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Sammanfattning
Syftet  med denna undersökning är att erhålla relevanta frågeställningar som ska utgöra en 
grund för att ge en rekommendation på en pedagogisk Open Source-programvara som stödjer 
e-learning. En utvärderingsmodell skapas för att få fram ett relevant resultat baseras på svaren 
på  dessa  frågeställningar.  Utvärderingsmodellen  tillämpas  i  en  fallstudie  för  att  visa  en 
praktisk  användning  av  modellen.  Det  framgår  vad  som  är  relevant  att  tänka  på  vid 
införskaffande av en Open Source-programvara som ska vara så pedagogisk som möjligt.  
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1. Inledning
Open Source är ett koncept som förenklat innebär att en programvara ska vara tillgänglig för 
alla att använda, ändra och distribuera vidare. Dessa programvaror brukar vara gratis, men det 
finns  även  exempel  där  Open  Source-programvaror  kostar.  Open  Source  benämns  ibland 
också som öppen källkod. Open Source är ett koncept som har blivit omnämnt mycket i media 
på senaste tiden. Då denna uppsats skulle påbörjas måste medges att kunskapen för vad Open 
Source/ öppen källkod stod för var väldigt begränsad. Nyfikenheten till vad detta koncept stod 
för växte sig allt större, och genom denna uppsats gavs chansen att på heltid utforska detta 
område.

Frågor  kring  Open Source  gällande  säkerhets-  och ekonomiska  aspekter  verkar  vara högt 
prioriterat,  men  ett  intryck  har  ingivits  att  de  pedagogiska  aspekterna  inte  är  så  högt 
prioriterade  för  Open  Source-programvaror.  Med  denna  uppsats  ska  förhoppningsvis  en 
förståelse ges hur ett urval av en pedagogisk Open Source-programvara kan göras baserat på 
befintlig  forskning  inom Open  Source  och  pedagogik.  Detta  ska  göras  med  hjälp  av  en 
utvärderingsmodell  som består  av frågeställningar,  vilka  utgår  ifrån forskning kring Open 
Source och forskning kring pedagogik. Då ett intryck är att det inte finns mycket information 
inom denna  forskning,  så  blir  det  extra  intressant  att  kunna  tillföra  något  nytt  till  detta 
forskningsområde.

Frågor som går att ställa sig är vad som påverkar pedagogiken i en programvara, och hur det 
går att mäta pedagogik. Går det att mäta överhuvudtaget? En tanke är att datorkompetens bör 
vara  en  viktig  faktor  för  ett  effektivt  lärande,  men  frågan  är  då  vad  som  menas  med 
effektivitet. Är det hur snabbt man lär sig? Är det hur bra man lär sig? Vad betyder i så fall 
bra i denna kontext? Hur påverkar motivationen lärandet? Har utformningen av programvaran 
någon betydelse för lärandet? Spelar det någon roll vilken pedagogisk grundsyn som utgås 
ifrån? Detta är frågor som känns relevanta att forska kring i denna undersökning.

Framöver går det läsa om lite historik och koncept kring Open Source, och vad som utmärker 
detta koncept. Sedan redovisas pedagogiska faktorer där det framgår vad som till exempel är 
viktigt för lärandet och motivationen när det rör sig om e-learning, och vad som utmärker en 
programvara som bygger på e-learning utifrån ett datapedagogiskt perspektiv. 
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2. Syfte och frågeställning
Syftet  med  denna  undersökning  är  att  ta  fram  en  utvärderingsmodell  för  Open  Source-
programvaror och att testa denna utvärderingsmodell genom att genomföra en fallstudie. Den 
huvudsakliga  frågeställningen  som  ligger  till  grund  för  undersökningen  är  därför  ”Vilka 
frågeställningar ska ligga till  grund för att ge en rekommendation på en pedagogisk Open 
Source-programvara som stödjer e-learning?”
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3. Bakgrund
Nedan  följer  en  redovisning  av  konceptet  Open  Source,  på  vilket  sätt  Open  Source-
programvaror skiljer sig från kommersiella programvaror samt på vilka webbplatser som det 
går att återfinna denna typ av programvaror. Sedan sker en genomgång av vilka faktorer som 
är viktiga att  ta hänsyn till  vid e-learning.  Innebörden för studenter och elever jämställs  i 
denna undersökning med användare.

3.1 Open Source
Här beskrivs Open Source-konceptets ursprung, samt vad som karaktäriserar detta koncept. 
Det  redogörs  också  för  lite  allmän  information  kring  Open  Source-programvaror,  samt 
webbplatser som tillhandahåller denna typ av programvaror.

3.1.1 Historik och koncept
Open Source är ett fenomen som har vuxit upp ur den så kallade hackerkulturen. Betydelsen 
av  ordet  hacker  var  i  grunden  en  definition  av  en  programmerare  som  ville  visa  sin 
skicklighet. En hacker programmerade ofta i Unix-miljö på olika universitet. På 60- och 70-
talet så skapades de första små datornätverken där hackers bidrog med programvaror för att 
visa sin skicklighet. (Lane, 2002)

1969  skapades  ett  nätverk  kallat  ARPANET  som  senare  skulle  bli  det  som  idag  kallas 
internet. ARPANET användes på universitet och myndigheter, och syftet med nätverket var 
att forskare skulle ha möjlighet att kommunicera med varandra. Detta nätverk användes också 
av hackers. (Jakobsson, 1998)

Då internet  växte  fram så  ställdes  det  andra  krav  på  hackers  för  att  nå  ut  till  alla  inom 
nätverket.  De förstod att det skulle vara svårt att göra detta på egen hand, och en virtuell 
community  föddes  som  bestod  av  skickliga  programmerare  som  började  samarbeta  med 
varandra  över  ett  världsomspännande nätverk  genom att  utbyta  källkod med varandra.  På 
detta sätt skapades Open Source-konceptet. Vid denna tidpunkt hade termen hacker uppnått 
en  hög  respekt  på  det  sättet  att  den  allmänna  uppfattningen  var  att  hackers  inte  längre 
uppfattades  som personer  som  ”lekte  med  datorer”,  utan  istället  som  professionella  och 
yrkeskunniga  individer.  På  70-talet  fick  datorerna  en  spridning  utanför  myndigheter  och 
universitet. Större företag som IBM och Hewlett Packard anställde hackers för höga löner, på 
grund  av  att  dessa  företag  saknade  yrkeskompetens  inom  programutveckling.  Denna 
utveckling  gjorde att  det  blev oklart  om hackers  var  lojala  mot  företagen,  eller  mot  sina 
tidigare kollegor inom Open Source-communityn. (Lane, 2002)
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Open Source är inget nytt fenomen, däremot kan det sägas att Open Source som begrepp är 
relativt nytt. Programmerare har delat källkod med varandra sedan de första datornätverken 
byggdes, men på 50- och 60-talet så fanns det inget begrepp som hette Open Source. Detta 
begrepp blev mer allmänt känt 1998 då Netscape startade en marknadsföringskampanj  till 
fördel för Open Source-begreppet. (Raymond, 2001)

Det finns ingen officiell statistik som visar hur många som använder sig av Open Source idag, 
och det finns inga officiella försäljningssiffror eller liknande. Detta kan bero på att företag 
inte  medger  att  de  använder  Open  Source-programvaror  av  politiska  skäl.  (Open  Source 
Initiative OSI, 2006)

3.1.2 Programvaror
Open Source-programvaror kräver en lägre investeringskostnad än programvaror som inte är 
Open  Source,  samtidigt  som  en  högre  säkerhet  uppnås  med  Open  Source-programvaror. 
(Scacchi, 2004) Det som kan ses som intressant är att säkerhetsaspekten är minst viktig för 
företag  enligt  en  enkätundersökning  gjord  2005.  (Computer  Economics,  2005)  En  annan 
intressant  aspekt  är  att  användbarheten  hos  Open Source-programvaror  i  allmänhet  ej  tas 
någon hänsyn till. (Scacchi, 2004)

Både  för  kommersiella  programvaror  och  Open  Source-programvaror  så  finns  varierande 
kvalité  i  dokumentationen.  I  Open  Source-programvaror  finns  det  en  tendens  att  göra 
dokumentation tillräcklig för att få igång programvaran utan att på något sätt försöka hjälpa 
en datoranvändare med låg datorkompetens. (Scacchi, 2001) Ett problem med Open Source- 
programvaror  är  att  både  support  och  dokumentationen  för  dessa  programvaror  inte  är 
tillräcklig menar Attwell (2004).

Utveckling  av  Open  Source-programvaror  behöver  inte  gå  snabbare  än  utveckling  av 
kommersiella programvaror. Även om det finns teoretiska möjligheter att vem som helst kan 
bidra med källkod till en Open Source-programvara så är det oftast ett fåtal utvecklare som 
utvecklar en specifik Open Source-programvara. (Brown, 2005)

Hela Open Source-konceptet kan sägas vara grundat på samarbete mellan människor för att 
skapa en produkt.  Ju fler  utvecklare  av en Open Source-programvara,  desto snabbare bör 
chanserna vara till en snabb utveckling av denna programvara. Fler utvecklare bör också ge 
möjlighet  för  användaren  av  programvaran  att  erhålla  support  snabbt.  Därför  bör  antal 
utvecklare  av en programvara ha betydelse för hur pedagogisk en programvara kan anses 
vara.
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Det  tas  ej  någon  hänsyn  till  nybörjare  för  att  installera  och  använda  en  Open  Source 
programvara.  Det  framgår  också  att  dokumentationsarbetet  är  lågt  prioriterat  bland  Open 
Source-utvecklare. (Scacchi, 2001) Det är problematiskt att support och dokumentation inte är 
tillräcklig menar Attwell (2004). Nielsen (1994) menar att om det finns dokumentation i en 
programvara bör den vara tillgänglig och fokusera på den uppgift som användaren ska utföra. 
Författaren menar också att för mycket dokumentation kan vara negativt (Nielsen, 1994).
Målgruppen för en programvara med lite dokumentation bör således vara personer med hög 
datorkompetens.

3.1.3 Webbplatser
På flera  webbplatser som innehar Open Source-programvaror  så benämns programvarorna 
som  projekt  idag.  Exempel  på  sådana  webbplatser  är  freshmeat.net  och  sourceforge.net. 
Framöver kommer dessa webbplatser att benämnas som freshmeat och sourceforge. 

På freshmeat finns det uppgifter som visar popularitet hos olika programvaror. Den typen av 
uppgifter finns även på webbplatsen sourceforge. Webbplatserna ger ett intryck av att beräkna 
dessa  uppgifter  på  olika  sätt.  Det  går  däremot  att  erhålla  antal  nedladdningar  för 
programvarorna som ett mått på popularitet på dessa webbplatser.

Övriga  uppgifter  som återfinns  på  webbplatserna  är  aktivitetsgrad,  vitalitet,  rankning  och 
rating. Nedan framgår vilken typ av information det går att hitta för respektive programvara 
på dessa webbplatser.

Freshmeat
• Utvecklingsstatus
• Gränssnitt
• Tänkta användare 
• Licenstyp
• Operativsystem
• Programmeringsspråk
• Ämnesområde
• Beroenden
• Versionsnummer
• Senaste uppdateringsdatum
• Översättningar

5



Sourceforge
• Projektadministratörer
• Antal utvecklare
• Databasmiljö
• Utvecklingsstatus
• Tänkta användare
• Licenstyp
• Operativsystem
• Programmeringsspråk
• Ämnesområde
• Översättningar
• Gränssnitt
• Donationer
• Registreringsdatum

Utvecklingstatus  anger  den  markerade  utvecklingsstatusen  för  programvaran  i  fem  olika 
nivåer. De två vanligaste nivåerna är beta och stabil. Om beta står angivet så är programvaran 
avsedd  för  testning,  och  om  stabil  står  angivet  så  är  programvaran  avsedd  för  drift  i 
produktionsmiljö.  Tänkta  användare  anger  vilka  användare  programvara  riktar  sig  till. 
Licenstyp anger vilken licens som programvaran använder sig av. Ämnesområde anger vilket 
ämnesområde/kategori  som  programvaran  tillhör  på  webbplatsen.  Med  beroenden  för  en 
programvara  menas  andra  programvaror  som  måste  installeras  för  att  programvaran  ska 
fungera.  Versionsnummer  anger  vilken  version  av  programvaran  som  avses.  Senaste 
uppdateringsdatum  anger  när  programvaran  senast  blev  uppdaterad  på  webbplatsen. 
Översättningar anger till vilket/vilka språk programvaran är översatt till.

