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BAKGRUND: Borås brandkårsmuseum var i behov av en ny hemsida med pedagogiska 
funktioner och användarvänligt gränssnitt. Uppdraget gavs till den pedagogiska 
institutionen vid högskolan i Borås och resulterade till slut i det här 
examinationsarbetet. 
 
SYFTE: Att skapa en lärande och interaktiv hemsida, främst riktad till skolungdomar, 
som förmedlar den historia Brandkårsmuseet i Borås representerar. Samtidigt kommer 
vi att studera den process där vi tillsammans med uppdragsgivarna utformar hemsidans 
innehåll och funktion 
 
METOD: En aktionsbaserad ansats med inspiration av Lev Vygotskijs lärandeteorier. För 
systemutvecklingen har man utgått från ”Vattenfallsmodellen” och ”Tvåstegsmodellen”.  
Utifrån dessa två modeller har författarna skapat en egen modell 
 
RESULTAT: Utifrån att granska den process arbetet genomgått kan vi se hur hemsidan 
växt fram och formats utefter den modell vi arbetat fram. Vi har sett och dokumenterat 
hur planeringsstadiet utvecklats till en grund för det praktiska arbetet, likväl har vi sett 
hur det praktiska skapandet av hemsidan skett med hjälp av den grund planeringen gett. 
Resultatet är en beskrivning och kritisk granskning av denna arbetsgång. 
 
Se prototyp av hemsida på: http://www.3d-design.se/brand 
 

http://www.3d-design.se/brand�


 

Abstract 
On behalf of Borås fire museum, we have developed a website designed to attract 
visitors from elementary schools. The mission was to create a user-friendly environment 
with easy access to information. Additional criteria were to make the page available for 
those who are less illiterate. This work has been conducted with an action-based 
approach and we have assumed Lev Vygotskijs theories of learning. For system 
development, we where inspired by the "Waterfall Model" and "Two stages model” 
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Inledning 
Det här arbetet är gjort på uppdrag av Borås brandkårsmuseum, som upplever att deras 
hemsida lockar för få besökare. Deras önskan är att få en mer pedagogisk sida med mer 
information om de historiska händelser museet representerar. De vill även att sidan ska 
vara användarvänlig och rikta sig till personer i grundskolan. Vår utmaning är att skapa 
en hemsida som är pedagogisk, lätt att använda både för folk som är läskunniga och icke 
läskunniga. Samtidigt som den representerar de historiska händelserna som 
representeras av Borås brandkårsmuseum på ett korrekt sätt.  
 
Vi kommer att utveckla sidan med hjälp av en aktionsbaserad ansats. För att nå målet att 
skapa en mer pedagogisk hemsida kommer vi att ta hjälp av Lev Vygotskijs teori om 
lärande samt ta del av några kända systemutvecklingsmodeller, för att på så sätt skapa 
en egen modell att arbeta efter. Vi vill förändra och utveckla en befintlig tjänst och vill 
därför ha tät kontakt med vår uppdragsgivare för att få respons och åsikter på det 
arbete vi gör. Det är även till vår fördel att med egna ögon granska den nuvarande 
hemsidan och se på vad som kan göras bättre utifrån relevant litteratur och vår roll som 
IT-pedagoger. På så sätt hoppas vi komma fram till en bra slutprodukt som gynnar 
uppdragsgivare, användare och oss som utvecklare.  

Syfte 
Vårt syfte är att skapa en lärande och interaktiv hemsida, främst riktad till 
skolungdomar, som förmedlar den historia Brandkårsmuseet i Borås representerar. 
Samtidigt kommer vi att studera den process där vi tillsammans med uppdragsgivarna 
utformar hemsidans innehåll och funktion. 

Frågeställning 
Vår huvudsakliga frågeställning är: 
 
*Hur utformar vi en pedagogisk hemsida för grundskoleelever som har bra balans 
mellan användarvänlighet och funktion? 
 
Delfrågeställningar är: 
 
*Hur tar vi tillvara på uppdragsgivarens önskemål samtidigt som hemsidan anpassas 
efter relevant litteratur och tidigare forskning? 
 
*Hur förmedlar man på bästa sätt den historia Borås brandkårsmuseum representerar? 
 
*Hur gör man information tillgänglig för både läskunniga och de som inte är det? 
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Arbetets upplägg 
För att du som läsare ska få en bättre förståelse för hur arbetet är upplagt och hur vi 
som författare kommit fram till våra beslut så får du här en sammanfattning över 
arbetets upplägg. Vi börjar med en presentation över vad uppdragsgivaren vill ha och 
hur forskningsläget ser ut inom de olika delar vårt utvecklingsprojekt går in på, bland 
annat online-baserad utbildning, interaktivitet och kollaborativt lärande med datorn 
som hjälpmedel.  
 
Därefter kommer vi att presentera den grund arbetet skall stå på, vi kommer här att 
presentera den metodologiska utgångspunkt som arbetet utgår ifrån. Här förklara vi 
närmare vad aktionsforskning är och hur det är relevant för vårt utvecklingsprojekt. 
Direkt efter aktionsforskningen kommer ”Planering av genomförandet” som förklarar 
vilka steg arbetet måste gå igenom för att uppnå det tänkta resultatet. 
 
För att strukturera upp dessa steg behöver vi en modell, därför kommer vi att gå in på 
olika systemutvecklingsmodeller och Lev Vygotskijs teori om lärande. I detta 
teorikapitel kommer du få ta del av vår pedagogiska influens och modeller som lämpar 
sig för systemutveckling. Vi kommer även att förklara den modell vi själva skapade med 
inspiration från andra modeller.  
 
Mot slutet kommer du få ta del av vårt resultat av arbetet. Där kommer vi återkoppla till 
de steg vi tagit för att komma fram till ett beslut, som till exempel teori och tidigare 
forskning. 
 
Avslutningsvis har vi diskussionen och den kommer att bestå av egna reflektioner 
angående vad som gått bra och vad som gått mindre bra. Vad vi behöver arbeta vidare 
på, vad som ska utvecklas ytterligare och vad vi har lärt oss.  
 

Vad uppdragsgivaren vill ha 
Borås brandkårsmuseum är för tillfället en del av södra Älvsborgs 
räddningstjänstförbund och finns på www.serf.se. Hemsidan som sådan är egentligen 
ingen hemsida, utan snarare en liten del med kontaktinformation och ett fåtal bilder.  
Det finns ingen interaktion och sidan saknar innehåll och djup. Vill man ha någon form 
av information om vart museet är placerat eller om någon enstaka händelse så får man 
ringa det angivna telefonnumret.  
 
Vill man nå en yngre målgrupp så är det mycket som behöver förändras och hur den 
förändringen gått till finns att finna längre fram i den här uppsatsen.  
 

http://www.serf.se/�


 7 

 
 

 
Bilden visar den nuvarande designen av Borås brandkårsmuseums hemsida. 
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Redovisning av kunskapsläget 

Tidigare forskning 
Följande avsnitt är en presentation över de olika forskningslägen som vår hemsida går 
in på. Dels har vi tittat närmare på hur man implementerar datorn som verktyg i en 
lärande miljö, detta görs för att hemsidan sannolikt kommer att användas av 
skolungdomar för att söka information om olika händelser i Borås historia. Dessutom 
tar vi upp faktorer som till exempel hur man interagerar och samarbetar via datorn. Den 
hemsida vi gör kommer i en full version bestå av spel som främjar lärande och 
samarbete.  
 
Vi har för avsikt att ta kunskap ifrån tidigare forskning som anspelar på en 
förändringsprocess. Då vi kommer att bedriva en aktionsbaserad forskning som bottnar 
i en förändringsprocess så anser vi att den största delen av väsentlig forskning inom 
området bör komma just ifrån förändringsbaserade studier. 

Multimedialt lärande 
Mayer (2000) skriver att multimedialt lärande är en aktivitet där den som ska lära sig 
någonting bygger sig en mental representation på det material som har presenterats. 
Till skillnad från information som kan transporteras från ett sinne till ett annat så är 
kunskap konstruerat av den studerande. Detta betyder att två olika personer kan 
konstruera samma multimediala meddelande till olika sorters kunskap och lärande. 
 
Mayer (2005) gjorde nio studier där studenter fick ta emot olika instruktioner. En grupp 
fick ta emot instruktioner som bestod av bara ord. Den andra gruppen fick ta emot 
instruktioner med hjälp av ord sammansatta med bilder. Studien var uppdelad i två 
tester. I det ena testet fick studenterna blandade instruktioner i ungefär 5-6 minuter. 
Mayer mätte resultatet genom att studenterna fick skriva ner saker som de kom ihåg. I 
sex av de nio studierna så visade resultatet att studenterna kom ihåg bättre med hjälp av 
den multimediala presentationen 
 
I det andra testet som varade i 2,5 minut så skulle studenterna lösa problemet utifrån de 
instruktionerna som de tidigare hade fått. Studenterna skulle ta fram kreativa lösningar 
baserad på den kunskap som de hade fått med hjälp av instruktionerna som de hade fått 
i det första testet. Resultatet framställdes genom att Mayer mätte antalet lösningar och 
fick fram att gruppen med bild och ord presterade bättre i alla nio studierna. 
 
Utifrån denna studie så gjorde KK-stiftelsen en undersökning i Sverige under 2005 där 
lärare fick svara på hur stor nytta IT har som pedagogiskt hjälpmedel. Undersökningen 
visade att 52 procent av lärarna ansåg att multimedia gör en stor nytta som hjälpmedel i 
undervisningen. KK-stiftelsen står för ”stiftelsen för kunskaps och 
kompetensutveckling”. Stiftelsen satsar pengar i olika projekt för att stärka kunskapen 
inom vissa om områden. Dessa områden kan vara kompetensutveckling inom 
näringslivet, lärande och IT och utveckling av nya lärosäten och institut. 
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Människor är i grund och botten olika och har därför varierande inlärningsstilar. Mayer 
(2005) menar att om man använder sig av multimediala i undervisningen så uttrycker 
man sig på ett kraftigare vis genom att multimedia använder sig av flera olika 
informationskanaler (www.kks.se). 
 
Enligt Kassim och Mohamed (2000) ligger styrkan hos multimedia i möjligheten att 
kunna integrera dessa element och därmed ge användaren större möjlighet att ta till sig 
information på olika sätt. Sättet att kombinera olika element är dock av större vikt för 
lärandet än att bara distribuera information i olika former. 
 
Från denna studie kan vi ta lärdom om att man faktiskt kan uppnå ökad 
informationsförståelse om man använder sig av flera olika medier. Detta är någonting 
som kan värderas väldigt starkt inom ramen för hur information ska förmedlas i det 
kommande arbetet såväl som den generella uppfattningen om hur information kan 
förmedlas på ett mer effektivt och inlärningseffektivt sätt. 

Online-baserad utbildning 
Många forskare diskuterar behovet av kvalitet och effektivitet vad det gäller 
utbildningar som är online-baserade, detta var också vad som tillslut ledde till en 
forskningsrapport. Man ville bevisa att sina antaganden var sanna och under en period 
på två år undersökte och analyserade man 26 studenter som arbetade utefter denna 
hypotes (Levin & Waddoups 2000). 
 
Forskningen var utformad på ett sådant sätt att man undersökte 26 studenter som läste 
sin mastersutbildning över Internet med tillhörande kurser och examinationer. 
Utbildningen var både på distans och i klassrum. Vid de klassrumsförlagda tillfällena så 
hade man stort fokus på användandet av de teknologiska artefakter, till exempel datorn. 
Man bad sedan eleverna fylla i enkäter som bland annat innehöll frågor om hur de 
upplevde utbildningen, vad som var bra och dåligt och ifall de hade förslag på ändringar 
innan de började på programmet, halvvägs genom, och även när programmet var 
slutfört. Studenterna fick även fylla i utvärderingar efter varje avslutad kurs. Fyra av de 
26 studenterna deltog också i en djupare undersökning som innebar att de frekvent blev 
kallade till intervjuer, man studerade vilka hemsidor testpersonerna besökte, hur de 
kontaktade sin lärare och i vilka ärenden, hur de agerade då de kommunicerade med 
andra människor över Internet och hur dom slutfört sina uppgifter i Masterutbildningen 
(Levin & Waddoups 2000). 
 
