. Det hade resulterat i allt för många avsnitt. I övrigt fungerar layouten och 
den grafiska profilen på intranätet bra med bland annat det tydliga typsnittet.  

I utformningen av läromedlet valde jag att dela upp det i olika avsnitt som sedan 
förtydligades genom pilar högst upp. Valet av pilarna gjordes på grund av att det 
tidigare har används på Eskilstuna kommuns intranät, vilket gör att användarna är 
bekanta med dem. Pilarna är länkade vilket gör att användarna klickar sig vidare 
till nästa avsnitt genom dem. De ger överblick och vägledning över läromedlet. Det 
var viktigt både enligt teorier inom digitala läromedel och god användarbarhet på 
en webbsida. Vilket avsnitt användaren är inne på tydliggörs även genom att den 
pilen är mörkare. Där kan användarna även lätt fortsätta på det avsnitt de var om de 
behöver avbryta och fortsätta vid ett annat tillfälle. Tanken var att hålla det enkelt 
och användarvänligt.  

För att informera om GIS behövde jag göra ett urval av vilken information som 
skulle vara med i läromedlet. Till en början utgick jag från vad jag själv behövde 
veta när jag för inte så länge sen var en ny användare. Det var inte rätt sätt utan jag 
valde istället följa teorier kring user centered design där användaren är i fokus. 
Även informantintervjun gav svaret att användaren styr utformningen. Genom min 
kvalitativa intervju med målgruppen fick jag relevant information om vad de är i 
behov av. Samtidigt kunde målgruppen inte säga exakt vilken information om GIS 
de behövde eftersom de inte visste tillräckligt mycket om systemet. Läromedlet 
fick inte bli för långt eller djupgående eftersom syftet med läromedlet är att ge 
övergripande kunskap om GIS. Det ska inte ge en exakt förklaring om hur till 
exempel ett GIS program används. Jag ville även göra ett kortare läromedel som är 
lätt för alla att ta sig igenom. Det gjorde att endast den mest relevanta information 
skulle vara med. Vad som anses som relevant information kan variera. Urvalet 
gjorde jag främst själv och med stöd från min handledare från Eskilstuna kommun 
som är kunnig inom GIS. Jag utgick även från min omvärldsanalys där jag 
studerade andra läromedel om GIS.  

Under skrivandet av innehållet i gestaltningsförslaget använde jag ett personligt 
tilltal mot användarna, så informationen riktar sig direkt till dem. Enligt Nielsen 
(2001, s.101-103) var det bra för att texten inte ska bli för tråkigt. Ett enkelt språk 
användes genom hela texten, för att alla ska förstå vad GIS är och hur det kan 
användas. De ska även bli nyfikna att vilja lära sig mer. Vid ord som är svårare att 
förstå ges en förklaring i texten. Ett exempel på det är när en förklaring av vad 
lägesbunden information är. I utformningen utgick jag bland annat från resultatet i 
informantintervjun, där det nämndes att det är bra att göra anpassningar efter dem 
med särskilda behov bara det inte missgynnar någon annan. Tydliga förklaringar 
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missgynnar inte dem som redan vet vad begreppet betyder. Flera exempel fick 
också konkretisera informationen, för att det inte skulle bli så abstrakt. Efter 
utprovningen blev resultatet att den andra delen av läromedlet upplevdes lite 
svårare. En orsak var att den delen var mer riktad mot Eskilstuna kommun. Det 
visar att det kunde ha varit mer relevant att anställda inom kommunen var med i 
utprovningen. Det hade eventuellt gett ett annat resultat. För att förtydliga det 
ytterligare valde jag efter utprovningen att ändå omarbeta några delar. Deltagarna 
från utprovningen gav inga exempel på speciella delar som uppfattades svårare 
därför utgick jag från mina tolkningar. Jag ändrade bland annat informationen 
kring den nationella samverkan som kommunen är en del av och användningen av 
GIS.  