Projektadministratörer  anger  vilka  utvecklare  som  är  ansvariga  för  programvaran  på 
webbplatsen. Databasmiljö anger vilken/vilka databaser som ska användas. Donationer anger 
vem/vilka  som har  skänkt  pengar  för  utveckling  av  programvaran  och  registreringsdatum 
anger när programvaran lades upp på webbplatsen.
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3.2 Pedagogik
I detta kapitel redogörs för hur e-learning definieras i denna undersökning, vilka faktorer som 
påverkar  lärandet  i  en  kontext  gällande  e-learning,  samt  hur  faktorer  som  motivation, 
förståelse, användbarhet och datorkompetens kan påverka lärandet. 

3.2.1 Pedagogisk grundsyn
Det finns fem huvudaspekter som bör ligga till  grund för en pedagogisk grundsyn oavsett 
inriktning, och dessa är kunskapssyn, etiksyn, människosyn, samhällssyn och en syn på den 
pedagogiska  situationen.  En  pedagogisk  verksamhet  som  utgörs  i  en  familj,  skola  och 
arbetsliv präglas av kunskapssynen och etiksynen. Vilken kunskap är värdefull? Hur får man 
kunskap?  Vad  är  tro  och  vetande?  Detta  är  frågor  som  genomsyras  av  kunskapssynen. 
Etiksynen kan handla om sådant som berör värderingar i en pedagogisk situation. Vad är bra 
och  vad  är  dåligt?  Människosynen  handlar  om  synen  på  individen  och  ämnen  som 
ansvarsfullhet, ondhet, och passivitet hos individen är sådant som ifrågasätts. Samhällssynen 
är  hur  den  lärande  omfattar  sin  omgivning.  Synen  på  den  pedagogiska  situationen  berör 
frågan  om  det  är  läraren  eller  eleven  som  ska  vara  den  centrala  aktören  i  en 
utbildningssituation. (Stensmo, 1994)

En  utbildning  representerar  en  viss  kunskapsuppfattning,  medveten  eller  omedveten. 
Utbildningen sägs i huvudsak återspegla två olika kunskapssätt.  I  första fallet  så betraktas 
kunskaperna som fakta som går att dela upp i mindre beståndsdelar, och undervisningen sker i 
avskilda innehållsmoment. Genom att lägga ihop dessa innehållsmoment så antas den lärande 
att få en helhet och se ett sammanhang.  Det är en tydlig struktur och kunskapsgränserna är 
tydliga uttalade. Analytiskt, logiskt och systematiskt tänkande är sådant som premieras utifrån 
denna  kunskapsuppfattning.  Denna  syn  på  kunskap  benämns  som  en  atomistisk  syn  på 
lärande. I andra fallet utgår kunskapstänkandet  istället från en helhet, sammanhållen idé eller 
ett tema. Delar av kunskap hämtas från denna helhet, för att så småningom uppnå någon form 
av kunskap. Denna kunskap blir mindre tydlig än i första fallet, och strukturen för att uppnå 
kunskap  är  också  mindre  strukturerad  än  i  första  fallet.  I  denna  kunskapsuppfattning 
premieras förmågan att associera och sätta samman saker till en helhet. Denna syn på lärande 
och kunskap kallas en holistisk syn. (Franke-Wikberg m.fl., 1994)
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3.2.2 Lärande och motivation
Att lära sig är en aktivitet som utgår utifrån tidigare erfarenheter och kan sägas utgöra en 
möjlighet till  förståelse. Genom denna förståelse finns det möjlighet att lära sig ytterligare 
saker. (Watkins, 2000)  

Learning  by doing är  ett  begrepp som myntades  av John Dewey.  Han menar  att  en elev 
motiveras av fyra behov eller intressen: ett socialt  behov av gemenskap, en nyfikenhet att 
utforska, en lust att skapa och tillverka, och ett estetiskt intresse. (Stensmo, 1994) Det finns 
fler studier som pekar på att lärande sker genom att göra saker. Seely (1999) menar att nya 
former av lärande baseras på att testa saker och inte på abstrakt kunskap.

Sambrook (u.å.) menar att de elva viktigaste faktorerna som påverkar lärandet vid e-learning 
utifrån  ett  pedagogiskt  perspektiv  är  användbarhet,  presentation,  grafisk  framställning, 
engagemang, information, kunskap, förståelse, datorkompetens, lärandestil, språk och text. 

• Användbarhet - Är programvaran enkel att använda och finns det instruktioner?
• Presentation – Är det tydlig information som inte går att misstolka?
• Grafisk framställning – Hur påverkar gränssnittet lärandet?
• Engagemang - Tycker användaren att det är intressant eller inte?
• Information -  Lite, lagom eller för mycket information?
• Kunskap – Hur mycket kunskap kan fås?
• Förståelse – Till vilken grad går det att förstå informationen?
• Datorkompetens - Är det grundläggande eller är det för avancerat?
• Lärandestil - Är det minnestester eller diskussioner ?
• Språk – Är det ett språk som är lätt att förstå?
• Text – Är texten relevant i kontexten?

Ovan redovisas vilka faktorer som är viktigast vid lärande i nummerordning, det vill säga den 
första (användbarhet) är den viktigaste faktorn, följt av den andre (presentation) och så vidare. 
Användbarhetsfaktorn  var  speciellt  viktig  vid  användning  av  dator  i  en  studiesituation. 
(Sambrook, u.å.)

Det som främjar lärandet vid e-learning är lärandestilar, interaktion, feedback och motivation. 
Övriga faktorer som sägs främja lärandet är att man bör använda narrativa former och erbjuda 
former för samarbete. (Larsson, 2001) 
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Enligt  Scheer (2005) så är de viktigaste fördelarna med e-learning ökad flexibilitet,  högre 
effektivitet i inhämtandet av kunskaper, bättre individanpassning som ökar motivationen och 
stimulansen,  och  förutsättningar  för  samarbete.  Vidare  menar  Scheer  (2005)  att  några 
nackdelar  är  bristande  motivation,  bristande  förkunskaper,  arbetsmiljöstörningar  och 
begränsningar i det tekniska kunnandet hos användarna.

Rogers menar med sin teori Exprimental Learning att det finns två typer av lärande där den 
ena är kognitiv och samtidigt meningslös, det vill säga det går att lära sig saker utantill utan 
att det tillför något i lärandet på djupet. Den andra typen av lärande har en mening och kan 
enbart  uppnås  genom att  experimentera  sig fram till  kunskap.  Rogers anser  att  personligt 
engagemang, personligt initiativ och utvärdering av studenten utgör en hög kvalité i lärandet i 
denna teori. (Kearsley, 2002)

Jean Lave’s Situated Learning Theory menar att den lärande bör vara i centrum samtidigt som 
det  som  ska  läras  måste  presenteras  i  ett  relevant  sammanhang  för  att  uppnå  det  bästa 
lärandet.  (Kearsley,  2002)  När  det  handlar  om lärande  så  bidrar  motivationen  till  femtio 
procent av lärandeerfarenheten (Nevid, 2003).

Motivation  påverkas  på  ett  individuellt  plan  av  kontexten  och  tro,  värdering,  mål,  begär, 
förväntningar och vad andra säger om ämnet som ska läras in. Att förstå dessa faktorer som 
helhet  för  en  grupp  studenter  är  kritiskt  för  att  skapa  ett  effektivt  system  för  lärande. 
(Rentroia-Bonita,  M.;Jorge,  J.,u.å.)   Denna syn  kan sägas  vara en etisk kunskapssyn som 
berör  värderingar  i  en pedagogisk situation.  (Stensmo,  1994) Kramer(2005)  menar  att  det 
finns tre huvudfaktorer som ökar motivationen till  lärande: framgångssagor som övertygar 
den lärande att en succé är möjlig, att definiera vad den lärande får ut av att lära sig något och 
den tredje faktorn är belöning. Genom att introducera en kurs med en framgångssaga kan den 
lärande motiveras genom att förstå och övertyga att problem är möjliga att lösa. Människor 
sägs lära sig bäst när de vet vad målet är eller vad det får ut av att lära sig något specifikt, det 
vill säga att de har en förståelse vad de ska ha kunskapen till. Vissa människor lär sig bättre 
när de får en belöning efter en slutförd kurs. Poängteras bör dock att alla människor inte lär 
sig bättre av detta. Belöningen bör ske i form av en intern belöning såsom att påtala en ökad 
kompetens,  istället  för  en  extern  belöning  som  till  exempel  ett  betyg/diplom.  Externa 
belöningar kan fungera, men enbart på kort sikt. (Kramer, 2005)
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I organisationer förekommer det ofta system för belöningar, där belöningarna är tänkta att de 
anställdas prestationer ska öka. För att prestationerna ska uppnå en hög kvalité så måste dessa 
belöningar vara något som önskas starkt av den anställde, samt att sambandet mellan insats 
och  resultat  är  tydligt.  Möjlighet  till  ökad  konkurrens  finns  bland  de  anställda  då 
belöningssystemen inte tillämpas för alla inom organisationen. Denna konkurrens kan vara 
positiv,  men  kan  även  vara  negativ  och  försämra  samhörigheten  inom  sociala  grupper. 
(Jacobsen  &  Thorsvik,  2002)  Det  första  steget  mot  kunskap  är  att  vara  öppen  för  nya 
erfarenheter i lärandet. Det går inte att motivera en person att lära sig något som inte är öppen 
för nya erfarenheter. (Galarneau, 2004)

3.2.3 E-learning
E-learning är ett begrepp som har många olika definitioner. Det som är gemensamt är att de 
på något sätt har att göra med elektroniska hjälpmedel och lärande. 

Detta förtydligas genom följande citat:

“learning is the application of computer-based technologies to enhance teaching and 
learning.” (Waterhouse, s. 2)

“eLearning is the result of using electronic technology for learning and learning delivery.
Common drivers include the drive to be progressive, to achieve economies of scale and
adopt the most effective and efficient learning methods.” (Chilcott, s.2)

“By eLearning we mean informal community learning that is mediated by ICT, e.g. by 
Internet tools such as discussion groups. Thus eLearning is broadly conceived as community 
supported by new media.”  (Cook;Smith, s.2)

”eLearning – the use of various technological tools that are either Web-based, Web-
distributed or Webcapable for the purposes of education.” (Nichols, s. 2)

E-learning kommer att i denna undersökning att användas enligt sista punkten ovan då urval 
av  programvara  delvis  ska  utgå  ifrån  att  programvaran  är  webbaserad.  Utifrån  denna 
definition av e-learning, så kan begreppet Computer Aided Instruction ses som relaterat till e-
learning.  Begreppet  Computer  Aided  Instruction  (CAI)  kan  översättas  med  ”datorstödd 
undervisning” (Nationalencyklopedin, 2006). 

Att lära sig saker med hjälp av en dator kan benämnas som datorstött lärande. E-learning kan 
sägas ingå i begreppet datorstött lärande. (KK-Stiftelsen, 2005) 
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Ett väl designat e-learning program tillåter den lärande att ange utfallet, företagsresultat och 
förmåner som han/hon får utifrån den kunskapen som erhålls genom systemet. Detta hjälper 
den lärande att hålla sig motiverad på lång sikt. (Kramer, 2005) 

Olika  typer  av  teknologier  kan vara stöd för  olika  pedagogiska  utgångspunkter.  Valet  av 
teknik beror på vilket undervisningsmaterial  som ska vara tillgängligt.  Ska innehållet  vara 
tillgängligt via webben eller via ett videokonferenssystem så bör det vara olika pedagogiska 
utgångspunkter. (Attwell, 2004)

Pelz (2004) menar ett en effektiv e-learning bygger på tre punkter:

• Låt studenterna göra det mesta av arbetet

• Interaktivitet är hjärtat och själen för ett effektivt asynkront lärande som involverar

• Sträva efter närvaro
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3.2.4 Användbarhet
Utformningen av programvarans gränssnitt är enligt Nielsen (1994) av betydelse för lärandet. 
Nedanstående punkter är enligt Nielsen (1994) viktiga för att en programvara ska kunna ses 
som användbart. 