Studenterna fick under varje kurs olika arbeten tilldelade. Den ena halvan skulle utföra 
arbeten med hjälp av E-baserade verktyg som till exempel forum, mail och databaser 
utan någon personlig relevans, medan den andra gruppens uppgifter hade hög koppling 
till studenternas personliga välbefinnande och den utbildning de var kopplade till. 
Resultatet visade att motivationen precis som resultatet var mycket högre i den grupp 
som fick uppgifter med personlig relevans, eller som direkt påverkade deras utbildning 
(Levin & Waddoups 2000). 
 
Efter två års tid var det dags att sammanfatta resultatet av den forskning som hade 
genomförts och man kom då fram till fem punkter som var viktiga utifrån effektiv 
inlärning och utbildning över Internet. Dessa punkter var: 
 

http://www.kks.se/�
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• Samordnade lärmiljöer. 
• Adekvat och snabb feedback: lärare och elev interaktion 
• Rika miljöer för student-till-studenten interaktion 
• Främja flexibilitet i undervisning och lärande 
• Relevanta och utmanande uppgifter (Levin & Waddoups 2000). 
 

 
Den bästa situationen för lärande enligt den här forskningsrapporten är alltså att det ska 
finnas god möjlighet till snabb kommunikation mellan lärare/student och 
student/student. Uppgifterna ska kännas relevanta och utmanande samtidigt som det 
finns olika vägar att nå fram till målet, uppgifterna ska alltså inte vara linjära utan 
snarare främja problemlösning och interaktion.  
 
Omvandlar man detta utifrån Borås brandkårsmuseums perspektiv kan vi direkt se att 
motivationen spelar en stor roll då det främjar hur användaren kan se hemsidan som 
relevant. Vi kan även se att i en fullversion av hemsidan där spel kan tänkas vara en 
central punkt på hemsidan så ska hörnstenarna vara att det ska vara relevanta och 
utmanade spel som ger snabb feedback på resultat. I praktiken skulle detta kunna te sig 
genom att användaren direkt får feedback på resultatet utifrån till exempel en 
frågesport om brandhistoria. 

Datorn som verktyg i klassrummet 
CSCL eller ”Computer-supported collaborative learning” är ett relativt nytt fenomen som 
forskningsfält. CSCL handlar om att två eller fler personer gör någonting tillsammans för 
att lära sig. Det är alltså den gemensamma jakten och interaktionen mellan utövarna 
som är central. I CSCL gör man precis detta men man använder datorn som gemensam 
artefakt.  Första workshopen inom området hölls 1991 och den första konferensen ägde 
rum 1995 i Bloomington, Indiana. Intresset för hur man kan använda datorn i en lärande 
miljö ökade och forskarna blev nyfikna på möjligheterna som datorn förde med sig 
(Koschmann 1996). 
 
Det visade sig dock svårt att få en enhetlig syn på området och subjektiva tolkningar 
över begreppet CSCL dök på olika fronter. Det var då främst ”Collaborative”-delen som 
man ändrade, ofta till ord som Collective (kollektiv), coordinated (samordnad) och 
cooperative (samarbetsverksamhet). Det hela slutade med att man 1994 enades om att 
inte ha någon bestämd benämning på bokstaven C, Koschmann sa då ”the best policy 
might be to simply use the acronym, allowing individual interpretation of what the 
letters might be”, vilket gäller än idag. Han menade på att oavsett hur man tolkar de 
enskilda bokstäverna så är det helheten i begreppet som är det väsentliga (Koschmann 
1996). 
 
Idag är det väldigt många webbaserade applikationer och tjänster som placerar sig 
själva inom CSCL segmentet, och det verkar som att den allmänna uppfattningen är att 
”collaboration” ur ett CSCL perspektiv står för bra lärande och bra teknologi för lärande. 
Detta stämmer så klart, men problemet är att det inte finns någon klassificering för vad 
som är bra lärande, eller vad som är bra teknik för lärande. Detta leder alltså till att de 
hemsidor som har någon form av interaktion i kombination med utbildning per 
automatik hamnar inom CSCL (Crook 1994). 
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Vår förhoppning är att den hemsida vi utvecklar tillslut kommer att hamna inom det här 
CSCL-segmentet. Vi strävar efter att skapa en hemsida med god pedagogisk grund och 
som dessutom har en hög nivå av interaktion. Hemsidan ska även bli användarvänlig för 
såväl läskunniga och för de som inte är det.  
 
CSCL är alltså ett fält som det fortfarande forskas och pratas väldigt mycket om inom 
den akademiska världen. De frågor man ställer sig är bland annat om man kan 
implementera CSCL utan att ha en djup kunskap av kollektivt lärande och samverkande 
teknologi? Är det möjligt att introducera nya vägar för lärande med ny teknologi? 
(Crook 1994) 
 
En av de stora utmaningarna för CSCL, eller utbildningsteknologi i största allmänhet är 
att komma ut i större skala. Hur ska man implementera de positiva undersökningar som 
forskare gjort och skapat. I dagsläget är detta inte en helt naturlig del i skolan. 
Problemet är egentligen inte själva implementeringen utan snarare att få 
implementeringen att framstå som självklar. Man kan inte förvänta sig att nya lärosätt 
och teknologi för lärande tas emot med öppna armar bara för att det ser bra ut på 
pappret. Man måste skapa en förståelse för användning, syfte och resultatet av 
utförandet. Tanken med CSCL är inte att läraren ska vara en passiv åskådare utan 
snarare en engagerad handledare. För att stimulera både användare och utbildare så 
måste det finnas någon form av utmaning i genomförandet (Crook 1994). 
 
Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att Borås brandkårsmuseums nya hemsida bör ha ett 
upplägg som främjar lärandet och uppmanar till att hemsidan finns som ett 
komplement, ett informations bibliotek istället för att helt ta över lärarrollen. Precis på 
samma sätt som att CSCL främjar att besökaren ska vara en engagerad och aktiv 
informations sökare, detta ska vi ta vara på genom att göra hemsidan till en interaktiv 
och funktionsrik hemsida som uppmanar besökaren att prova de funktioner och finesser 
som finns såväl som att läsa all information som ska förmedlas. 
 
Silverman (1995) publicerade en rapport som handlade om att man skulle få studenten 
att vara den centrala delen i klassrummet istället för läraren. Lärarens roll skulle istället 
bli som coach eller handledare och hans uppgift bör vara att lära sina elever att söka 
information själva. Eftersom vi lever i informationsåldern så menar Silverman (1995) 
att man måste utveckla en lärosituation för studenten som ger denne färdigheter att 
nyttja sitt informationssökande för resten av livet.  
 
Detta är ett tänk som vi tar med oss under utvecklingen av hemsidan. Vi vill skapa en 
hemsida som inte är linjär på det sättet att man måste läsa de olika historiska 
händelserna i följd utan det ska vara fritt att läsa den information man finner mest 
intressant. På så sätt blir det den enskilda individens intresse som bestämmer vad som 
är intressant eller inte.  
 
Silverman (1995) menar också att kommunikation är en viktig del för att stimulera ett 
intresse, människan har ett behov av att jämföra tankar och idéer med varandra. Även 
då man arbetar via en dator är kommunikationen viktig, att främja samarbete i 
informationssökandet ökar motivation så väl som intresse.  
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Det här är en del vi kommer att välja bort i vår hemsida, eftersom det är en prototyp så 
är det en medveten begränsning vi är tvungna att genomföra på grund av att tiden för 
utvecklingsarbetet inte kommer räcka till. I den tänka fullversionen är detta dock en stor 
del, vi kommer att implementera kommunikation som är såväl synkron som asynkron. 
Tanken är att användarna ska få tillgång till ett forum (asynkron kommunikation1) där 
de kan ställa frågor till Borås brandkårsmuseum men även ge sin synpunkt på de olika 
historiska händelserna som museet representerar. Vi kommer dessutom att bygga in en 
chattfunktion (synkron kommunikation2

 
 

) för att användarna ska få en möjlighet att 
kommunicera med andra besökare och jämföra intryck med varandra.  

                                                        
1 Asynkron kommunikation betyder att tex. Ett meddelande kan skickas som ej kräver omedelbar respons 
2 Synkron kommunikation innebär att meddelandet måste besvaras omedelbart. 
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Metodologisk utgångspunkt 

Aktionsforskning  
Vi kommer i den här uppsatsen arbeta med en aktionsbaserad ansats, denna metod 
uppfattas av oss som ett bra val för vårt ändamål. Rönnerman (2004) förklarar att den 
aktionsbaserade forskningen handlar om att förändra en verksamhet, organisation eller 
produkt. Under arbetets gång skaffar man sig sedan kunskap om hur denna förändring 
går till och vad det är som sker under processen.  
 
Zuber-Skerritt (1996) menar på att aktionsforskning handlar om två väsentliga mål, 
nämligen att förbättra och engagera. Man kan säga att denna metod strävar till 
förbättring inom framför allt tre olika områden. Zuber-Skerritt (1996) definierar dem 
som följande.  
 

1. Det första gäller förbättring av en praktisk verksamhet 
2. Det andra gäller förbättring av deltagarnas förståelse av en praktisk verksamhet. 
3. Det tredje gäller förbättring av situationen inom vilken praktiken äger rum. 

 
För att återkoppla detta till vårt arbete så kommer den första punkten handla om att 
förbättra Brandmuseet i Borås nuvarande hemsida, den ska moderniseras och locka en 
ny målgrupp som i det här fallet är skolungdomar i grundskolan. Den andra punkten 
syftar i vårt fall till användarvänlighet och interaktion. Hemsidan ska vara lätt att 
använda, kännas logisk och behålla användarens intresse. Den tredje och sista punkten 
har att göra med hemsidans relevans och hur informationen presenteras. Används rätt 
media till den information som presenteras? Ger hemsidan är korrekt bild av 
Brandmuseet i Borås och den historia de vill förmedla? 
 
Karin Rönnerman (2004) skriver att aktionsforskning används för att utveckla och 
förändra olika organisationer. Det är en ansats som verkar för ett samarbete mellan 
forskaren och praktikern och det samarbetet ska leda till förändring. Det handlar med 
andra ord om att utveckla och förändra verksamheten men också om att skaffa sig 
kunskap om hur förändringen går till och vad som sker under arbetets gång. 
 
Förloppet gör att aktionsforskning kan ses ur ett ”bottom-up”-perspektiv, vilket innebär 
att det är praktikern själv som ställer frågorna och agerar för en förändring. Detta skiljer 
sig från ett så kallat ”top-down”-perspektiv, som då är att betrakta som att någon annan 
beslutar om vad som ska ske i verksamheten. Genom att aktionsforskning är 
praktikerorienterad är det den egna praktiken som är i fokus för en aktion. Det är 
praktikern som formulerar vad som ska studeras och vilka frågor som man vill ha 
kunskap om (Rönnerman 2004). 
 
Hult och Lennung (1978) gör en genomgång av ett sjuttiotal olika forskares definitioner 
på aktionsforskning. De delar upp kraven på aktionsforskning i sex punkter. 
 

1. Aktionsforskning har alltid som mål både att lösa problem och att öka den 
vetenskapliga kunskapen. 
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2. Aktionsforskning har också som mål att de som berörs av projektet lär sig av 
varandra och utvecklas genom arbetet i projektet. 

3.  Den kunskap som aktionsforskning ger upphov till syftar till en förståelse av 
helheter 

4. Aktionsforskning förutsätter således samarbete mellan personer i de situationer 
man försöker förstå/förändra. 

5. Aktionsforskningsstrategin är framförallt tillämpbar i samband med förändringar 
i sociala system 

6. I ett aktionsforskningsprojekt måste parterna komma överens om gemensamma 
värdemässiga utgångspunkter (Hult & Lennung 1978,  s.178-180).   

Planeringen av genomförandet. 
 
Nedan kommer vi med hjälp av olika underrubriker förklara och framföra vilken metod 
vi använt oss av under processen att skapa hemsidan för precis som aktionsforskningen 
säger så är det praktikern som väljer vad som ska studeras och vilka frågor han vill ha 
svar på. De mål som står i fetstil har vi innan satt upp som tänkbara milstolpar som vi en 
efter en kommer arbeta med för att på så sätt ta oss igenom hela den process som måste 
göras vid denna typ av utvecklingsarbete. Vi kommer även att presentera hur vi kommer 
att bedriva genomförandet utifrån de aktionsbaserade kriterier - och värderingar som 
finns. 
 