Eskilstuna kommun hade som önskemål att någon form av interaktivitet skulle 
finnas med i läromedlet, för att användarna inte bara skulle behöva läsa en text. 
Genom att studera tidigare forskning hittade jag en studie på att aktivt tänkande 
förbättrar lärandet. Det sker genom att användarna får frågor där de kan analysera, 
reflektera, relatera och ifrågasätta. Även teorier om digitala läromedel visade att 
övningar i ett läromedel är ett bra tillägg. Det ledde till att några frågor lades till i 
läromedlet som användarna sedan interaktivt kan svara på genom att klicka i svar. 
Där använde jag mig av både drillning- och övningsfunktioner samt 
vägledningsfunktion. Jag valde främst att ställa frågor där användarna får analysera 
och reflektera eftersom det kan ge ett rätt eller felaktigt svar. I en fråga fick de 
relatera informationen till sitt arbete och fundera över hur GIS kan användas där. 
Den frågan har inget rätt svar men ja är det mer positiva svaret som användarna 
förhoppningsvis väljer. Om svaret blir nej eller kanske finns information om hur de 
kan gå vidare för att få mer hjälp. Eftersom läromedlet skapas som en ny sida på 
intranätet var det inte möjligt att få direkt svar om det ikryssade svaret på en fråga 
är rätt. Det kommer därför finnas en länk efter alla frågorna till ett dokument där de 
rätta svaren står. Jag hade föredragit att användaren fick svar direkt men får 
anpassa mig efter de förutsättningar som finns. Jag valde att inte ha med en fråga 
om att ifrågasätta. Det är för att de nya användarna inte behöver fundera över 
varför de inte bör kunna GIS. Det kan leda till att informationen inte känns relevant 
för dem vilket gör att de inte blir intresserade att lära sig. Jag valde inte heller att ha 
med problemlösningsfunktion trots att det enligt teorier var en bra funktion för 
lärandet. Men som teorierna också nämnde var det bäst för användare med 
förkunskaper om området, vilket alla i min målgrupp inte har.  
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Slutsats 
Slutsatsen som jag tar efter utprovningen är att läromedlet fungerade bra. Texten 
fungerade i samverkan med bilderna, vilket var viktigt eftersom arbetets fokus 
främst låg där. Den goda samverkan mellan text och bild gav även ökad förståelse 
hos användarna. Jag drar därför slutsatsen att ett bra samspel mellan text och bild 
ger en god inverkan på ett läromedel samt att mina teorier fungerade. Som 
teorierna nämner kan inte bilden stå för sig själv, men jag anser att inte heller 
texten alltid kan stå för sig själv. Genom bilder kan viss information förklaras 
lättare. Jag tänker att mitt läromedel skulle vara svårare att ta till sig utan bilderna. 
Det hade lett till en större textmängd och mer komplicerade förklaringar för att 
konkretisera informationen. Det är viktigt att anpassa läromedlet efter användarna 
och för nya användare behövs lätt samt tydligt förklarad information. Deltagarna 
ansåg också att interaktiviteten med frågorna var bra, som de dessutom svarade rätt 
på under utprovningen. Det var även positivt att det inte tog för lång tid för 
användarna att arbeta sig igenom läromedlet. Ytterligare en utprovning skulle vara 
intressant att göra senare när läromedlet är publicerat på intranätet. Då skulle 
resultatet bli tydligare hur det fungerar digitalt. Den utprovningen skulle dessutom 
kunna ske på målgruppen för att få ett tydligare resultat om hur det fungerar för 
dem.  

 

  



	   50	  

Källförteckning 

Tryckta källor 
Barthes Roland (1980) Billedets retorik ur Fausing Bengt & Larsen Peter (2010) 
Visuell kommunikation, Köpenhamn: Forlaget Medusa citerat i Holsanova Jana 
(2010) Myter och sanningar om läsning: om samspelet mellan språk och bild i 
olika medier, Stockholm: Språkrådet 

Dwyer, F. M. (1985) Visual literacy’s first dimension: Cognitive information 
acquisition ur Journal of Visual Verbal Languaging, volym 5, s. 7-15. Citerad i: 
Rune Pettersson (2008) Bilder i läromedel, Tullinge: Institutet för infologi, upplaga 
2 

Eriksson Yvonne (2001) Bilden som roar och klargör - En jämförande studie 
mellan tidiga illustrerade läroböcker och dagens pedagogiska cd-rom, Stockholm: 
Teldok och Vinnova 

Evans Mary Ann, Watson Catherine, Willows Dale M. (1987) A Naturalistic 
Inquiry into Illustrations in Instructional Textbooks ur The Psychology of 
Illustration, 1987, volym 2, s. 86-115, New York: Springer-Verlag. Citerad i 
Pettersson, Rune (2003) Ord, bild & form: termer och begrepp inom 
informationsdesign, Lund: Studentlitteratur  

Genf Linda, Laurent Johanna (2012) Omvärldsanalys i praktiken, Stockholm: Liber 
AB 

Holme Idar Magne, Solvang Bernt Krohn (1997) Forskningsmetodik: om 
kvalitativa och kvantitativa metoder, Lund: Studentlitteratur, upplaga 2 

Holsanova Jana (2010) Myter och sanningar om läsning: om samspelet mellan 
språk och bild i olika medier, Stockholm: Språkrådet 

Holsanova Jana, Holmqvist Kenneth & Holmberg Nils (2008) Läsning i nya och 
gamla medier i Domeij Rickard, Tekniken bakom språket Språkrådets skrifter, 
volym 1654-0433 issue 9, s.144-167, Stockholm: Nordstedts 