• Visualisering av programvarans status
• Samstämmighet mellan programvaran och verkligheten
• Användarkontroll och frihet
• Samstämmighet och standard
• Felkorrigering
• Igenkännande hellre än påminnelse
• Flexibilitet och effektivt användande
• Estetisk och minimalistisk design
• Hjälpa användare att känna igen, diagnostisera och återställa fel
• Hjälp och dokumentation

En programvara bör alltid informera användaren vad för åtgärder som har utförts eller görs. 
Terminologin  i  programvaran  bör  överensstämma  med  användarens  terminologi.  Det  är 
önskvärt att användaren har möjlighet att ångra en utförd åtgärd. Menyer och ord bör följa 
standarder  i  den grad det är  möjligt.  Felmeddelanden som beror på en dåligt  genomtänkt 
design är inte  önskvärt.  Felmeddelanden bör innehålla  en exakt  beskrivning av problemet 
samt föreslå en konstruktiv åtgärd för att  lösa problemet.  Programvaran ska inte kräva av 
användaren att komma ihåg information från föregående sida som visas. Denna information 
bör vara synlig hela tiden. Snabbkommandon kan snabba upp användandet av programvaran. 
Information i en dialogruta ska vara relevant till de åtgärder som kan utföras. Dokumentation 
bör  vara  tillgänglig  och  fokusera  på  användarens  uppgift.  Det  anses  vara  bättre  om 
programvaran kan användas utan dokumentation. För mycket dokumentation kan dock vara 
negativt. (Nielsen, 1994)

Konsistens är ett sätt att beskriva gränssnittet där liknande eller samma element i gränssnittet 
utgör samma funktionalitet i alla delar av programvaran. Detta sägs vara viktigt för lärandet. 
(Helgesson, 2003)

Användbarheten  påverkas  av  vilken  användargrupp  som  har  möjlighet  att  använda  en 
programvara.  Ett  exempel  på detta  kan programvara  som inte kan läsa upp innehållet  för 
synskadade. (Sundström, 2005)
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3.3 Pedagogisk programvara
Antal nedladdningar för en Open Source-programvara mäter populariteten hos programvaran 
enligt webbplatserna sourceforge och freshmeat. Ju fler som använder programvaran, desto 
mer sannolikt bedöms det vara att programvaran är en pedagogisk programvara. 

Larsson (2001) menar att man bör använda narrativa former och erbjuda former för samarbete 
för att främja lärandet. För att lära sig på ett så effektivt sätt som möjligt så måste användaren 
ha  möjlighet  att  dela  med  sig  av  kunskapen.  Ett  effektivt  lärande  måste  ske  genom  att 
experimentera. (Kearsley, 2002) 

Nya  former  av  lärande  baseras  på  att  testa  saker  (Seely,  1999).  En  användare  av  en 
programvara kan jämföras med en elev. Eleven måste lära sig något nytt, och användaren av 
programvaran måste lära sig något nytt. Läraren kan ge feedback när något är bra eller dåligt. 
Programvaran kan ge feedback när något går bra eller dåligt. En elev motiveras enligt John 
Dewey av fyra intressen: ett socialt behov av gemenskap, en nyfikenhet att utforska, en lust 
att skapa och tillverka, och ett estetiskt intresse (Stensmo, 1994).  

Utifrån  ovanstående  resonemang  kan  sägas  att  det  bästa  sättet  att  lära  sig  är  genom att 
experimentera fram kunskap. Det går också utifrån detta resonemang att dra slutsatsen att en 
användare som experimenterar med en programvara lär sig bättre än en användare som inte 
gör det. Att samarbeta har en positiv effekt för lärandet.

Terminologin i  en programvara bör överensstämma med den terminologi  som användaren 
använder. För att få ett så användbart system som möjligt så bör både menyer och ord följa 
standarder i den grad det är möjligt. (Nielsen, 1994)  Sambrook (u.å.) menar att användbarhet 
är den allra viktigaste faktorn som påverkar lärandet. 

Programvaror som har ett menysystem som anses vara de-facto standard bör vara en bättre 
programvara  ur  användbarhetsperspektiv.  Detta  beror  på  att  de  användare  som  inte 
experimenterar med programvaror skulle ha svårare att förstå programvaran om inte menyn 
för programvaran följde någon standard. Detta bör också betyda att desto större utsträckning 
som användarens terminologi stämmer överensstämmer med programvarans, desto effektivare 
bör lärandet bli. 

Watkins (2000) menar att lära sig är en aktivitet som ges utifrån tidigare erfarenheter och kan 
sägas  utgöra en möjlighet  till  förståelse,  och genom detta  finns  det  möjlighet  att  lära  sig 
ytterligare saker.  Nielsen (1994) menar att snabbkommandon kan snabba upp användandet av 
en programvara.  
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Att utnyttja snabbkommandon i en programvara innebär således att en användare bör ha viss 
datorkompetens för att utföra någon åtgärd så snabbt som möjligt. En större förståelse vad 
användaren utför bör då vara möjlig, då aktiviteten utifrån tidigare erfarenheter sägs utgöra en 
sådan  förståelse.  Då  snabbkommandon  förutsätter  att  användaren  har  en  viss 
förkunskap/datorkompetens så är det relevant att snabbkommandon fungerar på samma sätt 
oavsett  programvara.  Detta  är  relevant  därför  att  lärandet  främjas  då  programvaror  följer 
standarder.

Konsistens är ett sätt att beskriva gränssnittet där liknande eller samma element i gränssnittet 
utgör samma funktionalitet i alla delar av programvaran. Detta sägs vara viktigt för lärandet. 
(Helgesson, 2003) 

Då  konsistens  sägs  vara  en  viktig  faktor  för  lärande  så  betyder  det  till  exempel  att  en 
programvara inte får ha två likadana ikoner som leder till olika platser i programvaran. Att 
förstå en programvaras funktionalitet utan dokumentation ställer högre krav på den enskilde 
individens datorkompetens. Betydelsen av en bild på ett hus i en programvara behöver inte 
vara  helt  självklar  för  en  person  som  precis  har  börjat  lära  sig  datorer,  medan  en 
datoranvändare med högre datorkompetens kan göra en kvalificerad gissning på att det rör sig 
om att bilden betyder ”hem”, det vill säga startsidan för programvaran. Med detta resonemang 
är det alltså viktigt  att  ha dokumentation tillgänglig för de användare som inte har någon 
tidigare erfarenhet av datorer. 

Nielsen (1994) menar att en programvara alltid bör informera användaren vad för åtgärder 
som har utförts och vilken åtgärd som utförs för tillfället. Samtidigt ska inte programvaran 
ställa krav på att användaren ska komma ihåg vad som stod på föregående sidor.

Detta bör då betyda att tydlighet vad gäller menyer, placering av muspekaren, vilken plats på 
skärmen som användaren ska hantera härnäst bör vara till fördel för lärandet, samt att vald 
åtgärd bör markeras på något sätt. Med så kallade bildtexter på bilder i en programvara så kan 
användaren följa vart  muspekaren befinner sig, och detta bör då också vara till  fördel för 
lärandet. Programvaran bör ej ta bort information från skärmen som krävs för att ge ett svar 
såvida det inte handlar om ett minnestest av något slag.
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Scacchi (2001) menar att de programmerare som utvecklar Open Source-programvaror inte 
tar  hänsyn  till  användare  med  låg  datorkompetens,  och  att  dokumentationsarbetet  är  lågt 
prioriterat bland dessa programmerare.

Utifrån detta kan sägas att en användare bör ha någon tidigare erfarenhet av Open Source-
programvaror, då dokumentationsarbetet är lågt prioriterat bland Open Source utvecklare. Om 
dokumentationen är viktig för lärandet, och om användaren inte har några större kunskaper 
om datorer, så innebär detta att användaren med låg datorkompetens har svårare att använda 
en Open Source-programvara för att lära sig något.

Motivationen  påverkas  av  vad  andra  säger  om ämnet  som ska  läras  in  (Rentroia-Bonita, 
M.;Jorge, J.,u.å.). Människor sägs lära sig bäst när de vet vad målet är eller vad det får ut av 
att lära sig något specifikt,  det vill säga att de har förståelse vad de ska ha kunskapen till. 
Belöningar  bör  också  ske  i  form  av  interna  belöningar  för  att  användaren  ska  öka 
motivationen. Vad som menas med interna belöningar är att påtala för användaren att han 
eller hon kommer att få en ökad kompetens. Externa belöningar så som till exempel betyg 
eller diplom kan i vissa fall öka motivationen men enbart på kort sikt. (Kramer, 2005) Tanken 
med belöningar är i många organisationer tänkt att öka de anställdas prestationer. Sambandet 
mellan insats och resultat måste vara tydligt för att dessa prestationer ska öka. (Jacobsen & 
Thorsvik, 2002)

En programvara som stöder möjligheten att ge betyg eller liknande efter slutförda resultat kan 
utifrån  ovanstående  resonemang  sägs  vara  endast  en  kortsiktig  lösning  för  att  öka 
motivationen hos användaren.  Programvaran bör vara utformad så att  den visar  målet  för 
amvändaren alternativt påtala vad den lärande får ut av att följa programmets regler. Följs 
programmets regler av användaren så bör detta  således öka motivationen.  Det framgår att 
personers  åsikter  om  programvaran  är  viktig  för  motivationen.  Det  är  därför  viktigt  att 
arbetskamraterna är positivt inställda till programvaran och dess innehåll. 

Ett av de intressen som främjar motivationen vid lärande är enligt  John Dewey ett socialt 
behov av gemenskap. (Stensmo, 1994) Enligt Scheer (2005) så kan arbetsmiljöstörningar ha 
negativ påverkan på lärandet. Detta bör då betyda om användare inte har någon kontakt med 
sina  arbetskamrater  på  ett  socialt  plan,  så  bör  detta  vara  negativt  för  motivationen.  Om 
användaren  anses  vara  udda  eller  annorlunda  på  något  sätt  så  kan  detta  leda  till 
arbetsmiljöstörningar och en negativ effekt fås då på lärandet för användaren. 
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En sak som är viktig för motivationen är att användaren ska vara öppen för nya erfarenheter i 
lärandet, och utan denna öppenhet går det enligt Galarneau (2004) inte att motivera en person. 
Nevid (2003) menar att femtio procent av motivationen bidrar till ett effektivt lärande.

Om en person inte  är  motiverad  att  lära sig något  nytt  bör detta  då betyda  att  chanserna 
halveras till ett effektivt lärande då motivationen sägs vara beroende av femtio procent av 
effektiviteten i lärandet.

Synen på den pedagogiska situationen berör frågan om det är läraren eller eleven som ska 
vara den centrala aktören i en utbildningssituation. (Stensmo, 1994) Pelz (2004) menar ett en 
effektiv e-learning bygger på faktorer som interaktivitet,  social  närvaro och att eleven ska 
sättas i centrum. Enligt Jean Lave´s Situated Learning Theory bör den lärande vara i centrum. 
(Kearsley, 2002) 

Utifrån ovanstående resonemang kan sägas att ett effektivt lärande bygger på att den som ska 
lära  sig  något  sätts  i  centrum.  Ett  effektivt  lärande  är  relaterat  till  motivationen  hos 
användaren, vilket har framgått innan.
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4. Metod
Genom analys av litteratur så skapas förutsättningar för att ta fram en utvärderingsmodell som 
möjliggör  ett  urval av en pedagogisk Open Source-programvara.  Därefter  tillämpas denna 
utvärderingsmodell i en fallstudie. 