• Förstudie 
Vi kommer att inleda ett seminarium med vår uppdragsgivare för att få ta del av 
deras vision av hur den slutgiltiga produkten skall lämpa sig, detta kommer att 
vara av yttersta vikt för den framtida produktionen. Utifrån ett aktionsforskning 
synsätt på förstudien är det här viktigt att parterna kommer överens om 
gemensamma värdemässiga utgångspunkter (Hult & Lennung 1978). Precis som 
Hult och Lennung (1978) skriver i punkt 4 (se aktionsforskning) förutsätter 
aktionsforskning även ett samarbete mellan personer i de situationer som man 
försöker förstå. Konsekvenserna av ett felaktigt genomfört seminarium i detta 
stadium kan resultera i att vi som utvecklare börjar arbeta mot felaktiga mål och 
får en bild av arbetsgången som inte stämmer överens med vår uppdragsgivares 
bild av resultatet. En viktig del av förstudien är även att ta reda på vilken 
information som hemsidan skall förmedla, ska det vara en informativ sida eller 
skall det vara en funktionell/effektfull/kreativ/inspirerande sida? Detta är några 
av de frågeställningar vi kommer att arbeta kring runt förstudien. En 
sammanställning av denna information kommer att resultera i en 
behovsbeskrivning. 

 
• Behovsbeskrivning / behovsanalys   

Med den information och kunskap som vi har kan vi se helheten i vårt arbete och 
kan därmed göra en behovsbeskrivning. En av aktionsforskningens krav är att 
man ska få en förståelse för helheten. Behovsbeskrivningen kommer bland annat 
att innehålla information om vilken målgrupp hemsidan riktar sig till, vilka mål 
som skall uppnås och vad sidan skall förmedla. Utifrån behovsbeskrivningen så 
kommer vi att försöka identifiera användarna.   
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• Identifiera användarna. 

Vi kommer utifrån behovsbeskrivningen se vilken användargrupp vi skall 
anpassa oss till. Med användargrupp avser vi åldersgrupp, kön och privat/arbete 
influerad. Med privat/arbete influerad menar vi på att informationen användaren 
söker beror på om användaren sitter i hemmiljö eller inom arbete/skola. Vi anser 
att om man sitter hemma har man större nöje av exklusiva och mer ”flashiga” 
funktioner medan man inom skola/arbete söker mer efter den stilrena, 
informativa funktionen. Med detta menar vi att sidan vi kommer utveckla 
kommer se olika ut om vi ska arbeta mot en skola/arbete eller en hemmiljö. Det 
är därför viktigt att ta del av tidigare forskning och olika pedagogiska teorier för 
att få insyn i hur detta kan ske. 

 
• Bakgrundskunskaper och förväntningar 

Med bakgrundskunskaper syftar vi på den kunskap individen besitter sedan 
tidigare, frågeställningar som uppkommer runt ämnet kan vara: Hur ser en 
hemsida inom denna genre ut? Vad vill jag få ut av att besöka den? Kommer jag 
att förstå hur jag ska hitta informationen? Detta är några av de frågor vi kommer 
att fokusera på och ha som en pedagogisk hörnsten vid utformandet, såvida att 
hemsidan kommer att innehålla information.   
 

• Användaranpassa vår tjänst 
Då vi vet vilken vår målgrupp är kan vi börja användaranpassa vår tjänst. Detta 
är en fas då vi kommer att gå igenom mycket tidigare forskning och granska 
diverse hemsidor för att skapa oss en bild om vad just vår användargrupp vill ha. 
Därefter skapar vi en domänanalys.  
 

• Domänanalys 
Med Domänanalys menar vi att det kommer fokuseras arbetskraft på att 
strukturera och sätta mål för vad som ska uppnås. Vi kommer att diskutera fram 
ett förslag på en produkt som vi utvecklare och vår uppdragsgivare anser att den 
tänkta målgruppen är intresserade av och som vi själv anser vara tillräckligt 
utmanande och lärorikt för att arbeta vidare med. Ett förtydligande runt 
domänanalys är att vi, efter att det fastställts vad som skall skapas, kommer att 
lägga kraft på att se om några andra utvecklare gjort någonting liknande tidigare, 
detta för att se deras resultat och se hur vi vill förändra vår produkt gentemot 
deras. Detta kan även vara bra för att vi ska få en bild av det som skall skapas. 
 

• Kravspecifikation 
Av det som kommit fram under förstudien kommer vi att sammanställa till en 
kravspecifikation, här kommer vi bifoga utdrag från vårt seminarium med 
uppdragsgivaren och dennes åsikter och krav tillsammans med våra lösningar 
och tankar runt projektet. Vi vill ha en plan för hur vi förmedlar den information 
vi fått för hemsidan tillsammans med funktioner och ett grafiskt gränssnitt. 
 

• Sammanställning av information 
Utifrån behovsanalysen kommer vi att strukturera upp den information som 
arbetsgivaren vill förmedla och diskutera hur vi kan implementera dessa inom de 
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ramar som finns för sidan. 
 

• Producera sidan. 
I detta steg kommer vi att börja utveckla vår produkt. Vårt mål är att vid varje 
uppsatt milstolpe under produktionen skicka en kopia till arbetsgivaren för att 
vid ett så tidigt stadium som möjligt få indikationer på saker som inte stämmer. 
Då sidan är klar kommer vi att genomföra vår slutgiltiga testning, vi kommer att 
låta en oberoende ”testpilot” prova sidan för att se att de generella 
användbarhetskraven uppnås (Nielsen 2000). Det som är viktigt att tänka på här 
är att arbetet inte är klart då det slutgiltiga testet inleds, då det kan komma fram 
information och synpunkter som rör grunden i hela produkten. Detta är 
någonting som tas med i planeringen för att ge ytterligare tid för att arbeta med 
produkten ifall någonting måste förändras. 
 

• Tidsplan  
En tidsplan kommer att sättas upp på hur vi ska lägga upp arbetet för att skapa 
Borås brandkårsmuseums hemsida. Detta för att åskådliggöra hur mycket tid vi 
kan avsätta till varje del av arbetet. Vi kommer här nedan att presentera den 
tänkta tidsplanen och hur vi på förhand har tänkt strukturera upp arbetet. 

 
Inför arbetet: Precis som vi tar upp i kapitlet om aktionsforskning så har 
ansatsen som mål att de som berörs av projektet ska lära av varandra och 
utvecklas av projektet. Vi kommer därför att hålla ett möte med 
brandkårsmuseet. Syftet med detta är att så tidigt som möjligt kunna ventilera 
allas tankar om det framtida arbetet. Tanken är också att vi ska kunna ha lite tid 
för oss själva innan arbetet börjar där vi som utvecklar ska kunna smälta alla 
intryck från mötet och kunna ha en så bra grund som möjligt när arbetet väl kör 
igång. Vi har även för avsikt att kunna presentera en mall på hur hemsidan ska se 
ut när vi träffas på det första ”officiella” mötet för att på så sätt ge 
uppdragsgivaren en bild på hur vi kan tänkas att resultatet ska se ut. 

 
Vecka 1: Vi har vårt första ”officiella” möte med brandkårsmuseet där vi 
presenterar vår mall på hur hemsidan ska se ut. De ansvariga för museet får även 
visa runt oss på plats och vi kan tillsammans bestämma vad som ska finnas med 
på hemsidan. Vi planerar även här hur och vad vi ska fotografera till hemsidan. 
Efter mötet finjusteras vår mall för hur sida ska se ut. 

 
Vecka 2: Vi kommer under veckan gå till brandkårsmuseet för att fotografera 
lämpliga objekt som ska vara med på hemsidan. Bilderna ska sedan redigeras. Vi 
ska även läsa in oss på aktionsforskning och det skriftliga ska komma igång. 

 
Vecka 3: Bildredigeringen ska fortgå under veckan. Vi ska här ha ett syfte och en 
problemformulering att utgå ifrån i vår uppsats. Texten som ska var med på 
hemsidan produceras och skickas tillbaka till de ansvariga för brandkårsmuseet 
för korrekturläsning 

 
Vecka 4: Vi påbörjar kodningen av hemsidan. Vi fortsätter arbetet med att 
producera text till textdokumentet 
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Vecka 5: Kodning av hemsidan fortskrider. Planering av filmningen ska vara klar, 
Uppsatsskrivning fortgår. 

 
Vecka 6: Hemsidan ska vara kodad och klar förutom filmdelen. Filmdelen ska 
filmas och redigeras för att sedan implementeras i hemsidan 

 
Vecka 7: Hemsidan ska vara klar denna vecka. Fokus ligger nu på att slutföra 
uppsatsen. 

 
Vecka 8: All text ska vara klar denna vecka så att vi kan göra de ändringar som 
behövs under den sista veckan. 

 
Vecka 9: Test av hemsida för att kolla att det inte finns några buggar. 
Textdokumentet färdigställs 

 
Vecka 10: Examination 

 
För att struktureras upp arbetet så behöver vi en modell att jobba efter. Detta görs för 
att säkerhetsställa att de krav som vi har presenterat (se ovan) ska följas och utföras. 
Denna modell presenteras i det följande avsnittet teori. 

Teori 
Efter att gått igenom ett flertal pedagogiska och systemutvecklingsmodeller så ansåg vi 
som utvecklare av brandmuseets nya hemsida att ingen av dessa modeller i detalj passar 
vår syn på hur vi ska bedriva utvecklingen av hemsidan. Syftet med vårt 
utvecklingsarbete och hur vi skall förmedla informationen på ett pedagogiskt och 
informativt sätt lyckade inte heller återspeglas i dessa modeller. 
 
Därför har vi valt att knyta ihop flera trådar från de olika modellerna för att skapa en 
egen modell för hur systemutvecklingen och även för hur den pedagogiska 
informationsförmedlingen skall ske. Vi kommer därför under teoriavsnittet att 
presentera de befintliga systemutvecklingsmodeller som finns och därefter förklara hur 
delar av dessa ligger till en grund för vår modell. 
 
Genomgång av systemutvecklingsmodeller 
 

Vattenfallsmodellen 
Vattenfallsmodellen går ut på att arbetet bryts upp i delar och delarna arbetas igenom i 
följd av varandra. Med andra ord kan man säga att arbetet delas upp i block som 
avhandlas i ett fast led med väl etablerade milstolpar och där granskningar skall ske vid 
slutet av varje block för att försäkra kvalitén på arbetet. En viktig punkt inom 
vattenfallsmodellen är att man inte skall kunna hoppa över till ett annat block innan det 
förstnämnda är klar (Gulliksen & Göransson 2002). 
 

Inkrementella utvecklingsmodellen 
Även denna modell baserar sig på att man delar upp arbetet i olika block. Till skillnad 
från vattenfallsmodellen så bygger man sig först en ryggrad som skall genomsyra 
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arbetet. Därefter lägger man den tid och resurs som behövs för varje sidodel och 
funktion (Gulliksen & Göransson 2002). 
 
 

Tvåstegsmodellen 
Tvåstegsmodellen bygger på två faktorer. Först så skriver man all kod och som steg två 
rättar man till de problem och fel som uppstår. Denna teori faller dock tyvärr eftersom 
den i regel kan bli väldigt dyr att underhålla och att det är oerhört svårt för en 
utomstående att fortsätta utveckla koden, alternativt att göra förändringar. Detta kan 
man se som grunden till systemutveckling, detta har dock kommit att utvecklas till ett 
flertal olika modeller, bland annat den iterativa modellen (Gulliksen & Göransson 2002). 
 

Iterativ modell 
Denna modell liknar tvåstegsmodellen på ett flertal punkter. Modellen går ut på att man 
inte behöver göra allting rätt ifrån början utan att det skapas en cykel som kommer 
uppmärksamma problemen och hantera dessa i loop liknande cykel. Här hanteras 
samma moment flera gånger i och med att förbättringar görs utefter andra delar. Man 
kan se modellen som att man gör en del på en hemsida för att sedan utvärdera, 
analysera och sedan fortsätta utveckla den delen (Gulliksen & Göransson 2002). 
 
 
Sammanfattning av vår modell för systemutveckling 
Här ämnar vi att på ett sammanfattande sätt förklara de olika delar som ingår i vår 
modell och hur vi tänker angripa dessa. Vi kommer därefter att gå in närmare på varje 
del av modellen och förklara uppkomsten av den. 
 