Häger Björn (2007) Intervjuteknik, Stockholm: Liber AB 



	   51	  

Moed Andrea, Goodman Elizabeth, Kuniavsky Mike (2012) Observing the User 
Experience: A Practitioner's Guide to User Research, Burlington: Morgan 
Kaufmann, upplaga 2 

Norman Donald A. (1998) The design of everyday things, London: MIT 

Nielsen Jakob (2001) Användbar webbdesign, Stockholm: Liber AB 

Nielsen Jakob & Loranger Hoa (2006) Prioritizing Web usability, Berkeley: New 
Riders 

Pettersson Rune (2008) Bilder i läromedel, Tullinge: Institutet för infologi, upplaga 
2 

Roblyer M.D. & Doering A.H. (2010) Integrating Educational Technology into 
Teaching, upplaga 5, Boston: Allyn & Bacon. Citerad i Sjödén Björn (2014) Vad är 
ett bra digitalt läromedel? I Persson Anders & Johansson Roger (red.) 
Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika 
institutionella sammanhang: utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds 
universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet 

Sjödén Björn (2014) Vad är ett bra digitalt läromedel? I Persson Anders & 
Johansson Roger (red.) Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och 
utbildning i olika institutionella sammanhang: utbildningsvetenskaplig forskning 
vid Lunds universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet 

Elektroniska källor 
Allan Ian (2017) GIS for beginners (www) hämtad från Udemy 
https://www.udemy.com/learn-to-shade-a-gis-map-in-five-steps/ 
Senast uppdaterad i april 2017. Hämtad 17 maj 2017. 

Cartesia Academy (2017) Hämtad från Cartesia (www) 
http://www.cartesia.se/tjanster/utbildning/ 
Hämtad 17 maj 2017. 

GIS Tutorials for Beginner, Intermediate, and Advanced GIS Users - 
GISTutor.com (2017) Hämtad från Gistutor (www) 
http://www.gistutor.com/index.php 
Hämtad 17 maj 2017. 

How to record a 3D flyover animation using ESRI’s ArcScene (2011) Hämtad från 
Gistutor (www) http://www.gistutor.com/esri-arcgis/1-beginner-arcgis-tutorials/61-



	   52	  

how-to-record-a-3d-flyover-animation-using-esris-arcscene.html 
Publicerad 3 oktober 2011. Hämtad 17 maj 2017. 

Högskolan i Gävle GIS-filmen (2012) Hämtad från Youtube (www) 
https://www.youtube.com/watch?v=F9YxgW6veN0  
Publicerad 29 mars 2012. Hämtad 17 mars 2017.  

Internation centre for integrated moutain development (2001) GIS for beginners 
(pdf-dokument) Hämtad från American Association of Geographers 
http://www.aag.org/galleries/mycoe-files/OT3_GIS_for_beginners.pdf 
Publicerad 2011. Hämtad 16 maj 2017.  

Luckett Gordon (2015) Learning QGIS (www) Hämtad från Lynda 
https://www.lynda.com/QGIS-tutorials/Up-Running-QGIS/383524-2.html 
Publicerad 26 augusti 2015. Hämtad 17 maj 2017.  

Nielsen Jakob (1997) How Users Read on the Web (www) Hämtad från Nielsen 
Norman Group https://www.nngroup.com/articles/how-users-read-on-the-web/ 
Publicerad 1 oktober 1997. Hämtad 20 april 2017. 

Sandström Anna (2015) Vad är läromedel? (www) Hämtad från Skolverket 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/vad-
ar-laromedel-1.181690 
Publicerad 27 januari 2015. Hämtad 23 maj 2017. 

Selander Staffan (2017) Läromedel (www) Hämtad från Nationalencyklopedin 
http://www.ne.se.ep.bib.mdh.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/läromedel 
Hämtad 23 maj 2017. 

Utbildningar ”gis” (2017) Hämtad från Allastudier.se (www) 
https://allastudier.se/utbildning/gis 
Hämtad 17 maj 2017. 

Vad innebär per review? (2011) Hämtad från Vetenskapsrådet (www) 
https://www.vr.se/forskningsfinansiering/beredning/beredningsprocessen/forskareg
ranskarforskare/faqpeerreview/vadinnebarpeerreview.5.5fa10c312ed4d5b9068000
1670.html  
Publicerad 25 mars 2011. Hämtad 10 maj 2017. 

Willbert Adam (2014) Learning ArcGIS (www) Hämtad från Lynda 
https://www.lynda.com/ArcGIS-tutorials/Up-Running-ArcGIS/147014-2.html 
Publicerad 3 september 2014. Hämtad 17 maj 2017.  