4.1 Utvärderingsmodell
Här beskrivs hur frågeställningar ska tas fram för att få fram en pedagogisk Open Source-
programvara som stödjer e-learning. Här framgår hur relevanta frågeställningar tas fram som 
grund för att uppfylla syftet med undersökningen.

4.1.1 Syfte
Utvärderingsmodellen ska användas till att få fram en pedagogisk Open Source-programvara 
som stödjer e-learning.

4.1.2 Utvärderingsfrågor
Framtagning  av  frågeställningar  sker  genom  analys  av  litteratur.  För  att  ge  en 
rekommendation på en pedagogisk Open Source-programvara som stödjer e-learning och är 
anpassad  för  en  verksamhet  så  kan  modellen  utökas  med  frågeställningar.  Dessa 
frågeställningar ska vara av typen Ja/Nej. Frågeställningarna bör hålla sig inom området Open 
Source, pedagogik eller något specifikt för verksamheten. 

4.1.3 Poängsystem
För att få fram ett relevant resultat för utvärderingsmodellen används ett system som bygger 
på  att  tilldela  poäng  för  svar  på  de  frågeställningar  som  framkommer  genom  urval  av 
utvärderingsfrågor. Om svar på någon av frågeställningarna är Ja, så erhålls ett poäng. Om 
svaret är Nej så erhålls noll poäng. Även om svaret till viss del kan vara sant eller falskt så 
erhålls noll poäng. När svaret på en frågeställning enbart kan ges i form av tal, så ges den 
högsta poängen till den programvara som har högst tal.

. 
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4.2 Utvärderingsmodell  - fallstudie
Efter att utvärderingsfrågor tagits fram och bildat en utvärderingsmodell så tillämpas denna 
modell för en verksamhet. Detta görs genom att först intervjua två personer på ett företag, och 
därefter analysera vad de önskar sig.

4.2.1 Syfte
Syftet med denna fallstudie är testa så att utvärderingsmodellen kan användas i praktiken.

4.2.2 Intervjumaterial och observation
En  intervju  genomfördes  med  företaget,  vars  syfte  var  att  förstå  vad  företaget  hade  för 
urvalskriterier  på  programvaran.  Denna  struktur  genomfördes  som  en  semi-struktuerad 
intervju. Detta innebär att intervjuaren förhåller sig till ett specifikt tema med hjälp av en så 
kallad intervjuguide, där intervjupersonen har stor frihet att utforma frågorna på sitt eget sätt. 
Denna semi-struktuerade intervju innebär stora möjligheter till improvisation (Bryman, 2001). 
Frågorna i intervjun utgick från att  vara allmänna till  att  så småningom bli  mer  specifika 
Denna teknik  kallas  tratt-teknik  och  Patel  & Davidson (2003)  menar  att  denna  teknik  är 
motiverande och aktiverande i och med att intervjupersonen får uttrycka sig som han eller hon 
vill. Två dagar innan intervjun skickades frågor på begäran till en mailinglista som företaget 
hade upprättat när uppsatsen påbörjades. 

Parallellt med denna undersökning så skrevs andra uppsatser som handlar om andra områden 
som företaget  har visat  intresse för.  Författarna till  dessa uppsatser har också tillgång till 
denna mailinglista. En av dessa författare behövde ställa liknande frågor för sin undersökning. 
Därför genomfördes intervjun tillsammans med denna författare. Intervjun spelades in digitalt 
med två MP3-spelare.  Att intervjun spelades in med två stycken MP3-spelare utgjorde en 
extra  säkerhet  så  att  informationen  från  företaget  kunde  transkriberas  utan  att  behöva 
genomföra intervjun en gång till. Anteckningar skrevs ner på papper som ytterligare säkerhet 
om tekniken inte skulle fungera. 

Intervjun  transkriberades,  och  det  dokument  som blev  resultatet  av  denna  transkribering 
gjordes tillgängligt för företaget så att de skulle kunna ge kommentarer på hur svaren hade 
uppfattats. Anställda på företaget och författaren diskuterade via e-post genom att författaren 
först skickade dokumentet, och sedan så skickade de tillbaka feedback. Detta skedde ett antal 
gånger i en iterativ process. Parallellt med denna process hade företaget tillgång till uppsatsen 
genom ett webbaserat system som hade upprättats av företaget. Uppsatsen lades upp i detta 
system  minst  en  gång  per  vecka.  Genom  detta  förfarande  gavs  feedback  under 
skrivandeprocessen också genom e-post på hur deras önskemål hade uppfattats.
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4.2.3 Urval programvaror
I  första  steget  att  erhålla  en  pedagogisk  Open  Source-programvara  så  valdes  ett  par 
webbplatser med Open Source-programvaror. Att just dessa två webbplatser valdes beror på 
att  de är  väldigt  kända inom Open Source-världen,  och att  undersökaren kände till  dessa 
webbplatser. 

En sökning påbörjas efter programvaror med sökordet e-learning på webbplatsen sourceforge. 
Urvalet sker både på svenska och engelska programvaror därför att urval av enbart svenska 
programvaror ansågs ej tillräckligt för en kvalitativ utvärdering. Att engelska programvaror 
valdes beror också på att många programvaror är på engelska och svenska är relativt vana vid 
programvaror på detta språk. Programvaror som behandlar specifika ämnesområden tas bort 
från urvalet, därför att det ej ansågs relevant att få fram en pedagogisk programvara som är 
nischat  mot  en viss bransch.  Programvaror  som har administration  eller  övervakning som 
primärt  mål  tas  bort  från  urvalet.  Det  kan  tex.  vara  programvaror  som spårar  studenters 
aktiviteter  och  liknande.  Syftet  med  undersökningen  är  att  programvarorna  ska  stödja  e-
learning,  och  övervakning  eller  administrativt  arbete  av  programvarorna  är  orelevant  för 
denna  undersökning.  Urvalet  görs  på  programvaror  som  är  lämpade  att  använda  i 
produktionsmiljö,  därför att  utgångspunkten baserat  på analys  av intervjumaterial  visar att 
företaget  önskar  en  rekommendation  på  en  programvara  som  kan  användas  i 
produktionsmiljö.                             

En sökning påbörjas efter programvaror med sökordet e-learning på webbplatsen freshmeat. 
En annan sökmetod används då sökning med sökordet e-learning inte resulterade i  någon 
programvara  på  webbplatsen.  Denna  alternativa  sökmetod  görs  genom  att  bläddra  efter 
programvaror  via  kategorier.  Den kategori  som genomsöks  är  Education/Computer  Aided 
Instruction. Har inte en programvara blivit uppdaterad på över två år så blir dessa borttagna 
från urvalet.  Anledningen till  detta  är  det  kan upplevas som att  dessa program aldrig blir 
uppdaterade. Detta urval gjordes ej på sourceforge beroende på att informationen om senaste 
uppdatering ej kunde erhållas från denna webbplats. I övrigt görs urvalet på samma sätt som 
på  webbplatsen  sourceforge.  Nästa  urval  av  programvaror  på  respektive  webbplats  utförs 
genom att tillfredsställa företagets önskemål i den mån det är möjligt.

4.2.4 Installation/testning
Fullständig installation av programvaror som kommit fram i urvalet utförs. Installationerna 
sker på en dator med Microsoft Windows installerat. När det finns demonstrationsexempel på 
internet används dessa då en installation på en dator har misslyckats. När varken en lyckad 
installation har gjorts eller en fungerande demonstrationsvara har funnits för en programvara, 
så används en instruktionsvideo för utvärdering. 
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5. Resultat
Här  redovisas  resultatet,  dvs  de  frågeställningar  som  är  relevanta  för  att  kunna  ge  en 
rekommendation på en pedagogisk Open Source-programvara som stödjer e-learning. 

5.1 Utvärderingsmodellen
Sambrook (u.å.) menar att användbarhet är den allra viktigaste faktorn som påverkar lärandet, 
och Nielsen(1994) menar att faktorer som ingår i användbarhetsbegreppet är relevanta för att 
främja  lärandet.  Därför  har  frågeställningar  som  rör  användbarhet  använts  som en  del  i 
utvärderingsmodellen, och övriga frågeställningar kan härröra till pedagogisk litteratur.

5.1.1 Utvärderingsfrågor

Hur många utvecklare av programvaran finns det?
Hur många nedladdningar har programvaran haft de senaste tre månaderna?
Open Source-konceptet är grundat på samarbete mellan utvecklare för att skapa en produkt. 
Fler utvecklare bör ge möjlighet för användaren av programvaran att erhålla support snabbt. 
Därför  bör  antal  utvecklare  av  en  programvara  ha  betydelse  för  hur  pedagogisk  en 
programvara kan anses vara. Antal nedladdningar av en programvara kan sägas vara ett mått 
på  popularitet  för  en  programvara  och  ju  fler  som  använder  programvaran,  desto  mer 
sannolikt är det att antal utvecklare för programvaran ökar. 

Finns det tillgänglig dokumentation för programvaran?
Sambrook (u.å) beskriver elva viktiga faktorer som påverkar lärandet,  där en faktor är till 
vilken grad det går att förstå informationen. Dokumentation för en programvara kan således 
vara viktig för att användaren ska förstå programvaran och som bör främja lärandet. Nielsen 
(1994) menar att om det finns för mycket dokumentation för programvaran så kan det ha en 
negativ effekt på lärandet. Det finns möjlighet att lärandet kan påverkas negativt, men det är 
relevant att veta om programvaran kan bistå med möjligheten att främja lärandet genom att 
tillhandahålla dokumentation.

Har programvaran ett menysystem som kan anses vara defacto-standard?
Har programvaran snabbkommandon som följer standardiserade normer?
Watkins(2000) menar att tidigare erfarenheter av en aktivitet kan sägas utgöra en möjlighet 
till  förståelse.  Navigation  kan  sägas  vara  en  aktivitet  i  en  programvara,  och  därför  bör 
navigationen vara  av betydelse för hur pedagogisk en programvara kan anses vara. Enligt 
Nielsen (1994) så bör både menyer och ord följa standarder i den grad det är möjligt för att 
främja lärandet.  Programvaror som har ett menysystem som anses vara de-facto standard bör 
därför  påverka  lärandet  positivt.  Nielsen  (1994)  menar  att  användandet  av  programvaror 
snabbas upp med snabbkommandon och har betydelse för lärandet. Det är relevant att veta om 
det finns snabbkommandon i programvaran som följer standardiserade normer, då funktioner 
för snabbkommandon ofta hänger ihop med menyval i en programvara.
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Är programvaran konsistent?
Helgesson (2003) menar att lärandet främjas genom att liknande element i gränssnittet utgör 
samma funktionalitet. Det är därför relevant att veta om programvaran är konsistent. 

Indikation var användaren befinner sig med muspekaren när åtgärd utförs?
Ges tydlig feedback när ett menyval har gjorts?
Nielsen (1994) menar att en programvara alltid bör informera användaren vad för åtgärder 
som har utförts och vilken åtgärd som utförs för tillfället. Därför bör tydlighet i menyer och 
placering av muspekaren samt tydlig markering vad användaren har utfört vara betydelsefullt 
för att  karaktärisera  en pedagogisk programvara.  En relevant  frågeställning är att  veta om 
tydlig feedback ges när ett menyval har gjorts. 

Finns det bildtexter i programvaran?
Bildtexter  kan  beskriva  en  funktion  för  en  bild  med  en  kort  text  som visas  vid  bilden. 
Eftersom alla inte tolkar bilder likadant så är det viktigt att det finns bildtexter för alla bilder i 
programvaran, för att användaren ska förstå programvarans funktioner. Dessa bildtexter utgör 
en av delarna för konsistensen i programvaran, samt möjlighet för användaren att följa vart 
muspekaren befinner sig vilket också kan främja lärandet.