Inom planeringsfasen av systemutvecklingen ämnar vi att lägga stor vikt på att sätta upp 
de hörnstenar som krävs. Med hörnstenar menar vi de grundprinciper som gäller för 
arbetet, som till exempel hur sidan ska se ut, vilken sorts text som skall finnas på den, 
hur vi på ett pedagogiskt sätt kan få sidan intressant, vilka funktioner som ska finnas, 
och vilken generell ”image” vi vill ge Borås Brandkårsmuseums nya hemsida. För att 
uppnå dessa hörnstenar behöver vi alla dela samma mål. Med mål menar vi att 
färdigställa de delar i arbetet som ska uppnås för att skapa en helhet, även komma 
överens om vägen fram till dessa mål. Vi skall till exempel utforma ett styrdokument 
som berättar vilka mått bilder skall ha, hur designen ser ut och vilka funktioner som 
skall finnas och hur man skall framställa dessa. På så sätt skapar vi gemensamt en 
enhetlig bild över det som vi ska skapa och enligt aktionsforskningen är det viktigt att 
deltagarna i ett projekt får en förståelse för helheten.  
 
Då de grundläggande hörnstenarna i planeringsfasen är färdigstrukturerade (se figur1) 
ämnar vi att ta hjälp av vattenfallsmodellen för att strukturera upp den kommande 
genomförande processen i olika block (se figur 3) för att på så sätt få en struktur för 
utvecklingsarbetet. Extra vikt lägger vi på designen och menysystemet som kan anses 
vara ryggraden i projektet utifrån den inkrementella utvecklingsmodellen (Gulliksen & 
Göransson 2002). 
 
Då struktureringen av hur genomförandet ska gå till så kan vi börja jobba med att se 
över de modeller som kan hjälpa oss att utföra varje block. Här kombinerar vi 



 19 

tvåstegsmodellen och den iterativa utvecklingsmodellen vilket innebär att skapandet av 
de olika blocken hamnar i en loop funktion vilket i sin tur innebär att man kan arbeta på 
en funktion flera gånger om för att utveckla den till fullo. 
 
Figuren nedan visar de steg som vår modell genomgår fram till resultatet. Inom 
planeringen fasen finns det ett antal milstolpar/aktiviteter som måste uppnås för att 
arbetet ska bli moget nog att ta steget över till genomförandet där nya 
milstolpar/aktiviteter väntar. Innebörden av varje fas kommer att presenteras nedan. 

 
Figur 1 

Figur 1 visar de faser vår modell genomgår för att nå resultatet 
 

Planeringsfas 
Att starta ett systemutvecklingsarbete utan en god grundläggande planering kan anses 
väldigt frustrerande då det kan finns väldigt många aspekter av arbetet som känns 
osäkert, utvecklaren kan känna sig osäker på designen, vilka begränsningar som ska 
göras och har en generellt diffus bild av slutresultatet (Löwgren & Stolterman 1998). 
 
Detta är dock någonting man kan förebygga genom att skapa en god grund för arbetet 
och planera och strukturera upp arbetsgången redan innan det praktiska arbetet drar 
igång. Detta för att skapa en trygg miljö och ett sorts styrdokument och skisser som man 
alltid kan återkomma till då man stöter på problem under arbetsgången och behöver ta 
reda på hur man tänkte i utgångsläget. Här kan vi även ta tillvara på aktionsforskningen 
som handlar i mångt och mycket om att lösa problem, för att lösa problemen behöver 
man kunskap om den verksamhet man avser att förändra. När man väl fått den 
information man behöver så ökar den vetenskapliga kunskapen inom 
utvecklingsprojektet och problemen blir därför enklare att hantera. Väljer man att tidigt 
samla in så mycket information och planera arbetet så kan man även få en större chans 
att tidigt se de problem som kan uppkomma och därför på ett smidigare sätt lösa 
problemet. 
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Planeringsfasen består av två delar. En del som fokuserar på att skapa en förståelse av 
vad som ska göras. Inom denna del kan vi se milstolpar som till exempel 
Behovsbeskrivning, identifiera användarna, domänanalys, kravspecifikation och att få 
en tydlig bild av vad syfet med arbetet är. Denna del får i vår modell benämningen 
”Struktureringsfas”. 
 
Den andra delen är planeringen av det framtida arbetet, där arbetsstrukturen och 
arbetsuppgifter ska planeras. Här tar vi hjälp av vattenfallsmodellen och den 
inkrementella modellen för att strukturera upp arbetets gång, denna del i vår modell får 
namnet ”Planering av genomförandetfas”. 
 
 

 
Figur 2 

Figur 2 visar Planeringsfasens två delar, Strukturerings fasen och planering av 
genomförande fasen. När dessa två delar är färdiga är arbetet moget att gå över till 

genomförande fasen. 
 
Vattenfallsmodellen går ut på att arbetet bryts upp i delar och delarna arbetas igenom i 
följd av varandra.  
 
Vi har för avsikt att dela upp arbetet i dessa block som vår modell förespråkar, till 
exempel kan vi se att dessa block/delar får namn som: Bildredigering, 
grundprogrammering, design och texthantering (se figur 3). Problemet med 
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vattenfallsmodellen utifrån vårt synsätt är att varje block måste bli klart före ett annat 
block kan påbörjas, detta kan vi anse vara en bra väg att gå om man jobbar själv inom 
utvecklingen men då vi är flera personer som ämnar dela upp arbetet så måste vi frångå 
vattenfallsmodellen men ta till vara på blocktänket (att varje arbetsuppgift delas upp 
och fördelas på arbetsgruppens medlemmar), med detta menas att vi inom gruppen 
arbetar med olika saker som sedan sätts samman. Självklart är det här viktigt att vi tar i 
beaktning att vissa block inte kan påbörjas innan ett annat block är klart, till exempel 
kan vi inte börja redigera bilder innan vi vet hur designen och siduppbyggnaden är klar. 
Därför har vi skapat den visualisering som figur 3 ger, där vi kan se hur de olika blocken 
är uppdelade och den gång genomförandet ska följa. 
 
Inkrementell utveckling är även en modell vi gått igenom för att se om vi kan hitta 
någonting som kan vara till användning vid strukturering av vårt arbete. Även denna 
utvecklingstyp baserar sig på att man delar upp arbetet i olika fragment eller block. Till 
skillnad från Vattenfallsmodellen så använder man sig här av att först bygga den ryggrad 
som skall genomsyra arbetet. Därefter lägger man den tid och resurs som behövs för 
varje sidodel och funktion (Gulliksen och Göransson, 2002). 
 
Det vi kan ta vara på utifrån den inkrementella utvecklingsmodellen då det kommer till 
vårt arbete är att vi kan skapa en design och upplägget på sidan och därefter lägga fokus 
på varje enskild del av hemsidan och de olika moment som kan komma att läggas till. Vi 
återkopplar också det förfarandet till aktionsforskningen som förespråkar att det är 
viktigt att se helheter. Samtliga medlemmar i utvecklingsgruppen ska ha samförstånd i 
hur den slutgiltiga produkten kommer att se ut.  
 
Precis som vi kan se i figur 3 nedan så läggs en hög prioritering på de grundläggande 
blocken Fotografering, Design/sidstruktur och text, till exempel designen har en högre 
prioritering då de flesta andra arbetsuppgifterna är beroende av att designen ska bli klar 
först. Denna högre prioritering resulterar i att just detta block hamnar tidigt i 
utvecklingsprocessen. 
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Figur 3 

Figur 3 Vår modell för genomförandet där blocken presenteras i den riktning arbetsflödet 
skall fungera 

 

Genomförandefas 
När de punkter som ingår i planeringsfasen av vår modell är uppfyllda är arbetet moget 
att gå in i genomförande fasen. Utifrån vår modell för genomförandet vet vi hur arbetet 
skall struktureras upp, se figur 3, dock vet vi inte hur varje enskilt block skall 
genomföras. Därför måste vår modell utvecklas genom att se över de praktiska 
genomförandemodeller som finns i dagsläget. De modeller vi tittat på inom detta 
område är Tvåstegsmodellen och iterativ utveckling för att även här se hur dessa 
modeller kan bistå oss med information om hur vi ska bedriva vår utveckling av 
webbplatsen. 
 
Tvåstegsmodellen är den första stora modellen för systemutveckling och bygger på två 
faktorer, dessa är att man skriver all kod först och som steg två rättar man till de 
problem och fel som uppstår.  
 
Denna modell faller dock tyvärr eftersom den i regel kan bli väldigt dyr att underhålla 
och att det är oerhört svårt för en utomstående att fortsätta utveckla koden, alternativt 
att göra förändringar. Utifrån våra förutsättningar skapar det även ett problem då det 
kan vara svårt för de andra medlemmarna i utvecklingsarbetet att fortsätta arbeta med 
koden, ännu svårare är det att förutse hur det slutgiltiga resultatet ska bli vilket 
påverkar uppdragsgivarna som i framtiden vill göra ändringar på hemsidan (Gulliksen & 
Göransson 2002).  
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Det vi tar med oss ifrån denna modell är sättet att arbeta med kod, eftersom 
programmet Flash som vi primärt kommer att jobba i har en så kallad Debuggfunktion3

Lärandeteorier 

 
som kompilerar koden och ser om det finns några fel i denna. Detta gör att tanken med 
tvåstegsmodellen blir väldigt effektiv då man hela tiden kan få reda på när det blivit fel. 
Dock behöver tvåstegsmodellen utifrån vårt synsätt utvecklas och därför har vi valt att 
se över den Iterativa utvecklingsteorin som bygger vidare på tvåstegsmodellen. 
 
Iterativ utveckling kan ses som en loop där en uppgift görs ett flertal gånger. Denna 
modell liknar tvåstegsmodellen på ett flertal punkter. Modellen går ut på att man inte 
behöver göra allting rätt från början utan att det skapas en cykel som kommer 
uppmärksamma problemen och hantera dessa. 
 
Vid iterativutveckling hanteras samma moment flera gånger i och med att förbättringar 
görs utefter andra delar. Man kan se modellen som att man gör en del på en hemsida för 
att sedan utvärdera, analysera och sedan fortsätta utveckla den delen (Gulliksen & 
Göransson 2002). Här kan vi direkt se att denna modell kan passa vår modell på ett 
positivt sätt, då flash har denna Debugger så kan man mellan varje moment i 
programmeringen testa koden för att se att det man gjort fungerar, även fast hela 
funktionen inte är klar. 
 
Det viktigaste och mest funktionella med denna modell är att man kan lägga delar på is. 
Här delar man upp arbetet så att varje del inte är beroende av någon annan så man lätt 
kan gå mellan delmomenten. Detta är dock inte någonting vi kommer att utnyttja då vår 
modell baseras på att ett block ändå skall göras klart för att underlätta och effektiviserar 
arbetsgången för de andra blocken som hamnar i en beroende position (se Planeringen 
av genomförandet) (Gulliksen & Göransson 2002). 

Det finns många teorier för hur bra lärande skall tillämpas, tyvärr inte så många för hur 
kunskapsförmedlingen skall ske på bästa sätt utifrån ett brandkårmuseums perspektiv. 
Vi har därför gått igenom och tittat på vad som förespråkas för att skapa en god 
utbildningsgrund för informationsteknologisk kommunikation från hemsidan. 
 
Vi har kommit fram till att arbeta utifrån en sammanställning av Vygotskijs teorier, 
nämligen att man lär sig som bäst, då man förstår det man skall lära sig samtidigt som 
att man finner informationen intressant. 
(Vygotskij 1999) 
 
För att ge den bakgrund som ledde oss fram till detta kommer vi att redovisa de teorier 
Vygotskij hade om inlärande i ett klassrum och omvandla detta till en modell om hur 
detta ter sig via en webbaserad miljö. 
 
Att skapa en hemsida som både tilltalar och undervisar är en komplicerad uppgift där 
flera faktorer ingår. Bland dessa faktorer kan vi bland annat se kvalitet på information, 
intresse och till viss del underhållning. För att dessa delar skall kunna uppnås tar vi 

                                                        
3 Program som felsöker programmeringskod  
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hjälp av pedagogiska teorier och information från aktionsforskningen för att se hur vi 
kan lägga upp en plan för att kunna leverera det förväntade resultatet. 
 
Då aktionsforskningen främjar att vi förändrar informationen som redan finns faller det 
sig naturligt att vi arbetar med de texter och berättelser som vi blivit tilldelade av vår 
uppdragsgivare. Men den stora frågan kvarstår ändå, hur gör vi dessa texter intressanta 
för den informationssökande individen?  För att söka ett svar på dessa frågor så kommer 
vi att presentera Vygotskijs teorier som vi anser vara relevanta. 