	   53	  

Forskningsrapporter 
Dietz-Uhler Beth och Lanter Jason R. (2009) Using the Four-Questions Technique 
to Enhance Learning i Teaching of Psychology, volym 36, 2009, s. 38-41. 

Eitel Alexander & Scheiter Katharina (2015) Picture or Text First? Explaining 
Sequence Effects when Learning with Pictures and Text i Educational Psychology 
Review, volym 27, 2015, s. 153-180.  

Giacomin Joseph (2014) What Is Human Centred Design? I The Design Journal, 
volym 17, issue 4, 2014, s.606-623 

Magurie Martin (2001) Methods to support human-centred design i International 
Journal of Human-Computer Studies, volym 55, issue 4, 2001, s. 587-634. 

Mary C. Dyson och Mark Haselgrove (2000) The effects of reading speed and 
reading patterns on the understanding of text read from screen i Journal of 
Research in Reading, volym 23, issue 2, 2000, s. 210-223. 

Mayer E. Richard, Moreno Roxana (2003) Nine Ways to Reduce Cognitive Load 
in Multimedia Learning, Educational Psychologist, volym 38, 2003, s. 43-52. 

Melin Lars (1998) Gör illustrationen vad vi tror? i Nordicon Information, volym 1-
2, 1999. 

Nichols Mark (2016) Reading and studying on the screen: An overview of 
literature towards good learning design practice i Journal of Open, Flexible and 
Distance Learning, volym 20, issue 2, 2016, s.33-43. 

Bildförteckning 
Bild 1: Skärmbild från How to record a 3D flyover animation using ESRI’s 
ArcScene (2011) Hämtad från Gistutor (www) http://www.gistutor.com/esri-
arcgis/1-beginner-arcgis-tutorials/61-how-to-record-a-3d-flyover-animation-using-
esris-arcscene.html 
Publicerad 3 oktober 2011. Hämtad 24 maj 2017. 

Bild 2: Skärmbild från Internation centre for integrated moutain development 
(2001) GIS for beginners (pdf-dokument) Hämtad från American Association of 
Geographers http://www.aag.org/galleries/mycoe-
files/OT3_GIS_for_beginners.pdf 
Publicerad 2011. Hämtad 24 maj 2017.   



	   54	  

Bilagor 

Bilaga 1 
Intervju med Stig Andersson 2017-04-13. 

Vad bör man tänka på vid utformningen av ett digitalt läromedel? 

För att utforma ett digitalt läromedel ska man alltid utgå från behoven, tänk 
tillgänglighet och tänk på användaren. Det är de tre viktigaste grundstenarna. Det 
är också viktigt att inte glömma användaren, för det är de som utformar hela 
läromedlet.  

Vid skapandet av god tillgänglighet tänk ”Less is more”. Det ska vara rent och 
snyggt, inget onödigt som överbelastar användarens kognition. Sen är det en god 
idé att följa standarden och inte göra något som chockar användaren. Det är viktigt 
att se hur plattformen som användaren är van att använda ser ut. För att utforma 
läromedlet ska du ta reda på hur andra gör, hur ser det vanligtvis ut på sidan och 
hur ser standarden ut. Standarden varierar beroende på användare.  

Knappar behöver dessutom en förklarande text. Speciellt om en ny funktion läggs 
till eller ändras så behöver den en extra text.  

Det finns speciella regler för tillgängligheten inom myndigheter. Information ska 
vara tillgängligt för de med funktionsnedsättning också och det kommer bli 
lagstadgat. Det håller på att bli en del av lagen.  

Det finns redan några lagtexter att följa. Bland annt Web Content Accessibility 
Guideline (WCAG) som är den internationella standaren för webbtillgänglighet. 
Det har nu även kommit ytterligare regler kring tillgänglighet i appar.  

Tillgänglighet för alla människor kan bland annat beskrivas med att om en bild 
läggs in i ett läromedel, krävs en kompletterad text som förklarar bildens innehåll 
för en synskadad. Det sker i inställningar under publiceringen. 

Vad finns det för skillnader mellan tryckta och digitala läromedel?  

Läsbarheten kan påverkas negativt i digitala läromedel, men det är inte helt klart 
vad som egentligen gäller vid läsning på skärm. Ibland är det lättare att bara skriva 
ut innehållet och läsa det i tryckt format. Det kan också bero på en större vana att 
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läsa tryckt text. Digital text kan göra att användaren måste skrolla. Det ska helst 
undvikas, så innehållet bör delas upp istället. 

Strukturen är också extra viktig i det digitala mediet. Det ska finnas rubrik, ingress, 
brödtext och underrubriker. Det är viktigt så läsaren kan orientera sig.  

När det gäller fördel och nackdel med digitala läromedel beror det på ändamålet för 
lärandet. Stig riktar frågan mot mitt läromedel och påpekar att det är enklare för det 
inte på något sätt måste följa en viss skolplan, som till exempel läromedel för 
skolor måste göra.  