Visar programvaran målet med utbildningen?
Finns det stöd för interna belöningar?
Sambandet mellan insats och resultat måste vara tydligt för att anställdas prestationer ska öka 
inom en organisation. (Jacobsen & Thorsvik, 2002) Av denna anledning så är det relevant att 
veta om programvaran visar målet med utbildningen. Det är också relevant för användaren att 
få en indikation på om programvaran kan ge henne/honom en ökad kompetens, eller en s.k. 
intern belöning..

Erbjuder programvaran möjligheter till samarbete?
Enligt Larsson (2001) så sägs former för samarbete främja lärandet. Scheer (2005) menar att 
om det finns förutsättningar för samarbete så är det positivt för lärandet. Därför är det relevant 
att veta om det finns möjlighet till samarbete i programvaran.
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5.2 Utvärderingsmodell  - fallstudie
En fallstudie har genomförts för att säkerställa att utvärderingsmodellen fungerar i praktiken. 
Representanter  från  ett  företag  har  intervjuats  för  att  erhålla  en  rekommendation  på  en 
pedagogisk programvara som passar in i deras verksamhet.

5.2.1 Urvalskriterier
Här görs en beskrivning vad det är för typ av programvara som två representanter från ett 
företag  vill  ha.  Informationen  som  redovisas  nedan  har  framkommit  genom 
mailkommunikation och en intervju.

Utbildningsprogramvaran är tänkt som en del av ett större system. Utbildningsprogramvaran 
ska bestå av två olika utbildningsnivåer, där den ena nivån ska ha grundläggande frågor och 
den  andra  nivån  ska  ha  lite  svårare  frågor.  Representanterna  från  företaget  anser  att 
programvaran bör vara skriven i något skriptspråk som till exempel PHP, Perl eller Python 
eller liknande. Ett förslag är att programvaran ska kunna köras i Linux-miljö. 

Installationen bör ske genom att de installerar en ny dator hos företaget. Det bör finnas en 
möjlighet att installera programvaran på en dator som finns inom företaget.

Den  interaktiva  webbaserade  utbildningsprogramvaran  bör  ha  frågor  av  karaktären  där 
användaren av utbildningsprogramvaran kan utföra en tankeprocess för att klara av frågan. 
Vad som menas med detta är att frågorna inte bör vara frågor där den anställde kan få rätt för 
ett klick på Ja eller ett klick på Nej. 

Företagets representanter menar att det går att gissa sig till svaren med ett sådant upplägg. De 
vill  ha  ett  upplägg  där  det  finns  flera  olika  svarsalternativ  för  varje  fråga.  På  den 
grundläggande  och  avancerade  utbildningsnivån  bör  det  finnas  möjlighet  att  visa  en  kort 
introduktion  som visar  hur  utbildningsprogramvaran  ska användas.  Med kort  introduktion 
avses cirka fem minuter. Hur introduktionen genomförs behöver inte vara av stor betydelse, 
men användning av Flash skulle kunna vara ett bra alternativ.
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5.2.2 Urval programvaror
Med hänsyn till önskemål från företagets representanter så gjordes urval av programvara från 
Sourceforge  och  freshmeat,  vilket  resulterade  i  tre  stycken  programvaror:  AnaXagora, 
iScholar  Courseware och LON-CAPA. Nedan framgår  en kortfattad  beskrivning av dessa 
programvaror. 

AnaXagora

Källa:  http://www.anaxagora.tudor.lu/indexEN.php

AnaXagora använder sig av GPL som licens. Det finns vid undersökningen elva utvecklare, 
varav fyra är projektadministratörer.  De tänkta användarna av programvaran beskrivs med 
kategorierna  utbildning  och  informationsteknologi.  Programvaran  finns  på  engelska  och 
franska. Det finns en officiell webbplats för programvaran. På sourceforge har AnaXagora 
haft cirka 2600 nedladdningar sedan oktober 2004, varav 430 nedladdningar de tre senaste 
månaderna.  Det finns enligt  sourceforge elva stycken utvecklare  av programvaran.  På den 
officiella  webbplatsen  för  AnaXagora  beskrivs  vad  programvaran  innehåller  för  moduler, 
installationsförfarande, systemkrav och en e-post adress för support. Här finns även en länk 
till en demonstration av programvaran direkt på internet.
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iScholar Courseware

Källa:  http://www.ischolar.ca/

Programvaran använder GPL som licenstyp.  Det finns i nuläget en utvecklare av iScholar 
Courseware. De tänkta användarna av programvaran beskrivs med kategorierna utvecklare, 
ingenjörer, kundsupport, försäkringsbolag och vård. Det finns en officiell webbplats för denna 
programvara.  På sourceforge har iScholar Courseware haft  cirka 760 nedladdningar  sedan 
december 2005, varav programvaran har laddats ner 130 gånger de tre senaste månaderna. 
När en kurs har skapats efter installation så finns det hjälp i form av html-filer som visar vad 
det finns för funktionalitet och dess användning för studenter och administratörer.
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LON-CAPA

Källa: http://www.lon-capa.org/

Det finns två varianter av denna programvara, varpå den ena går under licensen GPL och den 
andra som Freeware.  Det finns i  nuläget nio utvecklare  av denna programvara.  De tänkta 
användarna av programvaran beskrivs med kategorierna utbildning och utbildning:testing och 
computer  aided  instruction.   Det  finns  en  officiell  webbplats  för  denna  programvara.  På 
sourceforge har LON-CAPA haft  cirka 600 nedladdningar  sedan oktober 2005, varav 100 
nedladdningar de tre senaste månaderna. Antal utvecklare är enligt den officiella webbplatsen 
nio stycken. Det finns olika pdf-filer som beskriver hur kurser används i programvaran, samt 
instruktioner om hur egna kurser kan skrivas in.

Programvaran är sammanlänkad med olika universitet för att utbyte av information ska vara 
möjlig. En student från ett universitet har möjlighet att logga in på andra universitet i detta 
nätverk  som programvaran  stödjer.  Innehållet  för  en  specifik  domän  visas  i  form av  ett 
virtuellt filsystem. På detta sätt utgör programvaran ett stöd för samarbete mellan studenter. 
En demonstrationsprogramvara på internet används för utvärdering av denna programvara, då 
installation av programvaran misslyckades.
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5.2.3 Gränssnitt och funktionalitet
Nedan beskrivs de tre programvarorna utifrån layout/gränssnitt och hur navigering sker i olika 
delar för respektive programvara.

AnaXagora

Funktionalitet
För  varje  kurs  går  det  att  skapa  en  introduktion,  ett  förberedelsetest,  lektioner  och 
examinationer.  I examinationer och förberedelsetestet går det att skapa fyra olika typer av 
huvudfrågor:

• Ja/Nej – frågor
• Flervalsfråga (med ett möjligt riktigt svar)
• Frågor med möjlighet att rangordna svarsalternativ
• Ifyllnadssvar

Frågorna kan delas upp i olika delar, där till exempel ena delen består av Ja/Nej – frågor och 
nästa  del  består  av  ifyllnadssvar.  När  en  student  svarar  på  en  fråga,  så  ges  automatiskt 
feedback på denna fråga om denne har svarat rätt eller fel på frågeställningen.

Gränssnitt
Startmenyn  för  denna  programvara  består  av  textlänkar.  När  muspekaren  förs  över 
textlänkarna så markeras inte dessa på något sätt. När en länk har klickats på så visas denna 
länk med fetstil i en annan färg. som skiljer sig från övriga länkar. Ett par länkar öppnar upp 
ett  nytt  fönster med information för vald åtgärd.  När en kurs har valts så är det ett  annat 
gränssnitt för programvaran. I detta gränssnitt återfinns textlänkar i menyn till vänster, och 
ikoner längst ner på sidan som visas på samma ställe oavsett vad vilken åtgärd som väljs i 
programvaran.  Textlänkarna  i  detta  gränssnitt  markeras  tydligt  med  en bakgrundsfärg när 
muspekaren  förs  över  dessa.  Framför  textlänkarna  finns  det  i  vissa  fall  ikoner  som  till 
exempel visar om en viss kurs är avslutad, eller att till exempel hälften av kursen är utförd. En 
del av dessa ikoner har bildtexter. Namnen på dessa textlänkar är av sådan karaktär att det går 
att  förstå  vilken  typ  av  sida  som de  hänvisar  till.  Ikonernas  innebörd  framhävs  av  dess 
bildtexter.  Två  likadana  ikoner  (hus)  pekar  på  olika  ställen.  Vid  klick  på  denna  ikon  så 
vidarebefordras  användaren till  startsidan av programvaran,  medan klick på den lilla  hus-
ikonen i menyn till vänster gör att studenten kommer till  startsidan av den aktuella kursen 
som visas. När ett menyval har gjorts så visas information som är relevant för menyvalet på 
samma ställe oavsett vilket val som görs. När en examination för en kurs ska göras så är det 
begränsat  med  text  som  kan  skrivas  in  som  svar,  och  här  finns  heller  inga 
formateringsmöjligheter för denna text. Någon hjälp direkt i demonstrationsprogramvaran har 
ej funnits.
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iScholar Courseware
Detta programvarupaket består av tre programvaror, varav två stycken är webbaserade. Den 
ena webbaserade programvaran är till för att administrera rättigheter, regler och moduler som 
ingår i iScholar Courseware. Denna programvara benämns som administratör i beskrivningen 
nedan. En annan programvara som ingår i iScholar Courseware är fönsterbaserad och syftet 
med denna programvara är att skapa frågor för studenten. Denna programvara benämns som 
författare  nedan.  En  annan  webbaserad  programvara  utgör  själva  kursen  för  användaren. 
Denna benämns som användare nedan.

Funktionalitet för administratör
I  denna  programvara  sköts  den  underliggande  funktionaliteten  för  studenten  som  ska 
genomgå  en  kurs.  Det  går  att  lägga  till  studenter  med  lösenord  som ska  ha  tillgång  till 
programvaran. Det går att definiera hur lång tid en student får vara inloggad för en kurs, samt 
under hur lång tidsperiod som kursen ska vara aktiv.  Administratören kan också definiera 
vilka kurser/ämnen en student ska ha tillgång till.  Det går att  skapa regler för hur många 
poäng  en  student  måste  ha  för  att  kunna  examineras  för  en  specifik  kurs.  E-post  kan 
konfigureras för att skickas till studenten med betyg baserat på dessa regler. Ett antal olika 
rapporter går att få fram, till exempel antal poäng för en kurs för en specifik student, vad 
studenten har gett för feedback på en kurs, samt vad en student har gett för svar i olika kurser. 
Det finns möjlighet för administratören att betygssätta frågor med ett numeriskt värde när 
dessa är markerade som ifyllnadsfrågor.

Gränssnitt för administratör
När administratören förflyttar muspekaren över en meny så ges feedback på vilken meny som 
väljs längst ner i svarta fältet. De menyval som har gjorts ändrar färg efter att de har besökts. 
Knappar och olika formulärelement (som till exempel kryssrutor) lyses upp med en ram runt 
knappen  då  muspekaren  förs  över  dessa.  Efter  ett  menyval  har  gjorts  så  kommer 
administratören  till  en  helt  ny  sida  där  instruktioner  återfinns  för  valet  man  har  gjort  i 
huvudmenyn. Menyvalen i form av textlänkar är beskrivande på det sättet att det går att förstå 
vilken typ av information som valen utgör. Menyerna följer ingen de-facto standard. När ett 
menyval har gjorts så visas knappen ”Log Out” på samma position oavsett vilken sida som 
administratören  är  på.  Det  finns  en  länk  till  ett  hjälpdokument  för  programvaran.  Där 
uppgifter behöver skrivas in vid administrationen finns det inga formateringsmöjligheter, de 
flesta saker som går att göra sköts genom formulär.
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Funktionalitet för författare
I  denna  programvara  går  det  att  skapa  kurser,  frågeställningar  och  skapa  så  kallade 
frågebanker. 