Fantasi och skapande av en bild 
Vygotskij talar om att fantasi är av stor betydelse.  För ett barn kan det vara en tunn 
gräns mellan fantasi och verklighet. Ur en pedagogisk synvinkel kan en fantastisk och 
målande berättelse om påhittade figurer vara lika givande som en historia relaterad till 
verkligheten (Lindqvist 1999). Därför är det viktigt att skapa en kontext utifrån 
personens perspektiv och inte det perspektiv som förmedlaren tror att personen i fråga 
vill ha. 
 
Vygotskij (1999) menar vidare på att den sociala kommunikationen spelar stor för 
utvecklingen av tänkandet.  
 
”Utan social kommunikation sker ingen utveckling av vare sig språk eller tänkande, 
menar Vygotskij.” Ordbetydelsen förenar de båda processerna. Ordbetydelsen är både 
språk och tänkande på samma gång (…) Om man isolerar tänkandet från känslolivet, kan 
man inte förklara tänkandets uppkomst”, skriver Vygotskij. Det innebär att varje idé 
innehåller en affektiv relation till verkligheten som idén refererar till (Vygotskij 1999. s. 
10). 
 
 
Detta är en viktig aspekt då det kommer till informationen som skall förmedlas via 
hemsidan. Vi måste sätta oss in i besökarens kontext för att försöka förstå vad denne vill 
uppleva genom att besöka hemsidan. Vi kan även dra en direkt länk till Vygotskijs 
sociokulturella lärande där språket spelar en stor roll, vi vill måla upp en bild av 
historien genom att ge användaren en berättelse att ta till sig (Lindqvist 1999). 

Intresse 
Intresse har enligt Vygotskij en väldigt central roll då det kommer till inlärandet 
(Lindqvist 1999). Vi kan därför kategorisera våra användare till två grupper då det 
kommer till intresse. Först har vi den intresserade gruppen, den grupp som är genuint 
intresserade av den informationen som finns på hemsidan, vi kan tänka oss att denna 
grupp själv har sökt sig fram till hemsidan i sökandet efter information. 
 
Den andra gruppen, den grupp vi kan kalla ”slump” gruppen är den grupp av människor 
som av en slump hamnat på sidan, eller blivit dirigerade dit, till exempel som elever för 
ett skolprojekt om brandkårsmuseet. Båda dessa grupper kan vi anse har väldigt olika 
intressen i hemsidan, så frågeställningen blir: Hur kan vi skapa en hemsida som 
välkomnar och ger båda grupperna det dom vill ha? 
 
Vygotskij menar på att det är av ytterst vikt att tänka på att informationen skall riktas 
mot den enskilda personen, därför måste ämnet sättas i ett personligt förhållande till 
just den individen (Lindqvist 1999).  Utifrån intressegruppen så kan vi anta att dessa 
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helt enkelt söker information, så därför skall den vara lätt tillgänglig. Slumpgruppen 
däremot kan vi anta inte lockas lika mycket av informationen på hemsidan. Detta är 
någonting vi ämnar lösa genom att skapa en design som inte bara tilltalar ögat, utan som 
främjar även inlärandet. För vi anser att en grafiskt tilltalande hemsida skapar ett 
intresse hos individen, och finns ett intresse så kan vi på ett lättare sätt få slump 
gruppen att vara kvar på sidan, och på så sätt ha en större chans att även börja läsa den 
information som presenteras. 

Minne 
Vygotskij menar att sambandet mellan minne och intresse är väldigt individuellt, 
förmedlaren måste utnyttja flera olika vägar i sin förmedling för att chansen att nå ut på 
ett intressant sätt blir så högt som möjligt. Detta för att den som söker informationen 
skall minnas vad den lärt sig (Lindqvist 1999). När det kommer till sambandet mellan 
minnet och intresset så menar Vygotskij att pedagoger måste utnyttja flera olika vägar i 
sin förmedling av information för att eleverna skall minnas vad de lärt sig.  Han menar 
också att minnets funktion är individuellt och kan skilja sig från person till person 
(Lindqvist 1999). 
 
Använder man sig av flera olika kanaler för förmedling av information, desto 
grundligare fastnar det man lärt sig (Lindqvist 1999). Detta kan vi återkoppla till den 
frågeställning vi har ställt oss för i denna uppsats, nämligen hur vi kan förmedla 
information på ett så användarvänligt sätt som möjligt. Vi som utvecklare har valt att 
använda oss av alla de medier som för tillfället görs möjliga via Internet, nämligen text, 
bild, ljud och film. 

Den aktiva individen. 
Vygotskij ansåg att människan är en aktiv individ. Det finns enligt honom tre aktiva 
parter som tillsammans utgör ett aktivt lärande, dessa parter är: en aktiv elev, en aktiv 
lärare och en aktiv miljö (Lindqvist 1999).   
 
För att besvara frågan om hur man skapar en pedagogisk informativ hemsida som vi 
som utvecklare av Borås brandmuseums hemsida gör, är det viktigt att ta del av 
Vygotskijs teorier i detta sammanhang, men eftersom det inte är en skolmiljö vi befinner 
oss i så måste vi försöka återskapa dessa aktiva parter på en annan kontext. Vi kan se 
besökaren som eleven, vi kan se informationsförmedlingen som läraren och vi kan se 
interaktionen som den aktiva miljön. 
 
Vygotskijs menade vidare på att det optimala lärandet faktiskt präglas av att det sker en 
undervisning där eleven uppmuntras att själv söka sin kunskap aktivt. Han menar dock 
även att i en sådan undervisning så matas inte eleven med färdig information utan 
använder sina egna erfarenheter som en grund och bygger på med ny information 
(Lindqvist 1999). 
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Validitet och reliabilitet 
Vi har med hjälp av seminarier med den ansvariga personen för Brandkårsmuseet 
samlat in fakta om olika historiska händelser som sedan använts på hemsidan. Empirin 
(faktan) har sedan överförts till textdokument som sedan skickats tillbaka till 
uppdragsgivaren för granskning och godkännande.  Detta är gjort för att säkerhetsställa 
att informationen är korrekt då validitet handlar om giltighet och relevans. Med giltighet 
menar man att det finns en överensstämmelse mellan de teoretiska och empiriska 
begrepp som forskaren har fastställt, eller i vårt fall att vi återberättar museets historia 
på ett korrekt sätt (Holme & Solvang 1997). 
 
Med reliabilitet betonar man tillförlitlighet på de insamlade data under 
forskningsarbetet. Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna genomförts och hur 
noggranna vi är vid bearbetningen av informationen. Hög reliabilitet får man vid flera 
oberoende mätningar och undersökningar som i stort sätt ger samma resultat (Holme & 
Solvang 1997). För vår del blir detta svårt att undersöka då den fakta vi presenterar 
kommer från historieböcker eller personal på brandkårsmuseet. Enda möjligheten för 
oss att undersöka om våra fakta stämmer är att jämföra de olika elementen med 
varandra. Alltså att det som uppdragsgivaren berättar stämmer överens med den 
historiska litteratur vi har till förfogande.   

Etik 
En forskares arbete regleras av mer eller mindre tvingande regler och föreskrifter. Man 
kunde ändå säga att forskarens eget etiska ansvar i en mening utgör grunden för all 
forskningsetik. Forskaren har nämligen ytterst själv ansvaret att se till att forskningen är 
av god kvalitet och moraliskt acceptabel. Som den senaste statliga utredningen om 
forskningsetik påpekade så måste forskningsetisk reflektion vara en naturlig del av 
forskningens vardag.  
 
Vetenskapsrådet ger (www.ts.mah.se) riktlinjer på hur man bör förhålla sig när man 
aktionsforskar? Vi tar upp dem här och svarar på varje punkt på hur vi själva förhåller 
oss 
 

• Vem ”äger” forskningen? Vem har rätt att bestämma? Vem ”äger” resultaten? 
Undersökaren, deltagarna eller båda och vem ”äger” i så fall vad?  

 
Skolan kommer äga vårt arbete och det kommer vi att klargöra för våra uppdragsgivare. 

• De medverkande måste samtycka till att delta. Undersökaren behöver 
medverkandes tillstånd för att få genomföra forskningen och ska behandla den 
insamlade informationen konfidentiellt. Undersökaren måste också vara tydlig 
om vad som utgör forskning av projektet.  

Det är uppdragsgivaren som har kommit till oss och därför samtycker de till att vi 
presenterar deras information. Vi kommer att behandla allt material konfidentiellt. Vi 
kommer att ha en öppen dialog om vad som kommer att finns på den färdiga 
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prototypen. Det innebär också att vi medvetet inte har med några personer på våra 
bilder och de enda verkliga personerna som medverkar på hemsidan är vi själva 
 
På hemsidan tas det upp olika händelser och människoöden. Vi har valt att avidentifiera 
dessa personer. Detta på grund av att vi vill belysa själva händelsen och inte vad 
enskilda individer har för delaktighet i själva händelsen. 
 

Resultatet av genomförandet 
 
Vi kommer här att resovisa hur utfallet av vårt arbete blev. Vi har valt att dela upp detta 
i två delar med samma upplägg som i avsnittet, planeringen av genomförandet och det 
praktiska genomförandet av hemsidan. Dessa delar är planering och genomförande och 
de underrubriker som ingår.  
 
I planeringsdelen tar vi upp alla de aspekter som måste tas i beaktande innan arbetet är 
moget att gå in i genomförandefasen. Inom genomförandefasen så redovisar vi hur det 
praktiska arbetet vid framtagandet av hemsidan. Vi kommer att utgå från vårt 
metodavsnitt för att presentera det verkliga utfallet för varje steg i genomförandet. 

Planeringen 
Vår uppfattning är att Brandkårsmuseet i Borås vill framhäva de historier som 
genomsyrar museet och dess föremål. De menar på att den nuvarande hemsidan är för 
innehållslös och inte tillräckligt intressant för att kunna skapa ett samband mellan 
hemsidan och de potentiella besökarna och informationsökarna. 
 
Uppdragsgivaren menar även på att det är viktigt att informationen som förmedlas 
anpassar sig till den publik som hemsidan avser nå ut till i första hand. (Se Identifiera 
användarna) Vi delar vår uppdragsgivares syn på att informationen bör förmedlas över 
flera olika medier. Det framkommer en överenskommelse att rörliga och fasta bilder, 
ljud och text skall vara de medier som används i olika former för att förmedla den 
information och illustration som menat. 
 
Vygotskij (Lindqvist 1999) menar att vissa aktiviteter är situerade. Med det menas att 
rum och plats får en central roll i sammanhanget. Detta betyder helt enkelt att det är 
betydligt lättare att lära sig saker i en miljö som främjar lärandet och som är relativt till 
vad man skall lära sig. Detta vill vi ta tillvara på när vi utformar vår hemsida. Vi vill 
utforma hemsidan så att den har en kontext runt just brandmuseet. Vi har då en 
möjlighet att isolera andvändaren till en miljö som är väsentlig och inbjudande till att 
lära sig mer. Med detta menar vi att med hjälp av bilder och film kan skapa en atmosfär 
som tilltalar den tänka målgruppen, vilket i sin tur leder till ökat intresse som i sin tur 
leder till ökad informationsmottaglighet 
 
Vad gällande informationsurvalet så skall den delas upp. Utifrån böcker och andra 
informationskällor kommer vi att välja ut ett antal nerslag i historien vilket har en 
inverkan på föremålen på museet och skriva om detta, samtidigt kommer vår 
uppdragsgivare även att välja ut ett antal händelser som de vill förmedla via hemsidan. 
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Vi gör genom detta ett aktivt val att inte utföra alla de delar av hemsidan som den har 
möjlighet att erbjuda.  Informationen som vi har tagit fram med hjälp av böcker och 
andra informationskällor kommer att sammanfogas tillsammans med bilder vi tagit och 
historiskt material som brandmuseet står för Syftet med att kombinera nya och gamla 
bilder är att försöka med hjälp av designmässiga verktyg skapa en symbios som faller sig 
naturlig.  

Behovsbeskrivning 
Vår uppdragsgivare ville att vi skulle utveckla en hemsida anpassad för barn och elever i 
grundskolan. Detta var främst för ett de ville få ut den unika brandhistoria som Borås 
står för till en yngre generation, så att dessa personer ska få en bredare förståelse för 
varför Borås ser ut som det gör idag och även få en inblick i hur man bekämpade 
bränder förr i tiden.   
 
