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Sammanfattning 
 
Ett arbetsredskap för lärare att ta fram multimediala nätföreläsningar 
 
Certec vid Lunds tekniska högskola har sedan 1996 givit kurser över Internet. 
Allteftersom tekniken förändras har nätföreläsningar blivit en allt mer populär 
metod för undervisning. Certec vill nu ta fram ett arbetsredskap för att skapa 
introduktionsvideor med hjälp av olika mallar. Tanken är att läraren själv skall 
kunna ta fram och förhandsgranska sin introduktionsvideo, som är en del av en 
nätföreläsning. Med hjälp av arbetsredskapet skall läraren kunna blanda video-
filer, stillbilder, tal, korta texter och länkar. En introduktionsvideo i en nätföre-
läsning är till för att skapa närhet till kursdeltagarna.  
 
Efter intervjuerna och provanvändningarna har ett arbetsredskap tagits fram i 
Macromedia Director. I arbetsredskapet har vi utvecklat ett gränssnitt i vilket 
vi har eftersträvat att efterlikna Officepakets gränssnitt i största möjliga mån. 
Detta beslut grundas på de svar vi fick fram på de intervjuer målgruppsana-
lyser och användartester som vi har utfört.  
 
Vi var tvungna att utveckla mallarna i arbetsredskapet så att de är enkla att 
använda. Mallar, är så kallade fördefinierad block med olika utseenden, som 
läraren själv kan placera ut sina saker i. Med hjälp av en tidslinje kan läraren 
byta dessa saker och variera mellan olika mallar. Förhandsgranskning av det 
man arbetar på är ett måste, annars är det svårt att veta om man har placerat in 
sakerna på där man ville ha dem. Det är viktigaste är att arbetsredskapet är 
lätthanterlig!  
 
Efter våra undersökningar på marknaden så kom vi underfund med att det inte 
fanns något sådant program som det vi nu har tagit fram. Vi hade några prob-
lem som orsakades av Macromedia Directors begränsningar gällande impor-
tering och hantering av vissa format. Om det skall ske en fortsatt utveckling av 
programmet, så rekomenderar vi att man att man gör det i ett annat program-
meringsspråk. Till exempel C++, som har bättre kontroll över importeringen 
av olika format. Vi tycker att vi har skapat en bra beta version. Certec har 
genom detta examensarbete fått en mycket klarare bild av vad man har för 
krav på ett arbetsverktyg och hur det kan se ut. 
 
 
 
 
Nyckelord: nätbaserad utbildning, introduktionsvideo, nätföreläsning, 
multimedia, MDI, MMI, strömmande media, SMIL. 





  

Abstract 
 
A tool for teachers to create multimediate netcourses 
 
Certec at Lund University has since 1996 provided courses over the Internet. 
Over the years the technology has changed and netcourses have become a 
popular method for education. So now a tool for producing an introduction 
video using templates was required for. The purpose of the assignment was to 
create a tool that would help the teacher to alone create and preview an intro-
duction video, which is a part of a netlesson. Using this tool the teacher will be 
able to mix videos, pictures, sound, texts and links. The purpose of an intro-
duction video is to create nearness between the teacher and the student, 
motivate the student to study the netlesson. 
 
After interviews and tests a tool has been developed in Macromedia Director. 
In this tool have we developed an interface in which we have strive to imitate 
the interface of Microsofts Office packet to the longest extent. This decision 
comes from the answers that we got from the interviews, the analyses of the 
target group and testes we have carried out. 
 
We have developed templates i.e. predetermined blocks with different looks 
that the user can place their video etc. in. With the help of a timeline the user 
can add, move and delete templates as well as edit the content connected to a 
template. To have some form of preview is essentials, because otherwise is it 
hard to know if you have placed things where you wanted them. The most 
important thing is that the tool is easy to understand and use! 
 
After our investigations on the market, we established that there where no 
program like this tool, that we now have developed. We have had some pro-
blems caused by Macromedia Director’s limitations with importing and hand-
ling some movie-formats. If there’s going to be a continueus development of 
this program, we recommend using a different program language. For example 
C++, which have better control over import of different files. However, we 
think that we have made a good betaversion of our product. Certec have 
throught this degree project got a clearer view on the demands you can have 
on this type of tool and it’s interfacedesign. 
 
 
 
Keywords: netbased education, introductionsvideo, netcourses, multimedia, 
HCI, MMI, streaming media, SMIL.