Det finns stöd för att skapa frågor med dessa svarsalternativ:

• Ja/Nej – frågor
• Flervalsfråga (med ett möjligt riktigt svar)
• Flervalsfråga (med fler än ett möjligt riktigt svar) 
• Ifyllnadssvar. För detta alternativ finns det finns möjlighet att fylla i siffervärden, 

mindre texter, längre texter, uttryck och slutligen en möjlighet att rangordna 
svarsalternativ.

Det finns möjlighet att lägga in ljud, video och bilder för varje fråga. Ledtråd och lösning kan 
anges för varje fråga, och det går också att ange ett värde som motsvarar hur bra eller hur 
dåligt ett svar kan sägas vara utifrån författarens synvinkel. Frågebankerna kan sägas vara en 
databas  innehållande  ett  antal  frågor.  Frågebankerna  delas  upp  i  olika  svårighetsnivåer: 
grundläggande, medel eller avancerat. Även nyckelord och ämnen för frågebankerna går att 
ange. Genom att skapa frågebanker kan frågorna återanvändas i olika kurser. 

Gränssnitt för författare
När menyval görs så markeras vilket val som avses genom att menyvalet markeras med en 
färg. När ett menyval har gjorts så kommer det fram dialogrutor med vidare instruktioner för 
det aktuella valet. Menyerna följer de-facto standard för menyer, med namnkonventioner som 
Arkiv, Redigera, Fönster och Hjälp. De ikoner som finns i programvaran har bildtexter, vilket 
underlättar  förståelsen  för  vad  de  står  för.  Menyerna  förflyttas  inte,  då  det  är 
rullgardinsmenyer  i programvaran.  Behöver författaren av frågorna hjälp med programmet 
återfinns detta direkt i programvaran. Vid inskrift av frågor så finns det möjlighet att skriva 
dessa i html-format eller i textformat. Väljer författaren att mata in frågorna i html-format 
krävs det att författaren skriver in koder för formatering manuellt.
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Funktionalitet för användare
I denna programvara så finns det möjlighet att genomföra kurser och examinationer. Det går 
att få fram betyg för den inloggade studenten, och det går att se om någon feedback har getts 
av administratören om det är ifyllnadsfrågor (längre texter som alternativ) som studenten har 
svarat på. Vid varje fråga går det att få ledtrådar för en specifik frågeställning.

Gränssnitt för användare
Det ges ingen feedback på vilket menyval som studenten befinner sig vid när muspekaren förs 
över  ett  menyval.  Dock framgår  det  vilka menyval  som har valts  genom att  dessa länkar 
ändrar färg efter att de har besökts. Innhållet för vilken åtgärd de olika textlänkar står för är 
tydligt. Vid klick på en länk hamnar studenten på en ny sida, men det framgår inte vilken sida 
studenten hamnat på. Beroende på vilket menyval som väljs från huvudmenyn så finns det en 
knapp där det står ”Log Out” långt upp på sidan. Även en länk finns till huvudmenyn i vissa 
fall. Det finns en hjälp för studenten hur programvaran ska användas som studenten kommer 
åt genom att klicka på en länk i huvudmenyn.  Frågorna som studenten svarar på är i stor 
utsträckning kryssfrågor, dock finns det ibland svar som ska återges i textform. Det finns inga 
formateringsmöjligheter för texten för dessa svar.
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LON-CAPA

Funktionalitet
Det finns möjlighet att skapa frågor med dessa svarsalternativ:

• Flervalsfråga (med ett möjligt riktigt svar)
• Flervalsfråga (med fler än ett möjligt riktigt svar)
• Ifyllnadssvar

Det går också att kombinera frågor med ovanstående svarsalternativ, för att till exempel ha 
flera  ifyllnadssvar  för  en  fråga.  Det  finns  möjlighet  att  skapa  narrativa  texter  innan  en 
frågeställning.

Gränssnitt
Vid menyval så ges feedback snabbt genom att en helt ny sida öppnas i webbläsaren.  Att det 
går att göra ett antal menyval framgår längst upp på sidan. Det finns ett antal ikoner som 
länkar till andra sidor i programvaran. Programvaran följer ingen de-facto standard för namn 
på menyval.  Använder  sig studenten av F1 för att  komma åt hjälp,  visas hjälpen för den 
webbläsaren som används för programvaran. När text skrivs in, så finns det möjlighet att få en 
så kallad WYSIWYG-editor, vilket kan förklaras med att studenten kan skriva in text och 
liknande ungefär som ett ordbehandlingsprogram. Det är inte tydligt vilken meny studenten 
befinner sig på med muspekaren. Enbart när klick görs på textlänkar så händer det något. Det 
finns inga beskrivande texter för länkarna. Det finns beskrivande text för varje ikon, dessa 
visas  dock  inte  i  alla  webbläsare.  De  flesta  menyval  ger  feedback  på  vilken  sida  som 
studenten kommit till. Placering av menyvalen till höger om Main Menu flyttas lite till höger, 
och ett nytt menyval visas som heter ”Return to Last Location”.  När användaren väljer att 
klicka på en ikon där det står CAT öppnas ett nytt fönster med ett likadant gränssnitt. När 
studenten klickar på vissa ikoner så händer ingenting,  alternativt så laddas en ny sida in i 
webbläsaren. Det ges dock ingen feedback på vad studenten klickat på.
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5.2.4 Utvärderingsfrågor
Nedanstående utvärderingsfrågor har sin utgångspunkt i vad som har framkommit i intervjun 
med företagets representanter. Efter varje fråga så redovisas deras önskemål och idéer. När 
kund/kunden anges så syftar undersökningen på den blivande kunden till företaget i denna 
fallstudie.

Är programvaran webbaserad?
Finns det möjlighet att logga in med användarnamn och lösenord?
Programvaran är tänkt att fungera som en interaktiv webbaserad utbildningsprogramvara, där 
anställda hos kunden kan logga in med användarnamn och lösenord. Den anställde bör göra 
utbildningen på företaget, men finns det inte möjlighet till detta så bör det finnas möjlighet att 
logga in på en dator utanför företaget. 

Kan programvaran köras på Linux?
Är programvaran skriven i något skriptspråk?
Frågorna  i  utbildningsprogramvaran  ska  vara  relativt  enkla  då  målgruppen  är 
yrkesverksamma  människor  som  inte  behöver  ha  så  mycket  kunskap  om  datorer.  Som 
grundläggande urvalskriterier bör dock de anställda veta hur en dator startas, hur de ska sätta 
igång programvaran och ha en grundläggande förståelse för hur internet kan användas. 

Går det att dela in frågeställningar i olika svårighetsnivåer?
Stödjer programvaran möjligheten att skapa frågor med flervalsalternativ?
På den grundläggande och avancerade utbildningsnivån bör det finnas möjlighet att visa en 
kort  introduktion  som  visar  hur  utbildningsprogramvaran  ska  användas.  Med  kort 
introduktion avses cirka fem minuter. Hur introduktionen genomförs behöver inte vara av stor 
betydelse,  men  användning av Flash skulle  kunna vara ett  bra  alternativ  enligt  företagets 
representanter.

Finns det någon inbyggd funktionalitet där en introduktion kan skapas?
Efter introduktionen så startar utbildningsmomenten. På den grundläggande och avancerade 
utbildningsnivån  så  visas  en  kort  introduktionstext  om ett  ämne.  Därefter  följer  en  fråga 
gällande detta ämne, följt av ett antal olika svarsalternativ. Frågorna och svarsalternativen bör 
variera varje gång en användare är inloggad, detta för att förhindra att användaren lär sig vilka 
alternativ som är rätt. 
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Går det att i programvaran skapa narrativa texter innan frågeställningen?
Finns det stöd i programvaran så att den anställde kan skriva in egna svar?
Företagets  representanter  söker  efter  ett  system  som  är  uppdelat  i  två  nivåer,  en 
grundläggande nivå och en avancerad nivå. Nedanstående stycken visar vad de önskar sig och 
vad som bör ingå i de olika nivåerna.

Grundläggande nivån
Tanken med den grundläggande nivån är att de anställda hos kunden måste genomgå denna 
nivå,  den  ska  behandla  generella  riktlinjer  gällande  datorer,  säkerhet  och  mer 
företagsspecifika frågor. Svaren ska ges genom att klicka på det rätta svaret utifrån ett antal 
olika  svarsalternativ.  Företagets  representanter  anser  att  det  är  rimligt  att  denna 
utbildningsnivå  tar  cirka  två  timmar,  men  betonar  samtidigt  att  det  är  den  anställdes 
kunskapsnivå som styr tiden det tar. Det är inte nödvändigt att utbildningen görs vid ett och 
samma tillfälle. Feedback på dessa frågor ska skapas automatiskt av programvaran. 

Avancerade nivån
Den mer avancerade nivån är tänkt att vara ett komplement till den grundläggande nivån, där 
den avancerade innehåller samma typ av frågor som i den grundläggande nivån, men som 
täcker  in  ett  bredare  fält  inom  samma  domän.  Tanken  är  att  ett  antal  frågor  ska  ha 
svarsalternativ  på  samma  sätt  som på den  grundläggande  utbildningsnivån,  och  resten  av 
frågorna ska vara utformade på det sättet att den anställde ska besvara dessa med egna ord. 
Feedback på detta skulle kunna ges av någon expert inom företaget, eller eventuellt av kunden 
beroende på frågornas  karaktär.  Företagets  representanter  uppskattar  en tidsåtgång på åtta 
timmar för denna utbildningsnivå, och tanken är inte att utbildningen ska ske under en och 
samma dag, utan vara mer fördelad över en kortare period. Enligt företagets representanter är 
det  den anställdes  kunskapsnivå som styr  hur lång denna utbildningsnivå tar.  Kunden har 
möjlighet  att  erbjuda  utbildningar  som krävs  för  att  den  anställda  ska  kunna  ha  en  viss 
position i företaget, och för att få en djupare utbildning baserad på intresse och behov. Denna 
utbildningsnivå  kommer  att  vara  ett  tillägg  till  den  grundläggande  utbildningsnivån  som 
kommer att kunna köpas som ett tillägg. Företagets representanter menar att produkter eller 
tjänster som kostar värderas mer, och blir då något unikt, till skillnad mot det som är samma 
för alla. Av denna anledning så tillför denna utbildningsnivå ett mervärde för individen.
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Finns  det  någon  påminnelsefunktion  i  programvaran  där  det  går  att  visa 
påminnelser på vilka utbildningsmoment som den anställde ska utföra?
Går det att få intyg att en utbildning har genomförts?
Under utbildningens gång oavsett vilken utbildningsnivå den anställde befinner sig på ska det 
pågå  kontinuerliga  utbildningsmoment.  Syftet  är  att  komplettera  utbildningen  med  frågor 
gällande policys hos kunden. Dessa utbildningsmoment bör enligt företagets representanter 
kunna utföras på några minuter. De uppskattar att dessa utbildningsmoment bör ske minst en 
gång i veckan, men menar att det viktiga är att kundens och den anställdes behov tillgodoses. 
Regelbundna påminnelser angående olika utbildningsmoment som ska genomföras bör ske 
via  kundens  intranät,  men  den  anställde  bör  även  ha  möjlighet  att  få  påminnelser  vid 
inloggning i programvaran.

Finns det stöd för någon specifik databas?
Företagets representanter räknar med att databasen kommer att bli större utifrån det faktum att 
frågorna kan återanvändas. Detta gäller om kunden väljer att prenumerera på en tjänst från 
företaget  som  innebär  att  frågorna  för  den  grundläggande  utbildningsnivån  för  kunden 
uppdateras med ett visst tidsintervall, till exempel månadsvis. Med denna prenumeration kan 
detta mervärde öka för kunden. Den resterande delen är tänkt att skapas av företaget, men i 
samförstånd  med  kunden  så  skulle  kundspecifika  frågor  kunna  skapas.  Kunden  bör  ha 
möjlighet att skapa frågor på egen hand, och bör också uppmuntras till detta.