För att åstadkomma en förändring som gynnade uppdragsgivaren så agerade vi utefter 
aktionsforskningens tre grundpelare vilka är följande: 
 

1. Det första gäller förbättring av en praktisk verksamhet 
2. Det andra gäller förbättring av deltagarnas förståelse av en praktisk verksamhet. 
3. Det tredje gäller förbättring av situationen inom vilken praktiken äger rum. (se 
aktionsforskning) 

 
Först så analyserade vi den befintliga hemsidan och letade efter positiva sidor samt 
brister.  Detta gjordes delvis inom vår arbetsgrupp men även tillsammans med 
uppdragsgivaren. Vår tanke var att på ett kritiskt sätt granska hemsidan utifrån många 
olika synvinklar och perspektiv. På så sätt skapar vi oss en helhetsbild över problemet 
och det blir lättare att få en överblick av vad som behöver göras.  
 
Nästa steg handlade om hur vi skulle implementera dessa förändringar utan att ge avkall 
på användarvänlighet, pedagogiska texter och funktioner, samt interaktion. För att 
uppfylla behovskriterierna och stimulera den målgrupp hemsidan är anpassad för så 
valde vi att göra en helt ny hemsida. Vi gjorde bedömningen att utvecklingen av en 
hemsida av vår karaktär krävde en nystart. Delvis på grund av alla nya funktioner och 
texter, men även för att hemsidans grund behövde omstruktureras för att vara 
användarvänlig och behålla intresset hos den avsedda målgruppen. 
 
Sista delen handlade mycket om att använda rätt media till respektive information. 
Frågor ställdes som till exempel, hur vi skulle kunna presentera informationen om den 
första stadsbranden och få den intressant för målgruppen.  Och som följdfråga på det 
frågade vi oss hur man skulle kunna presentera den informationen så att den går att 
använda oavsett om man är sju eller 13 år.  

Identifiera användarna 
Vår tanke är att kunna nå ut till en ganska stor målgrupp men största fokus ligger dock 
på personer som fortfarande går i grundskolan. Vår uppdragsgivares önskemål var att 
nå ut till en yngre målgrupp och tillgodose dem med historia som är lätt att förstå och 
rolig att ta in. Våra användare är alltså barn och personer i de yngre tonåren, tjejer och 
killar med olika ursprung både vad gällande härkomst och etnisk tillhörighet. Den 
gemensamma nämnaren mellan våra användare är att de med största sannolikhet 
kommer att befinna sig i Borås med omnejd.  
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Utmaningen består i att skapa en hemsida som känns trevlig för alla parter, det ska vara 
lätt att navigera och förstå sig på upplägget. Vi måste även ta hänsyn till att vissa av våra 
besökare har begränsad läskunnighet. Aktionsforskningen menar utifrån detta 
sammanhang att man bör lösa problemet på ett sådant sätt att både själva problemet 
blir eliminerat samt att det ska öka den vetenskapliga kunskapen för oss som utvecklare. 
Detta är något vi löser med hjälp av Vygotskijs teorier om minnet där han menar att man 
måste utnyttja flera olika vägar i sin förmedling av information för besökaren ska 
minnas vad den lärt sig. Detta gör vi genom att implementera en person med 
brandchefskostym som läser upp texterna om så önskas. Navigationen sker med hjälp av 
både text och bild, vilket innebär att man inte behöver vara läskunnig för att hitta det 
man söker.  
 
Nästa steg i den här processen var att ta reda på ifall användarna har den dator som 
krävs för att titta på hemsidan. Vi använder oss som nämnts tidigare av element som 
flash, bilder, text och film. Alltså krävs det viss prestanda av datorn även om det inte är 
överdrivet mycket. Vi skickade således ett mail till den skolansvariga IT-chefen vid 
Borås Stad, Morgan Gunnarsson. Han meddelade att det var väldigt få datorer på 
skolorna i Borås Stad som inte hade möjlighet att se på brandmuseets hemsida. Skolorna 
i Borås har överlag en väl uppdaterad maskinpark och det ska därför inte vara några 
som helst problem att få ut full effekt av den hemsida vi utvecklar (se bilaga 2). 
 

Bakgrundskunskaper och förväntningar 
Vi inom gruppen anser oss besitta den kunskap och kompetens för att kunna driva 
projektet i hamn. Vi har alla erfarenheter av att bygga hemsidor och att jobba med bild 
och filmredigering. Om det uppstod något problem som vi själva var osäker på hur vi 
skulle lösa det så visste vi var vi skulle söka information för att avhjälpa problemet, till 
exempel olika databaser och böcker. 
 
Aktionsforskning som var vår forskningsmetod hade vi en svag aning om vad det 
handlade om men vi visste vilka böcker, databaser och andra informationskällor vi 
behövde för att läsa in oss på detta område.  
 
Vi som IT-pedagoger besitter kunskap om både IT och pedagogik och hur man 
kombinerar detta för att få en hemsida så bra som möjligt och detta gjorde att vi kunde 
få in alla de elementen som till exempel bild, film och andra medier i hemsida. 
 

Domänanalys – Användaranpassa vår tjänst 
Under fasen då vi gjorde vår domänanalys fastslogs ett flertal saker. Vi lyckades utifrån 
teorin sätta upp vår systemutveckningsmodell (Se figur 1) som gav oss ett naturligt 
arbetsflöde och ett självklart sätt att sätta ut milstolpar och planera det praktiska 
arbetet. Vi kunde bland annat under domänanalysen få möjlighet att fördela arbetet 
mellan medlemmarna i vår grupp samt att strukturera upp en tidsplan för hur arbetets 
gång skulle se ut. 
 
Precis som vår förklaring till domänanalys i avsnittet för planering av genomförandet 
menar vi att det är en av de viktigaste aspekterna på en domänanalys är att diskutera 
fram ett förslag på en produkt. Då vi redan tidigare hade fått indikationer på att det var 
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just en ny hemsida som vår uppdragsgivare var intresserad av så handlade 
produktplaneringen i stor grad om vilken sorts sida, vilka element som skulle vara av 
värde och ungefär hur sidan skulle bli uppbyggd och hur resultatet skulle kunna tänkas 
bli. Många av dessa delar avklarades i samband med att vi användaranpassade vår tjänst 
utifrån att vi hade identifierat användarna. Just att användaranpassa vår tjänst utifrån 
en pedagogisk aspekt gjordes genom att gå igenom teorierna runt inlärning och tidigare 
forskning inom bland annat olika lärostilar och skapa vår modell över hur förmedling av 
informationen ska ske på ett pedagogisk sätt i symbios med tekniken. 
 
Då vi i vår identifiering av användarna kom fram till att tjänsten skall rikta sig till elever 
som går i grundskolan så fick detta en direkt påverkan på vår domänanalys. Vi kunde 
där räkna bort ett antal funktioner som skulle ha anpassats sig till en äldre målgrupp, till 
exempel FAQ (Frequently asked questions – Vanliga frågor) som skulle förklara de 
vanligaste frågorna som ställs under besök på museet. Tekniskt svåra 
interaktionsfunktioner som till exempel att få möjligheten att ladda upp arbeten som 
gjorts om just brandmuseet i Borås valdes också bort. Ur en mer pedagogisk synpunkt så 
fick vi tänka i andra banor då det kom till text och informationsförmedling. Vi fick bland 
annat sätta upp ett krav på att inte ha för långa textstycken och att helt enkelt eliminera 
alltför svåra ord. 
 
En viktig del av domänanalysen är att det skall vara utmanade för oss som utvecklare att 
arbeta med produkten. Ur en rent teknisk synpunkt så kom vi tidigt överens om att tid 
var en viktigare faktor en svårhetsgrad då mentaliteten inom gruppen var att allt kunde 
göras, alla svåra hinder går att ta sig över men på en bekostnad, tid. Detta var någonting 
som hela tiden låg i bakhuvudet under diskussioner om hur vi skulle utforma vår tjänst. 
Är denna funktion nödvändig? Till vilket syfte? Och har vi tid att utföra detta under 
denna prototyp?  
 
Även aktionsforskningen spelade en roll i detta läge, då aktionsforskningen förespråkar 
att de personer som berörs av vårt arbete, ska också lära sig av varandra och utvecklas 
genom arbetet i vårt projekt. Detta resulterade i att de delar av arbetet som någon i 
arbetsgruppen inte hade kunskap om hur man utförde, fick utföra denna del just för att 
lära sig och utvecklas med hjälp av övriga gruppmedlemmar som redan hade kunskap 
om hur uppgiften skulle lösas. 

Kravspecifikation 
Borås Brandkårsmuseum kom med vissa krav på hur hemsidan skulle utformas. De ville 
att hemsidan skulle rikta sig främst till grundskoleelever. Sidan skulle inte bara vara 
textbaserad utan det skulle även finnas bild och film på hemsidan. Detta var någonting 
som vi accepterade med Vygotskij i ryggen, han menar på att språket är ett socialt 
verktyg och det är via detta verktyg som barn omformar instrument för sitt tänkande 
(Lindqvist 1999). 
 
Med andra ord kan vi se att ju fler språkmedier som används desto större chans har 
besökaren att lära sig den information som finns tillgänglig. För att bemöta dessa krav så 
lade vi upp en analog mall (skisser) där vi designade sidan på ett sådant sätt så att vi 
kunde få in alla de olika funktioner som brandkårsmuseet ville ha med som till exempel 
bild och film. Vi kunde sedan med hjälp av denna mall bryta ner arbetet i block som 
tillsammans med de teoretiska aspekterna fördes in i vår modell (se figur 1). 
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Genomförandet 

Producera sidan 
När all information samlats in, fotograferingen är gjord, specifikationerna är 
färdigställda och användarna är identifierade var det dags att börja skapa hemsidan. 
Utifrån vår modell och de milstolpar vi satt upp kunde arbetet fördelas ut och börja 
bearbetas. Precis som vår modell förespråkar så vart arbetet uppdelat i 3 delar, dessa 
delar är: Redigera text, redigera bilder och att skapa den grunden på hemsidan som 
utgör ryggraden i arbetet dit vi senare knöt alla andra element. Som man kan se på vår 
modell (se figur 3) så är denna genomförandefas uppdelad i 3 milstolpar. Dessa 
milstolpar kommer nedan att presenteras tillsammans med resultatet av varje milstolpe 
 
Den första milstolpen 
Arbetet fördelades på så sätt att varje gruppmedlem fick ett ansvarsområde, en person 
hanterade primärt bildredigeringen, en utarbetade den råtext vi insamlat och en byggde 
den stomme i arbetsfilen som hemsidan skapas i. Här lades arbetsordningen upp utifrån 
en av aktionsforskningens grundpelare, att gruppmedlemmarna fick ha en delaktighet i 
den process de känner sig minst hemma i, just för att arbetet skall uppnå en viss grad av 
utmaning för oss som bedriver utvecklingen. 
 
Redigeringen av bilderna gjordes utifrån den mall vi arbetat upp med hjälp av skisser 
och storyboards (Se Bilaga 1). Vi har här valt att fokusera profilen på bilderna till en 
gråvit bakgrund och klara färger på det väsentliga objektet på bilden och inte objektets 
omgivning. 
 
Vad gällande redigeringen av text handlade det under den första milstolpen om att se 
över de material som samlats in och hitta vilka delar som är möjliga att implantera på 
hemsidan utifrån den information vi har samlat in under förstudien, 
behovsbeskrivningen och kravspecifikationen. 
 
Precis som enligt vår modell visar så flyttades arbetskraft från en färdig del för att jobba 
med de ofärdiga, i klarspråk blev grunden i arbetsfilen färdigt före text redigering och 
bildredigering, därför flyttades arbetskraft över till bildredigering för att understödja 
detta arbete för att alla delar skulle följa en någorlunda gemensamt process ordning. 
 
Den andra milstolpen 
Denna milstolpe enligt vår modell på bild delen ska anpassa bilderna till sidan, detta 
görs utifrån den grundmall vi framställt där grundläggande information för projektet 
finns, bilderna anpassas i storlek och kvalité samtidigt som dom justeras på sådant sätt 
att profilen blir densamma för alla bilder. Här sker också ett urval vilka av bilderna som 
skall förknippas till vilken avdelning på sidan. 
 