En stor fördel med digitala läromedel är portabiliteten. Att det går att ta med sig 
läromedlet och till exempel läsa i telefonen också. Läromedlet blir tillgängligt på 
ett helt annat sätt. Om användaren vill läsa det precis nu är det möjligt, annars 
kanske det tryckta ligger kvar någon helt annanstans. För användare med till 
exempel dyslexi förenklas det också en hel del. Ett digitalt läromedel kan de få 
upplästa medan ett tryckt får de läsa igenom själva. Det går även att förstora texten 
om det skulle behövas i digitala läromedel.  

Tillgängligheten gäller både till användaren och i systemet. Om man till exempel 
pratar med en elev om att läromedlet har god tillgänglighet för att det går att få det 
uppläst så är det endast en del. Men det måste även vara lätt att få tag på. Att få tag 
på det är tillgänglighet till, medan tillgängligt i är att det är tillgängligt när man har 
fått det.   

Fördelen med ett tryckt läromedel är att många fler är vana att läsa det. Men vi går 
mot en tid då fler blir allt mer bekväma att läsa digitalt. Samtidigt är det viktigt att 
inte glömma dem med dålig datorvana.  

Det finns även en del läromedel som finns både i digitalt och tryckt format. Då 
brukar de på Specialpedagogiska skolmyndigheten skapa det för webben men den 
ska vara responsiv. Förr gjordes texter och annat direkt mot just en kanal men nu 
anpassas det ofta åt flera medier samtidigt.  

Finns programmet på webben är det en fördel att resten av det finns på webben 
också.  Om en användare ska ta reda på hur en webbtjänst fungerar går hen till 
webben och letar, inte i en bok. Därför bör hjälpen vara på samma kanal som 
programmet.  
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Hur gör du för att målgruppsanpassa läromedel? Hur anpassas det till många 
användare? 

Stig frågar om målgruppen för det läromedel jag ska göra. Jag berättar att 
målgruppen är anställda på Eskilstuna kommun. Det är en väldigt bred målgrupp 
med olika kön, åldrar och förkunskaper. Han uppmanar att följa standarden 
utseendemässigt som kommunen har. Den grafiska profilen ska inte utmanas och 
ändras om det finns en. Då passar det många inom målgruppen, för den är de vana 
med.  

För att få läromedlet så användbart som möjligt måste användarna bli intresserade 
att lära sig. Få dem att också vilja lära sig om informationen. Personer som har 
använt sig av informationen kan exempelvis uttrycka sig och berätta deras nytta 
med programmet. Det är viktigt att välja en i mängden, det ska kännas äkta, inte 
bara säljande. Det räcker inte bara att skicka ut ett mejl.   

Det är bättre att göra innehållet enklare för alla, för ingen tänker ”dåligt att det är så 
anpassat”. Det kan till exempel gälla en textad film. Ingen blir arg för att det finns 
text. Det missgynnar ingen utan det kan bara vara bra för fler. En produkt som är 
gjord för alla är bättre. Om det fungerar i grunden för den som har särskilda behov 
så passar den för andra. Ingen vill vara en reserv med andra extra funktioner, då 
används inte läromedlet av alla. Om det är en funktion som är en fördel för någon 
men inte missgynnar någon annan, då ska det vara med. Samtidigt behövs inte mer 
anpassningar än nödvändigt. Om det till exempel inte finns någon med 
hörselnedsättning, anpassa inte innehållet efter det.  

Det är svårt att berätta något så mottagaren förstår. Det är en konst. Vilket ord du 
än tar tolkas det inte lika av alla personer. Det gör att all information uppfattas 
olika av olika personer. För mycket abstrakta uttryck ska inte användas, som till 
exempel generös. Det går inte att rita i huvudet hur generös ser ut. Skriv alltid så 
tydligt och enkelt som möjligt. Förklara mer är nödvändigt. Det är självklart alltid 
bättre med en tydlig text än en otydligt, men ibland kan det vara så självklart så det 
glöms bort.  

Hur tänker du vid val av bilder? 

Bilderna ska vara så klara och tydliga som möjligt. Det kan vara lätt att förstå men 
det är inte lika självklart för alla. Bilderna måste vara tolkningsbara för användarna 
och informationsbärande. De ska inte vara helt onödiga och dekorativa. Därför ska 
till exempel inte bara en snygg blomma läggas till som dekoration.  
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Bilaga 2 
Kvalitativa intervjuer med personer från målgruppen.  

Intervju 1 
Hur mycket vet du just nu om GIS och dess användningsområden? 

Jag vet faktiskt knappt någonting. Jag vet att det står för geografisk information 
någonting och att det har med kartor att göra. Jag har en vän som arbetar på GIS-
avdelningen, men ändå vet jag knappt vad hon sysslar med där.  