  

Förord 
 
Jag, Anette Oltner, kom i kontakt med Håkan Eftring på Certec, Institutionen 
för designvetenskaper vid LTH i Lund genom Eva Wollmér som är handi-
kappansvarig på Lunds universitet, Studerandeenheten. Kontakten med Eva 
har jag därför att jag själv är hörselskadad och student vid LTH i Helsingborg. 
När man har något funktionshinder kommer man i kontakt med denna enhet 
för att man skall klara av och att fullfölja sin examen. Eva bistår med informa-
tion om rättigheter man har när man studerar på högskolan och följer upp 
kursdeltagarens arbetsgång. Hon ansvarar för att man får stöd i olika former 
såsom anteckningsstöd, mentor, handledare osv. 
 
Jag tycker att Certecs arbete med rehabiliteringsteknik är intressant och frå-
gade dem om de hade behov av något program. Efter ett möte med Håkan kom 
han på att de skulle behöva ett arbetsredskap som tar fram multimediala nät-
föreläsningar. Vi funderade lite kring detta, om och hur det skulle var möjligt 
att utföra. Vi kom till slut fram till detta examensarbete. 
 
Min kurskamrat Kajsa Brunzell, som har fungerat som mitt anteckningsstöd på 
högskolan, valde att arbeta tillsammans med mig på det här examensarbetet. 
Vi går tillsammans på en 3-årig utbildning till högskoleingenjör i multimedie-
teknik på LTH i Helsingborg. Vårt examensarbete är på 15 poäng och utförs 
på vårterminen 2003.  
 
Att samarbeta med Certec tyckte vi var ett bra sätt att få en personlig utveck-
ling över utförandet av vårt examensarbete. Vi tycker också att det är ett bra 
sätt att knyta kontakter nere i Lund eftersom det är en av de största forsknings-
centrumen i södra Sverige, vilket vi saknar för vår utbildning är lokaliserad i 
Helsingborg. Dessutom fick vi chansen att praktiskt tillämpa och fördjupa våra 
kunskaper från utbildningen.  
 
Vi vill rikta en rad speciella tack till personer som har varit till stor hjälp för 
oss under examensarbetets utveckling. Ett stort tack till Håkan Eftring som har 
varit vår handledare/examinator och som har väglett oss hela vägen i vårt exa-
mensarbete. Våra testare och de lärare vi har intervjuat vill vi också passa på 
att tacka, för att de har stått till förfogande under utvecklingsprocessen av 
arbetsredskapet. Dessutom vill vi tacka Christofer Gustafson som är IT-ansva-
rig på Certec, för att han har gett oss en fördjupad information om SMIL-
tekniken. 
 
Kajsa Brunzell & Anette Oltner 
Helsingborg, juni 2003 
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1. Inledning 
 
1.1. Syfte 
 
Syftet med vårt examensarbete är att konstruera ett interaktivt arbetsredskap 
med olika mallar för lärarna på Certec vid LTH, så att de själva kan ta fram 
och förhandsgranska introduktionsvideor till sina nätföreläsningar.  
 
Idag arbetar de med kursblock som innehåller en eller flera nätföreläsningar. 
Varje nätföreläsning består i sin tur av olika kurssegment (kapitel) som skall 
studeras under en viss tidsperiod. Med hjälp av nätföreläsningarna kan kurs-
deltagarna styra sitt arbete antingen hemifrån, på skolan eller på distans. Då 
man använder en så kallad webboard, kan man hålla kontakten med de andra 
kursdeltagarna och lärarna. På så sätt kan kursdeltagarna lösa grupp- eller 
individuella uppgifter med hjälp av nätdiskussioner via Internet. 
 
En nätföreläsning innehåller bl.a. en förklaring till varje kursmoment dvs. en 
introduktionsvideo som består av en blandning av videofilmer, stillbilder, tal, 
korta texter och länkar som läraren har tagit fram och det är här som vårt 
arbete kommer in.  
 
Lärarna har som syfte att genom sina introduktionsvideor ge kursdeltagarna en 
närhet till ämnet och läraren. Lärarna betonar hur viktigt det är att kursdelta-
garna, när de tar del av dessa nätföreläsningar, får en närhetskänsla och en för-
ståelse för varför kursmomentet är viktigt. Därför är det viktigt för läraren att 
själv vara engagerad när han eller hon lägger upp sina nätföreläsningar. Lära-
ren måste ta fram material som hör till just en viss nätföreläsning och kunna 
skriva texter, välja bilder m.m. 
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1.2. Problemformulering 
 
Den första och avgörande frågan till hela projektet var följande ”Hur skapar 
man ett interaktivt arbetsredskap till lärarna som de kan bygga upp sin intro-
duktionsvideo med?”. 
 