För design/sidstrukturen går här arbetet in på att skapa det menysystem som kopplar 
ihop dom olika avdelningarna på hemsidan. Detta är en del som måste genomföras 
innan fler objekt läggs in på hemsidan. Både utifrån ett struktur upplägg men även för 
att det blir en omöjlighet att navigera eller söka information. 
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I detta steg arbetades även textytorna fram utifrån de mallar och grundupplägg vi 
tidigare i processen fastställt. Detta är någonting som varit väldigt bra gjort då vi helt 
klarat oss ifrån problem med kompabilitet, upplösning och liknande i 
produceringsprocessen som annars ofta kan ställa till väldigt stora problem. 
 
Vad gällande texten så är den i detta stadium inne i sitt mest kritiska skick, här skall 
texten redigeras, framhäva det kvalitativa och struktureras så att all text är skriven på 
samma sätt och har en sammanhängande ton samtidigt som texten skall anses som 
intressant. 
 
Den tredje milstolpen 
Den tredje fasen i produceringsdelen är uppdelad i två hopslagningar. Som vi ser på 
Figur 1 så ska två nya faser skapas, nämligen bild och funktion i samspel och den andra 
delen, informationen. 
 
Bild och funktion i samspel betyder att sidans struktur är klar och bilder kan infogas på 
hemsidan för att skapa ett mer färdigställt utseende. Det stora problemet i denna fas är 
att få bilderna att hänga ihop och inte ta plats eller fokus från de områden där text skall 
införas. Även här tack vare god planering och arbete med mallar och skisser lyckades vi 
helt frånkomma problem i detta läge. 
 
Informationen uppnås genom sammanslagningen av hemsidan och den text som 
producerats. Här har utrymme för texten jobbats fram i planeringen och även arbetats in 
under skapandet av hemsidan, detta förberedande arbete resulterade i att införandet av 
texten på hemsidan var en klipp och klistra process. 
 
Då alla dessa delar blivit hopslagna har vi framför oss en färdig hemsida, men de 
funktioner, information och grafiska aspekter som skapar en helhet. Vi har i detta läge 
lyckats uppnå en prototypstatus på vårt arbete. 
 
Vi har även i detta stadium använt oss av ett fåtal testpiloter i åldrarna 10-25år, av 
varierande kön och med varierande förkunskaper om såväl teknik som brandhistoria, 
för att få en inblick i hur vår hemsida uppfattas. Utifrån de åsikter vi fick så skapade vi 
en lista på tänkbara förändringar som kategoriserades i under rubrikerna: Förändringar 
till nästa milstolpe och förändringar vid en fullversion. I den tänkta fullversionen ska det 
finnas mer alternativ till interaktion, ett större utbud av historiska händelser och spel i 
olika former. 
 
Den fjärde milstolpen (postproduktion) 
Då hemsidan är i ett prototyp läge, dom grundläggande element som behövs för att 
skapa en komplett hemsida finns där kommer vi i detta läge till ”postproduktionsdelen”. 
Där lägger man till saker utöver det grundläggande och i det läget där man tar lära av 
den iterativa utvecklings modellen som förespråkar att man går igenom det man gjort 
ännu en gång för att se över vad som bör ändras och jobba vidare på redan startade 
arbeten. 
 
Den iterativa utvecklingen har pågått genom hela den tekniska utvecklingsprocessen av 
sidan, dock i mindre grad. Med det menar vi att arbetet görs i små steg, en funktion 
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kommer man tillbaka till om och om igen och utvecklar tills den är klar. Men här ser vi 
över hela sidan och fortsätter arbeta med den som helhet. 
 
Det är i denna del vi väljer att arbeta med våra informationsfilmer som ska 
implementeras hemsidan. Ett sätt att göra användare mer familjära med ett gränssnitt i 
ett tidigt skede kan vara att beskriva gränssnittets knappar före användaren börjar 
interagera med det (Kassin & Mohammed 2000). När man kommer in på hemsidan så 
startar en film där man presenterar hemsidan och förklara för besökaren hur man 
navigerar sig framåt. Eftersom det inte är lika väsenligt för hemsidan som till exempel 
bilder och texter så har denna process flyttats till post produktionsdelen. Här började 
egentligen hela processen om och följer en liknande process som texten gjort. 
 
Vi ser att inhämtningen av material ägde rum i form av inspelningar av filmer, därefter 
redigerades den i form av rent tekniskt utsuddande av bakgrunden (green screen 
processen) samt att välja vilken film som vi ansåg tillräckligt bra för att platsa på 
hemsidan. Därefter kom vi in i den tredje fasen, där filmerna skulle implanteras på 
hemsidan. Det här var en av de mest tekniskt komplicerade utmaningar under 
arbetsgången, eftersom knappen som sätter igång filmen är densamma på alla 
avdelningar, men beroende på vart på sidan man befinner sig så ska olika filmer spelas 
upp. 
 
Precis som tidigare nämnts så använde vi oss av vår modell som härstammar från den 
iterativa utvecklingsteorin, här utnyttjade vi detta genom att ta de synpunkter ifrån vår 
testgrupp och arbeta in förändringar och reparera de fel som finns på sidan, bland dessa 
var en dåligt fungerade ”scroller”, fel namn på logotypen och andra smärre missar som 
uppstått under arbetsprocessen. 

Tidsplan 
Efter vårt möte med brandkårsmuseet som vi hade innan själva arbetet började 
bestämdes det att hemsidan skulle innehålla flera olika medier. Det skulle finnas text, 
ljud, bild och film. Detta gjorde att vi kunde planera vår mall ut efter detta. När vi sedan 
kom tillbaka för det första ”officiella” mötet så kunde vi presentera en tydlig mall på hur 
hemsida skulle se ut. De ansvariga ville även att de skulle vara historierna bakom alla 
objekt som skulle ligga i fokus och inte objekten i sig.  Det bestämdes att vi skulle välja 
fem händelser som vi ansåg vara viktig och de skulle göra likadant 
 
Under den andra veckan gick vi tillbaka till museet för att fotografera de objekt som 
skulle vara med. Vi fick också en guidad visning av museet där det berättades om de 
olika objekten på museet.  
 
När fotograferingen var klar så började det arbetet i tre olika delar enligt vår modell (se 
figur 1). Det var redigering av bilder, kodning av hemsida och textredigering. När alla 
dessa tre delar var färdigställda så sammanfogas delarna in i vår hemsida. Filmen som 
var den som var den sista delen till vår hemsida gjordes klar och implementerades. 
Planen med att få klart hemsidan en vecka innan inlämning höll och vi hade därför tid 
att testköra sidan för att kolla om det fanns några buggar. 
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Diskussion 
 

Resultat 
Till en början så sökte vi efter tidigare forskning som både tog upp ämnet utbildning och 
systemutveckling i en webbaserad miljö. Det visade sig vara svårt att hitta och vi valde 
därför att kategorisera de olika grenarna. Vi sökte på relevant forskning inom pedagogik 
och systemutveckling och lyckades på så sätt hitta delar som vi kunde använda oss av 
inom vårt utvecklingsprojekt. Den information vi fick fram från de olika 
forskningsrapporterna kunde sedan kopplas samman och skapa en uppfattning om vad 
forskare världen över har fått fram för resultat angående de olika element vi använder 
oss av. Detta fick sedan ligga till grund för arbetets fortskridning och vi fick ofta jämföra 
vår litteratur mot forskningsrapporterna. Speciellt om litteraturen var av äldre karaktär, 
då var det viktigt för oss att försäkra oss om att forskningsläget fortfarande var det 
samma så att vi inte baserar våra motiveringar på föråldrad kunskap.  
 
Då vi lärt oss om kunskapsläget inom de fält vi ska bedriva vår studie i började vi söka 
efter en modell som skulle hjälpa oss att utveckla både den tekniska plattformen samt 
på ett så bra sätt förmedla den pedagogiska informationen. Vi gick igenom ett flertal 
utvecklingsmodeller för hur man praktiskt genomför ett utvecklingsarbete. Vi letade 
efter en modell som kunde passa vårt arbetssätt och effektivisera arbetsgången i en 
generell mening. 
 
Efter att ha gått igenom dessa modeller, bland annat vattenfallsmodellen, tvåstegs 
modellen och så vidare som presenterades under metod delen så började en bild formas 
i våra huvuden på hur en modell skulle kunna tänkas se ut som skulle passa vårt 
arbetssätt. Det visade sig att ingen av de nämnda modellerna passade oss till 100% utan 
vi började fundera på hur vi kunde ta det bästa ifrån flera modeller och utnyttja det i ett 
och samma projekt.  
 
Via att strukturera upp de olika önskemålen som brandkårsmuseet hade med hjälp av 
vår modell så kunde vi säkerhetssälla att alla önskemål var med och senare uppfylldes. 
Med hjälp av tidigare forskning och relevant litteratur gentemot andra modeller som 
tidigare utvecklats så har vi skapat vår modell som låg till grund för arbetets struktur 
och genomförande process.  
 
Vi har använt sig av olika medier så som till exempel film, text och bild för att förmedlat 
de händelser som Borås brandkårsmuseum representerar. Detta har vi gjort för att 
anpassa oss efter de olika lärostilarna som finns (se tidigare forskning) Vi har lärt oss att 
information har störst chans att nå ut till besökaren av hemsidan om man 
kommunicerar via flera olika kanaler, och eftersom vi har en historia att berätta så tog vi 
tillvara på denna kunskap och utnyttjade flera olika medier för att användaren inte bara 
ska få välja vilket media denna vill använda, utan även möjlighet att kombinera dessa på 
ett lekfullt sätt. 
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Genom att ta del av de pedagogiska teorier som arbetats fram och omvandla dessa till 
det mediet vi avser oss att använda, nämligen hemsidan. Kombinerar man detta med en 
design som tilltalar användaren och uppmanar denne till att läsa vidare så har vi en 
möjlighet att kombinera pedagogisk läroteknik med de funktioner som dagens teknik 
erbjuder till en symbios tillsammans med ett användarvänligt navigationssystem. 
 
Dagens teknik kan förmedla ett flertal olika medier som underlättar för användaren att 
förstå informationen som presenteras. Ett media som dock sällan används via hemsidor 
för att informera användaren om någonting är mediet ljud. Därför har vi valt att ge 
besökaren till hemsidan möjlighet att aktivera en film som inte krockar med resten av 
hemsidan som berättar vad det står på hemsidan. Detta för att underlätta för personer 
som möjligtvis inte utvecklat sin läsförmåga helt, eller överhuvudtaget. 
 

Metod 
Då vi startade arbetet var en viktig punkt att hitta en bra ansats att bedriva 
utvecklingsarbetet på. Vi kände att vi ville hitta en ansats som både tog tillvara på de 
praktiska egenskaperna hos oss, samt den pedagogiska. Eftersom det var ett 
utvecklingsprojekt vi skulle bedriva så föll valet på en aktionsbaserad ansats, då denna 
ofta används när man ska förändra något i praktiken. Vår uppgift var som bekant att 
förädla Borås brandkårsmuseums hemsida och arbetet skulle bedrivas praktiskt såväl 
som teoretiskt. För att få bra flyt i arbetet valde vi medvetet att välja bort intervjuer och 
enkäter då det är moment som tar väldigt lång tid, tid som vi behövde för att utveckla 
och göra det praktiska skapandet av hemsidan för Borås Brandkårsmuseum, hitta 
relevant litteratur samt tidigare forskning och utveckla våra egna åsikter som IT-
Pedagoger.  
 
Här skedde ett avgörande val i vårt arbete, vi valde att utifrån alla modeller skapa en 
egen modell. Vi kunde på så sätt sålla bort de bitar från varje modell som vi inte tyckte 
passade in och bara plocka de vi tyckte vara relevanta för vår modell. Fördelen med att 
skapa vårt eget arbetssätt var att alla blev väl insatta i hur arbetssättet såg ut och det 
blev inga oklarheter på hur detta skulle göras.. Det visade sig vara ett lyckat val då vi 
tydligt kunde strukturera upp arbetet, både i sin helhet men även för att bryta ner 
arbetet i delar. Dessa delar kunde sedan på ett enkelt sätt fördelas ut till respektive 
medlem i arbetsgruppen. 
 