Är du intresserad av att börja använda dig av GIS? 

Jag vet inte riktigt just nu när jag ska ha användning av det. Jag har kollat på 
tävlingen Gisvis men det är inget jag känner själv passar in på mig. Jag känner till 
Eskilstunakartan, om det hänger ihop med det. Jag har en gång skrivit till GIS-
avdelningen om hjälp för att ladda ner en karta. Det är nog den enda gången jag än 
så länge har använt det. Men jag tror att vi säkert skulle kunna ha mer användning 
av det än vad vi gör nu. Jag tror det är väldigt okänt överlag hur man kan använda 
det, speciellt hos oss på min avdelning.  

Har du själv försökt arbeta i något av GIS-programmen eller läst det 
befintliga materialet? Hur gick det? 

Jag var faktiskt nyligen inne och kollade lite. Jag har läst några nyheter som har 
skrivits om Gisvis. Sen har jag även varit inne och kollat i instruktionerna som 
fanns, men att jag inte riktigt förstod. Det var inte riktigt lätt. Sen är det lättare att 
om man har någon kontakt från GIS-avdelningen att bara ringa eller mejla till den.  

(Om svaret innan är ja) Vad tycker du är svårigheterna i det befintliga 
materialet om GIS? 

Jag orkar inte riktigt ta tag i det. Det var så himla många grejer att läsa så det känns 
lättare att ta genvägen att kontakta någon på avdelningen. Trots att jag vet att det 
finns information om det. Det visar att det inte så bra eftersom jag inte ens orkade 
läsa igenom det.  

Finns det något speciell information som du saknar och som du tror skulle 
kunna hjälpa dig att förstå GIS? 

Jag tror att det i överlag behövs någon förklaring om vad GIS egentligen är. Till 
exempel vad det står för och bättre förklaring på användningsområden än bara 
tävlingen Gisvis.  
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Sen har det varit lite krångligt att det finns en karta på intranätet och en annan på 
eskilstuna.se. Det har blivit lite som två läger om vad som är vad. Vissa har använt 
den ena och andra den andra kartan. Lättare om det är bestämt till exempel att alla 
måste använda Eskilstunakartan. Då tror jag också fler skulle använda det.  

Är du van att arbeta och läsa på en dator? 

Ja, det tycker jag. Jag sitter vid datorn nästan hela dagarna.  

Har du gjort det tidigare digitala läromedlet Uppdrag miljösmart på 
intranätet? Vad tyckte du om det?  

Ja, den har jag gjort, men det var ganska länge sen. Den var smart och jag tror det 
var första gången kommunen hade en webbutbildning. Det var väldigt bra att den 
gick att göra när man ville och inte behövde anpassa mig efter någon bestämd tid. 
Det gick även att börja och sluta när man ville, för att sedan återuppta utbildningen 
vid ett annat tillfälle. Jag har även för mig att den var väldigt lättsam. Speciellt 
eftersom den gick att dela upp. Vi har tidigare haft ett material som bara var en 
film. Då var det svårt att kontrollera vad man hade lärt sig. Men nu var det filmer 
och några kontrollfrågor efteråt. Då blev det lite som ett test för sig själv på vad 
man kunde. Sen fanns det även möjlighet att läsa mer beroende på hur mycket tid 
man ville lägga på det.  

Det var väldigt smidigt att det var digitalt. Speciellt för mig som sitter mycket vid 
datorn, då jag kunde använda en halvtimme då och då när jag hade tid. Man blir 
inte så låst som om det är en bokad föreläsning.  

Hur lång tid kan du tänkas lägga på att gå igenom ett läromedel?  

Ofta tycker jag utbildningar brukar vara nästan en halv dag, om det är fysiska 
utbildningar. Det är ganska mycket. Därför är det väldigt bra att man kan dela upp 
det. Sen skulle jag nog ändå säga ju kortare desto bättre känns det som, eftersom 
man har mycket annat att göra. Om det måste vara långt ska det gå att dela upp. 

Intervju 2 
Hur mycket vet du just nu om GIS och dess användningsområden? 

Jag vet bara att det är ett verktyg för kartor, men inte mycket mer än så. Jag har 
liksom inte behövt använda det, för dem som sitter på stadsbyggnad har formgivare 
som har mer kompetens än mig om GIS.  
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Är du intresserad av att börja använda dig av GIS? 