5.2.5 Datapedagogiskt perspektiv
Attwell  (2004)  menar  att  valet  av  pedagogisk  utgångspunkt  bör  vara  beroende av val  av 
teknik för att lära ut något i en kontext kring e-learning. Utifrån detta resonemang bör det 
fastslås vilken pedagogisk utgångspunkt företaget använder sig av för att få ett så effektivt e-
learningsystem som möjligt.  Det framgår  i  undersökningen att  användare måste  ha någon 
tidigare erfarenhet av datorer för att lära sig något på ett effektivt sätt. Utifrån detta kan sägas 
att användare bör ha mer kunskap än att bara kunna starta en dator och koppla upp sig mot 
internet för att uppnå ett så effektivt lärande som möjligt. 

Rogers menar med sin teori Exprimental Learning att det finns två typer av lärande där den 
ena är kognitiv och samtidigt meningslös, det vill säga det går att lära sig saker utantill utan 
att det tillför något i lärandet på djupet.  (Kearsley, 2002)

Ett upplägg med att ha frågeställningar i varierande ordning är till fördel för det långsiktiga 
lärandet,  det  vill  säga  förmågan  att  komma  ihåg  saker  under  en  längre  tid  baserat  på 
ovanstående resonemang.
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När det gäller användning av Flash så skulle det kunna utgöra ett problem om det är så att 
användaren  till  exempel  är  blind.  Det  finns  i  dagsläget  inga  system  som  kan  tolka 
informationen åt blinda när det gäller flash-filmer. (Sundström, 2005) 

Det har framgått i undersökningen att om användaren anses vara udda eller annorlunda på 
något så kan en negativ effekt fås på lärandet. Att vara blind kan idag betraktas som att vara 
annorlunda, då inte övervägande antal människor är blinda. Av denna anledning så kan flash 
vara ett alternativ, men blinda människor kan i detta fall inte se introduktionen vilket kan leda 
till en minskad förståelse av programvaran.  Då introduktion enligt företagets representanter 
ska  visa  hur  utbildningsprogramvaran  ska  användas  bör  denna  introduktion  ses  som  en 
dokumentation  till  programvaran.  Denna  undersökning  har  visat  att  målgruppen  för  en 
programvara med lite dokumentation bör vara personer med hög datorkompetens. Utifrån ett 
sådant resonemang kan en slutsats dras att  blinda människor kan bli tvungna att  ha större 
kunskaper  om datorer  för  att  förstå  hur  programvaran  och  dess  innehåll  ska  användas  i 
förhållande till andra användare av samma programvara.

Utifrån  en  pedagogisk  grundsyn  berör  människosynen  synen  på  individen  gällande  till 
exempel ansvar och om individen är passiv eller aktiv. (Stensmo, 1994)

Frågor  och  svarsalternativen  bör  enligt  företagets  representanter  variera  varje  gång  en 
användare är inloggad för att förhindra att användaren lär sig vad som är rätt och fel beroende 
på vad det  är  för fråga.  Det  kan sägas  att  ansvaret  läggs  på programvaran  istället  för på 
användaren  då  programvaran  kontrollerar  så  att  inte  frågorna  kommer  i  en  ordning  som 
användaren kan gissa sig till, och utifrån detta svara korrekt på frågorna.

En atomistisk kunskapssyn bygger på att den lärande lär sig delar för att sätta samman till en 
helhet och här premieras det analytiska, systematiska och logiska tänkandet. En holistisk syn 
bygger istället på att den lärande utgår från en färdig helhet, för att genom integration av delar 
av helheten få en förståelse. Med den holistiska synen premieras istället att associera och sätta 
samman saker till en helhet. (Franke-Wikberg; m.fl.)

Företagets  kunskap  bygger  enligt  deras  kriterier  på  en  atomistisk  kunskapssyn  utifrån 
ovanstående  resonemang,  och  ett  analytiskt,  systematiskt  och  logiskt  tänkande  bör  därför 
utvecklas bland användarna av programvaran.

För de båda utbildningsnivåerna ges ett intyg att utbildningen har genomförts. Detta intyg 
används i första hand för att den anställde ska kunna visa att han/hon har utfört utbildningen 
som en merit.  På den grundläggande nivån bör denna merit  ses som ett krav, och på den 
avancerade nivån bör intyget vara ett formellt personligt intyg, som eventuellt skulle kunna 
användas för att nå en viss position inom företaget som den anställde arbetar på.

34



I  undersökningen har  det  framgått  att  en programvara  som stödjer möjlighet  att  ge betyg 
enbart  fungerar  som  en  kortsiktig  lösning.  Om  målet  redovisas  av  programvaran  för 
användaren  och  densamme  följer  programvarans  regler  så  ökar  detta  motivationen.  Detta 
medför att effektiviteten i lärandet ökar motivationen med femtio procent. Ett väl designat e-
learning  program  tillåter  den  lärande  att  ange  förmåner  som  han/hon  får  utifrån  den 
kunskapen användaren skaffar sig genom systemet, och detta ska också ge en motivation som 
håller i sig på lång sikt. Belöningen bör ske genom en så kallad intern belöning, vilket till 
exempel kan vara att påtala en ökad kompetens hos användaren. (Kramer, 2005)

För att uppnå en motivation som håller i sig på lång sikt bör alltså användaren ha möjlighet att 
ange vilka förmåner som han/hon ska få efter genomförd utbildning, samt att programvaran 
på något sätt bör ge en intern belöning till användaren.
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5.2.6 Tillämpning
Nedan redovisas resultat av utvärderingsmodellen och utvärderingsfrågorna som baseras på 
önskemål  från  företagets  representanter  i  denna  fallstudie.  Totalpoäng  för  dessa  resultat 
kombineras för att erhålla en pedagogisk Open Source-programvara som stödjer e-learning 
och stödjer deras önskemål till den grad det är möjligt. Resultatet baseras på en utvärdering av 
programvarorna AnaXagora, iScholar Courseware och LON-CAPA.

Resultat från utvärderingsmodell
Undersökningen  visar  att  programvaran  AnaXagora  har  flest  utvecklare  och  flest 
nedladdningar  de  tre  senaste  månaderna.  I  samtliga  tre  programvaror  så  finns  det 
dokumentation.  Ingen  av  programvarorna  i  denna  fallstudie  har  menyer  eller 
snabbkommandon  som kan  anses  vara  de-facto-standard.  Undersökningen  visar  också  att 
programvarorna  ej  är  konsekventa,  både vad gäller  navigering  och feedback på markerad 
åtgärd. Enbart LON-CAPA kan uppvisa konsistens för samtliga bildtexter.   

Ingen  av  programvarorna  visar  målet  med  utbildningen  eller  har  stöd  för  att  ge  interna 
belöningar. Enbart LON-CAPA har stöd för möjlighet till samarbete.

Utvärderingsmodellen AnaXagora iScholar Courseware LON - CAPA
Utvecklare 11 1 9
Nedladdningar (3mån) 430 150 100
Dokumentation Ja Ja Ja
Meny de-facto standard Nej Nej Nej
Snabbkommandon Nej Nej Nej
Konsistens Nej Nej Nej
Indikation muspekare Delvis Nej Nej
Tydlig feedback meny Delvis Nej Delvis
Bildtexter Delvis Nej Ja
Mål med utbildning Nej Nej Nej
Möjlighet till samarbete Nej Nej Ja
Interna belöningar Nej Nej Nej

Poäng 16 4 13
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Resultat från utvärderingsfrågor i fallstudie
Alla programvaror är webbaserade med inloggningsmöjligheter, kan köras i Linux-miljö och 
samtliga programvaror använder sig av en databas. Undersökningen visar också att samtliga 
programvaror är skrivna i något skriptspråk. 

Det finns möjlighet att dela in frågeställningar i svårighetsnivåer i två av dessa programvaror. 
I samtliga programvaror finns det möjlighet att skapa narrativa texter, och skapa egna frågor 
med flera svarsalternativ. Enbart AnaXagora har stöd för påminnelsefunktion i utbildningar. 
iScholar  Courseware  har  stöd  för  att  intyg  på  en  utförd  utbildning,  vilket  inte  de  andra 
programvarorna har. En introduktion kan skapas av programvarorna AnaXagora och LON-
COPA.

Fallstudie AnaXagora ischolar Courseware LON - CAPA
Webbaserad Ja Ja Ja
Inloggning Ja Ja Ja
Linux Ja Ja Ja
Skrivet i scriptspråk Ja Ja Ja
Indelning svårighetsnivåer Ja Ja Nej
Frågor-flera svarsalternativ Ja Ja Ja
Introduktion kan skapas Ja Nej Ja
Narrativa texter Ja Ja Ja
Inskrivning egna svar Ja Ja Ja
Påminnelsefunktion 
utbildningar

Ja Nej Nej

Intyg utförd utbildning Nej Ja Nej

Stöd för databas Ja Ja Ja

Fallstudie/poäng 11 10 9

Totalpoäng 27 14 22

Summa resultat av utvärderingsmodell och fallstudie
Då  programvaran  får  högst  resultat  baserat  på  utvärderingsmodellen,  och  på  företagets 
önskemål så är AnaXagora den programvara som rekommenderas som en pedagogisk Open 
Source-programvara som stödjer e-learning.
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6. Slutsats
Undersökningen  visar  att  användbarhet  i  en  programvara  har  stor  betydelse  för  hur 
pedagogisk denna programvara kan anses vara, samtidigt som Open Source-utvecklare inte tar 
hänsyn  till  användbarhet  i  någon  större  utsträckning.  Dokumentation  är  enligt  denna 
undersökning lågt prioriterat bland Open Source-utvecklare, samtidigt som dokumentation har 
betydelse för lärandet. Genom att en programvara har möjlighet att erbjuda funktioner som 
främjar samarbete så ökar förutsättningarna för att det ska bli en pedagogisk programvara. 
Lärande av programvaran påverkas av den datorkompetens som användaren innehar. Det som 
också påverkar lärandet är miljön för lärandet.  Om det finns personer i omgivningen som 
anser att programvaran är dålig har detta en negativ effekt på lärandet. Visar programvaran 
målet med utbildningen och har stöd för interna belöningar är detta till fördel för lärandet. 
Undersökningen  visar  att  det  är  relevant  vilken  teknik  som används  beroende  på  vilken 
målgrupp som programvaran riktar sig till.

Syftet  med  denna  undersökning  är  att  erhålla  relevanta  frågeställningar  så  att  en 
rekommendation kan ges på en Open Source-programvara som stödjer e-learning.   Enligt 
undersökningen så är dessa frågeställningar relevanta för att ge en rekommendation på en 
sådan programvara: 

• Hur många utvecklare av programvaran finns det?
• Hur många nedladdningar har programvaran haft de senaste tre månaderna?
• Finns det tillgänglig dokumentation för programvaran?
• Har programvaran ett menysystem som kan anses som defacto-standard?
• Har programvaran snabbkommandon som följer standardiserade normer?
• Är programvaran konsistent?
• Indikeras det var användaren befinner sig med muspekaren när någon åtgärd utförs?
• Ges tydlig feedback när ett menyval har gjorts?
• Finns det bildtexter i programvaran?
• Visar programvaran målet med utbildningen?
• Erbjuder programvaran möjligheter till samarbete?
• Finns det stöd för interna belöningar?

Ovanstående  frågeställningar  i  kombination  med  ett  poängsystem  benämns  i  denna 
undersökning som utvärderingsmodellen.  Ju fler  poäng programvaran  erhåller  enligt  detta 
poängsystem,  desto  större  chans  finns  det  att  programvaran  blir  rekommenderad  som en 
pedagogisk Open Source-programvara som stödjer e-learning.
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Utvärderingsmodellen har tillämpats genom att genomföra en fallstudie på ett företag. Analys 
av   företagets  önskemål  i  kombination  med  datapedagogiska  kriterier  utföll  i  ett  antal 
frågeställningar  som  lades  till  befintliga  frågor  i  utvärderingsmodellen.  Detta  visar  att 
utvärderingsmodellen kan användas som en praktisk tillämpning.

Att använda utvärderingsmodellen ställer inga krav på vilken verksamhet som önskar sig en 
Open Source-programvara som stödjer e-learning,  eftersom denna modell  kan utökas med 
frågeställningar som är relevanta för verksamheten. 