Vi förde också hela tiden en dialog med vår uppdragsgivare för att dubbelkolla så allt flöt 
på enligt planerna. Detta innebar att när en milstolpe var avklarad som berörde den 
informativa delen som vår uppdragsgivare var delaktig i så skickades det utarbetade 
materialet till brandkårsmuseet för att se att vi var på rätt spår.   
 
Eftersom vi hade skapat en god grund för vårt projekt genom att utarbeta vår egen 
modell så kunde vi på ett väldigt smidigt sätt fördela upp de arbetsuppgifter som fanns 
mellan de olika gruppmedlemmarna. Vi visste redan från början vilka delar som skulle 
göras och i vilken ordning dessa skulle utföras. Därefter utnyttjade vi en av 
hörnstenarna inom aktionsforskningen som vi i efterhand ansett fungerat bra nämligen 
att vi delade upp arbetsuppgifterna utifrån varje gruppmedlems kompetens. Den 
gruppmedlem som kände minst kompetent inom ett visst område fick också ta hand om 
detta område. De övriga gruppmedlemmarna fungerade här som stöd och hjälpte 
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naturligtvis till ifall det skulle uppstå några problem. Detta för att göra arbetet mer 
utvecklande och utmanade. 

Fortsatt forskning 
Då detta är en prototyp så inser vi att det ska finns mer element i en färdig hemsida. 
Detta kan vara till exempel att lägga in fler objekt och historiska nedslag i sidan att 
skapa en interaktiv rundvandring på museet med hjälp av ett spel. Man kan göra en 
dynamisk meny som och på så sätt få in de olika objekten. För att göra hemsidan mer 
anpassade för alla så kan man lägga in en FAQ (Frequently asked questions). 
 
En forskningsaspekt vi inte haft möjlighet att studera är hur implementeringen av 
systemet skulle te sig, vi har inte heller fått möjlighet att få respons från den målgrupp 
som hemsidan riktar sig mot. Vid en vidare forskning skulle vi bedriva en kvalitativ 
ansats som gav oss möjligheten att ta del av användarnas syn och åsikter om hemsidan, 
dess utformning och funktionalitet. 
 
Det finns också möjlighet att bedriva en mer teknisk lagd forskning vid just 
implementeringen där vi ser på hur den nuvarande hemsidan måste anpassas för att 
hantera den nya informationen och tekniken som kommer med vårt verk. 
 

Egna slutsatser 
I början av arbetet så hände det ganska ofta att vi gled ifrån vår arbetsplan och de 
riktlinjer vi satt upp med hjälp av den litteratur vi använde. Då vi arbetade med sidan 
eller producerade texter för rapporten så hamnade man stundtals långt utanför vad som 
först var bestämt och detta blev till ett problem, som straffade sig i form av förlorad tid. 
Vi snöade in oss på ett speciellt tänk utan att vara medvetna om det själva, förrän någon 
i gruppen påpekade att man skapat något som inte följer den enhetliga designen eller en 
text som egentligen inte är relevant för arbetet. Detta blev något som stundtals 
bromsade vårt arbete eftersom många delar var tvungna att arbetas om på ett eller 
annat sätt. Med tiden lärde vi oss dock av våra misstag och började jobba i intervaller. Vi 
utformade en oskriven regel inom arbetsgruppen som gick ut på att man inte fick skriva 
i mer än 30 minuter utan att ha läst igenom eller sett över det som producerats. På så 
sätt eliminerade vi många misstag och onödigt extraarbete.  
 
Vi hade dock önskat mer kritisk feedback från uppdragsgivaren. Det var vid väldigt få 
tillfällen vi fick förslag på saker vi kunde göra annorlunda för att gynna Borås 
brandkårsmuseum. Vi hade önskat att de kom med mer förslag utifrån deras perspektiv 
på arbetet. Vi besitter den pedagogiska och teknologiska kunskapen men saknar större 
inblick i hur ett museum fungerar. Åsikter av den karaktären hade antagligen gett vårt 
arbete ett större djup. Med det menar vi att skapa en atmosfär som återspeglar Borås 
brandkårsmuseums fysiska miljö. Vi anser dock att detta också var vårt fel eftersom vi 
inte ställde den sortens frågor vid våra möten.  
 
Att tidigt i arbetes gång göra begränsningar på hur hemsidan skulle utformas visade sig 
vara ett lyckat drag från vår sida. Vi kunde med dessa begränsningar lägga fokus på de 
delarna som skulle vara med på hemsidan och göra dessa riktigt bra, istället för att en 
massa funktioner på sidan som bara gjorts halvfärdiga. 
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Sammanfattningsvis så anser vi att arbetet hur flutit på väldigt bra med få misstag och 
andra problem. Vi tror att detta är mycket tack vare den modell som växte fram med 
inspiration från bland annat vattenfallsmodellen och tvåstegsmodellen. Den 
underlättade strukturen på vår arbetsgång då vi på ett enkelt sätt fick klart för oss vad 
som skulle göras och när det skulle göras. Vi arbetade ofta med olika delar och det var 
viktigt för oss att ligga på samma nivå så att ingen skulle arbeta med delar som alla inte 
var insatta i. På så sätt såg vi till att alla beslut fattades gemensamt och samtliga 
gruppmedlemmar var insatta i den litteratur som står till grund för alla beslut. Vårt 
största problem var tidigare forskning där vi till en början hade problem att hitta 
relevanta rapporter. Där fick vi tillslut kategorisera upp vårt arbete i olika delar, en del 
för pedagogik i en webbaserad miljö och en del som gick in mer på systemutvecklingen 
och hur den bör utformas för att för att stimulera användarna. 
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Bilaga 1 

Teknik 
Vi kommer i denna bilaga ta upp de väsentligaste tekniska delarna för producerandet av 
hemsidan och dess underliggande struktur. Vi har dock valt att avgränsa oss i form av 
att aktivt välja bort standarder och applikationer som har mindre betydelse för 
produktens slutresultat. 
 

Flash 
Flash skapades av Macromedia och kan anses som en pionjär för dynamiska hemsidor. 
Programmet slog igenom på grund av sina flexibla och kreativa presentations 
möjligheter för en publik på Internet som annars var vana vid lågupplösta gif 
animationer och mindre script förutom den stela HTML tekniken. Flash kom dock att bli 
uppköpt av företaget Adobe som av många ses som den absolut bästa utvecklaren av 
produktionsprogram. Precis som många andra produkter ifrån Adobe så kom Flash att 
handla om hantering av olika lager som kan integrera med varandra. 
 
Förutom sitt användarvänliga interface så har Flash även ett objektbaserat 
programmeringsspråk som hjälp för hantering av de olika funktionerna, detta kallas 
ActionScript (AS3) som för tillfället är uppe i språkversion 3. För många produktioner är 
kunskap inom AS3 ett krav för att få sin produktion mer levande och interaktiv. AS3 har 
ett flertal viktiga funktioner värda att nämna som inte föregångare haft tillgång till. 
 
Vi kan bland annat se att AS3 kan hantera Z axeln vilket hjälper till att skapa ett djup, vi 
kan även se att AS3 kan kommunicera med andra programspråk utan att vara beroende 
av ett tredje parts program vilket föregångarna var tvungna till. AS3 är kompatibelt med 
bland annat ASP och PHP. Vi kommer även att implantera en funktion som heter 
preloader som innebär att hela sidan laddas och användaren får se en procenthalt av hur 
mycket som laddats. Detta för att användare med långsam uppkoppling, befinner sig 
utomlands eller kommer ifrån långbortistan som Kalle Anka skulle säga, skall få tillgång 
till sidan. 

Photoshop 
Photoshop är ett bildredigerings program som även det utvecklas av Adobe.  
I dagsläget är Photoshop marknadsledande för bitmap och bildmanipulering. Det får 
även räknas som flaggskeppet för Adobes produkter. Photoshop har vi använt som det 
primära programmet för redigering och hanering av bilder för hemsidan. 
 

Gestaltningsteknik 
Vid många systemutvecklingar, speciellt inom design använder utvecklarna sig av olika 
gestaltningstekniker. Detta för att själva få en bild framför sig över den bild man har i 
huvudet och även för att dela med sig av denna syn till kollegor för att försäkra sig att 
man är på samma spår.  De som dom flesta gestalningstekniker har gemensamt är att 
dessa oftast används som ett skissblock, det produceras snabbt och det fångar inga 
direkta detaljer, förutom vid hanterande av storyboards (Löwgren & Stolterman 1998). 
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 Vi kommer här att presentera dom olika gestaltningstekniker som vi under arbetets 
gång utnyttjar för att förankra dom intentioner och idéer vid har tillsammans med den 
design plan som utformas. 
 

Skisser 
Enligt Löwgren och Stolterman (1998) finns det tre väsentliga hörnstenar då det gäller 
skissandet. Den första är att man ska forma idéer, det andra är att man ska 
kommunicera med sig själv och även kommunicera med andra.  
 

Kommunicera med sig själv 
Då man som designer av ett system eller produkt får ner sina tankar på papper kan detta 
öppna en dörr till ett flertal olika fenomen eftersom designern får en annan synvinkel på 
den produkt som skapas. Detta kan främja på många olika sätt då designern får ett 
handfast och påtaglig bild att reflektera över. Med detta menar vi att en bild i ens huvud 
kan förenklas och möjligen förvridas på ett sådant sätt att det ter sig logiskt möjligt att 
utföra, men då detta förs ner på papper kan vissa spår man haft anses omöjliga att 
utföra. Detta resulterar ofta i att man förebygger ett problem istället för att vid 
utvecklingsfasen köra fast (Löwgren & Stolterman 1998). 
 

Kommunicera med andra 
Då man kommunicerar med sig själv kan man se sin skiss som ett bollplank på hur saker 
och ting skall fungera, dock är det av ytterst vikt att även den mänskliga kontakten finns 
För att både ge feedback och kritiskt kunna dela med sig av dom tankar som finns 
bakom skisserna. 
 

Storyboards 
Precis som i filmens värld så återspeglas relationer och händelser mellan olika 
handlingar i en storyboard, detta används för att få en fast bild på vad som skall 
förmedlas och hur olika delar hänger ihop och får en samhörighet och ett samband. 
Eftersom vår primära utvecklings program, Flash, baserar sig på filmens scen och §s 
tänkande så är det i högsta grad relevant att skapa en storyboard som ger oss den 
översikt som krävs för att få ett helhetsintryck (Gulliksen & Göransson 2002). 
 
Vi utnyttjar denna teknik då den ger oss ett underlag för att se dom olika relationerna 
som sker på ”Scenen” för hemsidan. Med hjälp av en storyboard kan vi se hur dom olika 
delarna i vår hemsida framhävs, det finns dock ett problem. Vår storyboard följer 
nödvändigtvis inte användarens val vid sidnavigeringen. Dock ger det oss den totala 
överblick på hur hemsidan och den berättelsen med sidan vi vill berätta ser ut. 
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Bilaga 2 
Hej Fredrik.  
 
Datorer med en upplösning på mindre än 1024 x 768 finns idag på ytterst få datorer på 
Borås Stads skolor. Datorer med just upplösningen 1024 x 768 förekommer dock en hel 
del på grundskolor fortfarande.  
 
Datorerna har normalt FlashPlayer installerat. Elever eller lärare kan inte själva ladda 
ner och uppdatera Flash på datorerna om versionen inte matchar för er hemsida.  
 
För film används Windows Media Player med originalcodecs samt VideoLAN VLC.  
 
Med vänliga hälsningar 
Morgan Gunnarsson 
Gruppchef 
ADK Data, Borås Stad 
Tel: 033-35 53 07 
 
--- 
 
Hej Morgan 
 
Mitt namn är Fredrik Westholm och är student på Högskolan i Borås. Jag och några 
kompisar gör för tillfället ett ex-arbete som handlar om att göra om Brandmuséets 
webbportal, tanken är att locka fler besökare från låg, mellan och högstadiet...  
 
Hemsidan vi arbetar med utvecklas helt i flash, den kommer även att bestå av några 
filmer (komprimerade och anpassade för webben). Fortsättningsvis så kommer vi att 
arbeta med upplösning 1024*768 då vi tror att det är standard för de flesta skolor inom 
vår målgrupp. 
 
Vår fråga till dig är således ifall skolornas maskinparker i dagsläget har kapacitet att 
kolla på en sådan sida? Vi misstänker att så är fallet men vi vill ändå vara på den säkra 
sidan.  
 
Mvh 
Fredrik, Christian och Pär på IT-Pedagogen vid Högskolan i Borås 
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