Ja det är klart att det är bra. För ibland händer det att vi till exempel får uppdrag att 
vi ska hjälpa Torshälla att ta fram en karta till ett event. Då kanske det händer att 
jag får dåligt underlag av dem och då är det klart att det är bra om jag kan gå in 
själv och fixa en ny karta. Ofta får jag skickade bilder som funkar, men om de inte 
skulle göra det så är det bra med egna kunskaper. Men jag har inte behövt göra det 
än. Det tar också mycket mer tid om jag ska gå in och kolla själv. Ibland har man 
inte den tiden. Men kanske hade kartbilderna kunnat bli bättre om jag själv 
anpassade och tog bilden.  

Har du själv försökt arbeta i något av GIS-programmen eller läst det 
befintliga materialet? Hur gick det? 

Nej det har jag inte.  

(Om svaret innan är ja) Vad tycker du är svårigheterna i det befintliga 
materialet om GIS? 

- 

Finns det något speciell information som du saknar och som du tror skulle 
kunna hjälpa dig att förstå GIS? 

Jag har hört att det är ganska mycket information och text. Så det är lite svårt att 
veta vart man ska börja kolla. Så kanske någon tydligare beskrivning att ”gör så 
här”. Det kanske finns, jag vet inte. Men något enkelt skulle behövas till exempel 
”börja här” istället för att man ska behöva leta runt.  

Är du van att arbeta och läsa på en dator? 

Ja. Det är mitt verktyg i vardagen på jobbet.  

Har du gjort det tidigare digitala läromedlet Uppdrag miljösmart på 
intranätet? Vad tyckte du om det?  

Ja, det tyckte jag var bra och lätt att ta till sig. Det var smidigt att det var digitalt 
eftersom jag redan sitter vid datorn. Då blir det naturligt att det görs. Det är bra 
också att det var som en film, då var det lätt att ta till sig det. Det är inte lika lätt att 
bli störd som vid läsning, utan jag blev mer koncentrerad. 

Hur lång tid kan du tänkas lägga på att gå igenom ett läromedel?  

Det som var bra med läromedlet om miljösmart var att det gick att dela upp och 
göra lite då och då. Det gör att jag tycker det är okej med ett läromedel som tar 
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längre tid, men det är ändå såklart bättre ju mer komprimerat det är. För då blir det 
inte lika stor press på att jag måste ta tag i det. Det blir inte ett lika stort steg att 
börja då, annars blir det lätt att man skjuter på det för man inte hinner med. Men 
som sagt det var bra att man kunde avsluta och senare gå tillbaka där man var. Det 
var som olika kapitel.  

Intervju 3 
Hur mycket vet du just nu om GIS och dess användningsområden? 

Jag har haft lite kontakt med GIS då jag har tagit fram en folder med kartor. Men 
egentligen vet jag inte alls mycket, jag gjorde inte så mycket själv då.  

Är du intresserad av att börja använda dig av GIS? 

Ja i de fallen jag har behov av det. Det beror på om kunderna efterfrågar att de vill 
ha med en karta. Annars brukar jag inte använda kartor speciellt ofta.  

Har du själv försökt arbeta i något av GIS-programmen eller läst det 
befintliga materialet? Hur gick det? 

Nej jag har inte läst materialet eller försökt arbeta i det.  

(Om svaret innan är ja) Vad tycker du är svårigheterna i det befintliga 
materialet om GIS? 

- 

Finns det något speciell information som du saknar och som du tror skulle 
kunna hjälpa dig att förstå GIS? 

Jag vet inte riktigt. Jag tror jag skulle behöva läsa något av innehållet om GIS på 
intranätet för att veta.  

Är du van att arbeta och läsa på en dator? 

Ja, jag sitter vid datorn hela dagarna.  

Har du gjort det tidigare digitala läromedlet Uppdrag miljösmart på 
intranätet? Vad tyckte du om det?  

Ja det har jag. Det var smidigt att det var digitalt. Sen att man kunde avbryta och 
komma tillbaka på samma ställe, det var nog det bästa. Sen vet man var man har 
det och inte behöver undra vart man har lagt det där pappret.  
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Hur lång tid kan du tänkas lägga på att gå igenom ett läromedel?  

Det är okej att det är längre om det går att avbryta och sedan gå tillbaka. För om 
man sitter med det och känner att något annat måste göras istället så går det. Då går 
det till exempel att göra en kvart per dag eller vad som helst.  

Intervju 4 
Hur mycket vet du just nu om GIS och dess användningsområden? 

Inte så där jättemycket vill jag påstå. Jag lär mig lite mer och mer hela tiden men 
jag har förstått att det finns hur mycket som helst att göra med det.    

Är du intresserad av att börja använda dig av GIS? 

Ja det är jag. Det gäller bara att hitta tiden till det.  

Har du själv försökt arbeta i något av GIS-programmen eller läst det 
befintliga materialet? Hur gick det? 

Ja jag har läst en del om det på intranätet. Sen har jag använt Eskilstunakartan lite 
och provat på lager. Jag tycker det fungerade rätt så bra. Det är spännande att lära 
sig.  