Utvärderingsmodellen  har  sin  utgångspunkt  i  forskning  kring  Open  Source,  men 
frågeställningarna som är ett resultat av denna undersökning har inget fokus på Open Source-
programvara,  och skulle kunna användas på andra typer av programvaror.  Modellen är ett 
verktyg  för  att  ge  en  rekommendation  på  en  pedagogisk  Open  Source-programvara  som 
stödjer e-learning, men den skulle kunna utvecklas så att fördefinierade frågeställningar finns 
tillgängliga att använda beroende på vilken bransch verksamheten befinner sig i. Majoriteten 
av frågeställningarna i utvärderingsmodellen har sin relevans i användbarhetsbegreppet, och 
därför vore det intressant att utöka utvärderingsmodellen med frågeställningar som fokuserar 
mer på pedagogiken.  Utvärderingsmodellen är i kombination med frågeställningar som har 
erhållits från en verksamhet ett användbart  verktyg, men som med alla produkter går den att 
utveckla.  Förslag  på  utveckling  i  föregående  stycke  är  tänkt  som  inspiration  till  vidare 
forskning inom området.
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7. Diskussion
Att ta fram en utvärderingsmodell baserat på litteratur som kan användas i en verksamhet 
oberoende  av  bransch  har  varit  en  utmaning.  Resultatet  av  fallstudien  bekräftar  att 
utvärderingsmodellen går att använda i en verksamhet för att göra ett urval av en pedagogisk 
Open Source-programvara som stödjer e-learning. Varför det ska vara Open Source-program 
och inte kommersiell programvara är något som går att diskutera. Valet till avgränsning av 
Open  Source-programvaror  gjordes  därför  att  det  ansågs  inte  finnas  någon  liknande 
undersökning  som  berörde  denna  typ  av  programvaror  i  kombination  med  pedagogiska 
faktorer. 

Det finns ett antal olika definitioner på e-learning, och begreppet pedagogik kan sägas vara 
relativt omfattande. Det framgår vilken definition som används för begreppet e-learning, men 
någon avgränsning till vad för typ av pedagogik som avses finns inte. Det är svårt att säga om 
detta  är  relevant  eller  inte,  men  kanske  värt  att  fundera  på.  Hur  borde  denna  pedagogik 
avgränsas?

Framtagning  av  utvärderingsmodellen  baserades  på  frågeställningar  som  erhölls  genom 
analys  av  litteratur.  Svar  på  dessa  frågeställningar  baserades  på  ja/nej  –  alternativ  vilka 
genererade ett poäng när svaret var ja. Ett kriterium för dessa utvärderingsfrågor var att de 
skulle hålla sig inom området Open Source, pedagogik eller något specifikt för verksamheten. 
Att  använda  ja/nej-kriterium  för  frågeställningar  i  en  sådan  här  utvärderingsmodell  kan 
utmynna  i  frågeställningen:  Kan  det  vara  en  tillfällighet  att  svaret  blir  ja  för  en  viss 
frågeställning? Om frågeställningen baseras på Open Source eller pedagogik så baseras svaret 
på analys av läst litteratur, och i det fallet är svaret nej. Detta svar förutsätter att den litteratur 
som har  lästs  inte  avviker  alltför  mycket  från  övrig  litteratur  inom samma  område.  Om 
frågeställningen  är  relevant  till  en  specifik  verksamhet  så  skulle  svaret  kunna  varieras 
beroende vem som svarar på frågan och hur frågan är formulerad. 

Metoden i fallstudien var att skapa relevanta frågeställningar för en specifik verksamhet som 
lades till  den ursprungliga modellen. Antal frågeställningar anpassad för verksamheten och 
antal frågeställningar för den ursprungliga utvärderingsmodellen var lika många, och det kan 
därför  diskuteras  om  resultatet  av  utvärderingsmodellen  blev  ett  resultat  av  Open 
Source/pedagogik eller om resultatet reflekterar verksamheten i samma grad. En avgränsning 
skulle kunnat göras i utvärderingsmodellen som begränsade frågeställningarna så att de blev 
mindre än frågeställningarna för Open Source och/eller pedagogik.  Ett problem med en sådan 
avgränsning  är  att  om  verksamheten  har  fler  önskemål  för  en  programvara  än  antal 
frågeställningar  som  berör  Open  Source/pedagogik  i  utvärderingsmodellen  så  skulle  inte 
verksamhetens  önskemål  kunnat  erhållas  till  100%.  Ett  alternativ  hade  varit  att  utöka 
frågeställningarna för Open Source eller pedagogik. 
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En diskussion kan göras om flera frågeställningar inom samma område tillför något eller om 
utvärderingsmodellen  i  det  fallet  blir  onödigt  komplicerad.  En  fördel  med  denna 
utvärderingsmodell anses vara dess enkelhet och flexibilitet. Med flexibilitet avses förmågan 
att anpassa modellen till en specifik verksamhet. 

Användbarhetsbegreppet har använts som ett stöd för att skapa relevanta frågeställningar till 
utvärderingsmodellen. Sambrook (u.å.) menar att användbarhet är den allra viktigaste faktorn 
som  påverkar  lärandet,  och  Nielsen(1994)  menar  att  faktorer  som  ingår  i 
användbarhetsbegreppet  är  relevanta  för  att  främja  lärandet.  Helgesson  (2003)  menar  att 
lärandet främjas genom att liknande element i gränssnittet utgör samma funktionalitet.  Det 
kan ifrågasättas varför inte fler källor har använts för att stödja användbarhetsbegreppet. 

Eftersom  utvärderingsmodellen  inte  enbart  består  av  användbarhetsfrågeställningar  så 
används  inte  enbart  källor  för  användbarhet  och  det  ansågs  därför  inte  vara  relevant  att 
analysera mer litteratur inom detta område. Utvärderingsmodellen är delvis ett resultat av en 
kombination av källor som både berör pedagogik och användbarhet. Ett exempel på detta är 
t.ex. Watkins(2000) som menar att tidigare erfarenheter av en aktivitet kan sägas utgöra en 
möjlighet  till  förståelse.  I  resultatet  kombinerades  detta  till  att  bli  en  kombination  av 
pedagogik och användbarhet genom att hänvisa till att en aktivitet i en programvara kan sägas 
utgöra en möjlighet till förståelse.

Ett annat exempel för att erhålla en frågeställning för utvärderingsmodellen var att använda 
organisationsteori för att relatera till ett samband mellan insats och resultat. Detta samband 
måste vara tydligt för att anställdas prestationer ska öka inom en organisation (Jacobsen & 
Thorsvik, 2002). Utifrån detta resonemang ansågs  det vara relevant att veta om programvaran 
visar målet med utbildningen. Det kan dock diskuteras om en anställd i en organisation kan 
jämföras med en användare av en programvara. Det är inget som påvisar att användaren måste 
vara  anställd.  Om  utvärderingsmodellen  anpassas  för  en  specifik  verksamhet,  så  är 
sannolikheten däremot relativt stor att denna jämförelse är relevant.  

Enligt Larsson (2001) så sägs former för samarbete främja lärandet. Scheer (2005) menar att 
om det finns förutsättningar för samarbete så är det positivt för lärandet. Därför är det relevant 
att veta om det finns möjlighet till samarbete i programvaran. Enligt detta argument så lades 
en  frågeställning  till  i  utvärderingsmodellen  som  refererade  till  att  en  pedagogisk  Open 
Source-programvara bör främja samarbete. Det som inte framgår och kan diskuteras är vad 
samarbete  är.  Kan  begreppet  samarbete  vara  objektivt?  Skulle  en  ny  utvärderingsmodell 
skapas baserat på denna undersökning så uppmanas att ifrågasätta begreppet samarbete och 
om det passar in som ett mätbart begrepp i utvärderingsmodellen.
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Hela konceptet  med utvärderingsmodellen skulle  kunna ifrågasättas  om det diskuteras  om 
mätbara  begrepp:  Går  det  t.ex  att  mäta  pedagogik?  Går  det  att  vara  objektiv  i  en  sådan 
utvärderingsmodell? Det anses inte vara möjligt att mäta pedagogik, men modellen anses vara 
ett  relevant  verktyg  för  att  återspegla  pedagogiska  faktorer  och  faktorer  som berör  Open 
Source i en programvara.

Något som inte framgår i undersökningen är att om fler verksamheter ska undersökas bör det 
vara relevant att jämföra med exakt samma frågeställningar för dessa verksamheter för att få 
ett så rättvist resultat som möjligt. Ett exempel skulle kunna vara två skolor inom en kommun 
som är intresserade av en pedagogisk programvara som stödjer e-learning. Behoven skulle 
kunna vara exakt samma för programvaran, men det är inte troligt om det är en högskola och 
ett  gymnasium  som  avses.  Att  det  går  att  anpassa  utvärderingsmodellen  till  en  specifik 
verksamhet kan i detta exempel därför vara till en nackdel.

Det har i den här undersökningen redovisats vilka faktorer som är viktiga för ett effektivt 
lärande,  men det  som kan ifrågasättas  är  vad som menas  med effektivitet.  Har  begreppet 
effektivitet samma innebörd i alla teorier? Detsamma gäller begreppet kvalité. Troligtvis finns 
det olika syn på vad som gör utgör bra kvalité baserat på kontexten, men det som går att säga 
är att  när det pratas om hög kvalité är att  det främjar lärandet utan att visa i vilken grad 
lärandet berörs.
 
Det finns forskning som visar hur pedagogiska programvaror bör vara utformade utifrån olika 
urvalskriterier. Är utvärderingsmodellen i denna undersökning bättre lämpad för att erhålla en 
pedagogisk programvara än redan befintlig forskning? När denna undersökning genomfördes 
så återfanns ingen undersökning som kombinerade pedagogik och Open Source på det sätt 
som är gjort i denna undersökning. Detta är en faktor varför utvärderingsmodellen kan sägas 
vara ett relevant verktyg för att erhålla en rekommendation på en pedagogisk Open Source-
programvara.  En annan faktor  är  dess flexibilitet,  dvs.  möjlighet  att  anpassa modellen  till 
olika verksamheter.

Det som kan diskuteras är att om någon liknande undersökning aldrig har gjorts, eller om det 
är så att undersökaren helt enkelt inte återfann någon liknande undersökning. En förhoppning 
är att någon eller flera forskare kan vidareutveckla denna utvärderingsmodell med syftet att 
ytterligare stärka vad som utmärker en pedagogisk Open Source-programvara.
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Appendix A

Ordlista

C Detta är ett programmeringsspråk.

Community Ett  ställe  där  gemenskap  förekommer.  En  virtuell  community 
syftar  till  att  människor  träffas via till  exempel  att  chatta  på ett 
specifikt ställe på internet.

Diskussionsforum Ett  diskussionsforum  gör  det  möjligt  att  diskutera  ett  specifikt 
ämne på en webbplats.

Flash En programvara som gör det möjligt att skapa interaktiva filmer på 
datorn.

JavaScript Detta  är  ett  skriptspråk  som  används  på  webbplatser  för  olika 
ändamål. Det vanligaste ändamålet är dock att hantera formulär på 
webbplatser.

Java Ett  objektorienterat  programmeringsspråk  som  kan  sägas  vara 
oberoende av operativsystem. Det enda som krävs är en ”tolk” för 
Java i operativsystemet. Detta är dock inget skriptspråk därför att 
koden först kompileras, för att sedan exekveras. JavaScript är en 
starkt förenklad variant av Java.

Mailinglista En lista där det finns möjlighet att diskutera ett specifikt ämne via 
e-post.

Perl Perl är ett skriptspråk som används på webbplatser.

PHP PHP är ett skriptspråk som ofta används på webbplatser, men kan 
även användas som en fristående programvara.

Server En server är en dator som har som uppgift att fördela resurser över 
ett nätverk av datorer.

Skriptspråk Ett  program  som  använder  en  “tolk”  för  att  översätta 
programkoden i realtid.  Exempel  på skriptspråk är PHP, Python 
och JavaScript
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