(Om svaret innan är ja) Vad tycker du är svårigheterna i det befintliga 
materialet om GIS? 

Det är lite svårt att hitta rätt nivå eftersom alla har så olika kunskapsnivåer. Det var 
rätt så svårt att komma igång med det första stegen. Det är väldigt mycket ord, 
termer och begrepp som nybörjare inte förstår eller kan. Det gör att det blir ett 
motstånd att komma igång med det.  

Finns det något speciell information som du saknar och som du tror skulle 
kunna hjälpa dig att förstå GIS? 

Lite som jag sa tidigare. Något lättare utan alla begrepp och sådant.  

Är du van att arbeta och läsa på en dator? 

Ja jag är van med det.  

Har du gjort det tidigare digitala läromedlet Uppdrag miljösmart på 
intranätet? Vad tyckte du om det?  

Ja det har jag gått igenom. Det var så länge sen jag gjorde det så jag minns inte 
riktigt. Men jag har för mig att det var smidigt och lätt upplagt. Jag tycker både det 
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kan vara bra och dåligt med digitalt. Om det är kortare grejer så är det smidigt att 
göra det via datorn när tiden finns. Men om det är längre kan det vara trevligt att gå 
iväg och höra andras frågor och funderingar. Samtidigt som man får träffa andra. 

Hur lång tid kan du tänkas lägga på att gå igenom ett läromedel?  

Det om miljön var rätt så långt, men eftersom det gick att dela upp fungerade det 
bra ändå. Så det beror lite på om det går att dela upp eller inte.  

Intervju 5 
Hur mycket vet du just nu om GIS och dess användningsområden? 

Jag vet inte ens vad GIS står för, så jag vet inte något alls.  

Är du intresserad av att börja använda dig av GIS? 

Det kan säkert vara till användning. Men just nu vet jag inte ens vet vad det är.  

Har du själv försökt arbeta i något av GIS-programmen eller läst det 
befintliga materialet? Hur gick det? 

Jag har inte läst det.  

(Om svaret innan är ja) Vad tycker du är svårigheterna i det befintliga 
materialet om GIS? 

- 

Finns det något speciell information som du saknar och som du tror skulle 
kunna hjälpa dig att förstå GIS? 

För det första måste någon berätta att det finns. Det borde komma inifrån 
organisationen och inte från dig som kommer från Mälardalens högskola. Det 
borde även ges som information när man blir nyanställd i kommunen, där viktiga 
saker nämns och där GIS kan vara en del. Jag tänker mig en introduktion för 
nyanställda där man också går igenom viktiga saker som anställda bör kunna. Det 
kan även finnas någon checklista där det går att testa så jag som användare har tagit 
till mig och förstått hur jag ska använda mig av det. Inte bara ett berättande utan att 
jag även får pricka av att jag har lärt mig.  
 

Är du van att arbeta och läsa på en dator? 

Ja. 
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Har du gjort det tidigare digitala läromedlet Uppdrag miljösmart på 
intranätet? Vad tyckte du om det?  

Ja det har jag. Jag har gjort många kurser på nätet i andra sammanhang också och 
jag tycker det är ett bra sätt att lära sig saker. Därför att jag kan anpassa och göra 
det när tid finns i min tjänst. Vilket jag tycker är väldigt värdefullt istället för att 
man ska boka upp en förmiddag för att gå på en föreläsning. Sen när man får göra 
det interaktivt på nätet blir jag också mer delaktig och kan ta det i min takt. Så jag 
tycker det är bra.  

Hur lång tid kan du tänkas lägga på att gå igenom ett läromedel?  

Det kan nog vara bra med fler kurser som är lite kortare. Men personligen har jag 
inget problem med längre bara de går att dela upp.  

Bilaga 3 
Enkät vid utprovning.  

Förstod du vad bilderna i texten föreställde? 

Ja  Inte alla  Nej 

Om inte alla, vilken/vilka bild/bilder förstod du inte? ____________________ 

 

Anser du att bilderna bidrog med nödvändig information och förenklade 
förståelsen? 

Ja  Inte alla  Nej 

Om inte alla, vilken/vilka ansåg du inte gjorde det? ____________________ 

 

Anser du att frågorna i slutet var nödvändiga?  

Ja  Nej  Vet ej 

Om nej: Varför inte? ________________________________________________ 

 

Upplevde du i helhet att del 1 av läromedlet var lätt att förstå?  



	   64	  

Instämmer helt           Instämmer delvis           Instämmer inte           Vet ej 

Upplevde du i helhet att del 2 av läromedlet var lätt att förstå?  

Instämmer helt           Instämmer delvis           Instämmer inte           Vet ej 

 

Finns det någon speciell del du inte förstod? _____________________________ 

 