I arbetsredskapet som vi har tagit fram skall det vara enkelt för användarna att 
skapa en introduktionsvideo, dels för att vinna tid och dels för att teknikern 
inte skall behöva ha så mycket med framtagningen att göra. När användaren är 
nöjd med sitt upplägg av introduktionsvideon vidarebefordras den till en tek-
niker som lägger upp den på Internet som en del av en nätföreläsning i SMIL-
format. 
 
Vi var tvungna att tänka ur två perspektiv när vi skulle skapa ett arbetsred-
skap, dels ur lärarnas perspektiv, men också ur kursdeltagarnas. Gränssnittet 
utgör en viktig faktor för båda parter. Läraren kan på ett behändigt sätt lägga 
upp sitt arbete i arbetsredskapet. För kursdeltagarna handlar det om att intro-
duktionsvideon skall kännas attraktiv så att de kan ta del av kunskaperna via 
Internet. 
 
En introduktionsvideo skall kunna byggas upp av en blandning av videofilmer, 
stillbilder, tal, korta texter och länkar som läraren har tagit fram. Med hjälp av 
arbetsredskapet skall läraren kunna få en bild av vad som är möjligt att göra, 
men också vad som inte går att göra. De skall också kunna förhandsgranska 
resultatet. Arbetsredskapet skall i slutändan resultera i en fil i SMIL-format, 
som skall kunna läggas ut på nätet som en del av en nätföreläsning. SMIL-
formatet, (Synchronized Multimedia Integration Language), består av ström-
mande media över Internet och kursdeltagarna använder sig av RealPlayer-
tekniken för att ta del av videon. 
 
I examensarbetet ingår också att ta fram mallar med olika utseende som lära-
ren kan välja bland. Vi har skissat upp sex olika modeller av mallar men kom-
mer bara att tillämpa två stycken. Den första mallen består av film, textinne-
håll och stödord. Med hjälp av denna mall kan användaren lägga in en film, 
skriva in texter och stödord i arbetsredskapet. Därefter kan man manipulera 
texterna efterhand som filmen går med hjälp av en tidslista. 
 
Den andra mallen innehåller bild och text. Användaren utför samma procedur 
som vid den första mallen, fast man använder sig av ljud istället för en film. 
Mer utförlig beskrivning om mallarna som vi har implementerat finns under 
kapitel 6.2.8. ”Upplägg av de olika mallarna” och de mallar vi har valt att 
prioritera är Mall 1 och Mall 4. 
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1.3. Avgränsningar 
 
I första hand handlar vårt projekt om att ta fram ett arbetsredskap för skapan-
det av introduktionsvideor och inte för en hel nätföreläsning.  
 
Den största begränsningen i arbetsverktyget är att introduktionsvideon får vara 
max 5 minuter lång. Det är för att vi i första utvecklingsstadiet av arbetsred-
skapet skall kunna se vad som är möjligt eller inte är möjligt att implementera 
i programmet. Det är också för att det är svårare att anpassa gränssnittet till en 
obestämd längd på slutresultatet. 
 
Vi har begränsat arbetsredskapet genom att utesluta vissa vanliga funktioner 
som finns i de flesta program för att vi planeringsmässigt såg att vi inte hade 
tid till dem. Funktioner såsom Ångra, Spara, Öppna och Hjälp, är de som vi 
har tagit bort. Skälet till att vi valde bort just dessa var att vi prioriterade att 
kunna prova arbetsredskapets centrala funktioner och själva arbetsgången. 
Men om vi får arbetsredskapet att fungera så kan man alltid vidareutveckla 
dessa funktioner så att arbetsredskapet blir komplett. 
 
Vid utveckling av arbetsredskapet anammade vi utseendet på Office-paketets 
gränssnitt för att lärarna vi intervjuade i stort sett bara hade arbetat med pro-
gram såsom Word och PowerPoint. Skälet till att vi anammade gränssnittet var 
att det är lättare att arbeta i ett programs gränssnitt som man känner igen, 
vilket förhoppningsvis gör att lärarna har lättare att lära sig programmet och 
själv kunna bygga upp sina introduktionsvideor. Mer information om gräns-
snittet utseende, finns att läsa under kapitel 6.2.5. ”Framtagning av ikoner och 
knappar”. 
 
Läraren måste ha en viss datorvana för att kunna hantera arbetsredskapet som 
vi har tagit fram. Förutom datavana måste de ta fram och ha hög kvalité på sitt 
material som de lägger ut på sina föreläsningar. 
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1.4. Bakgrund 
  
1.4.1. Certec 
 
Certec är en avdelning för rehabiliteringsteknik inom designinstitutionen vid 
Lunds tekniska högskola. Deras forskning och utbildning har en uttalad 
avsikt:1 
 

”att människor med funktionsnedsättningar skall få bättre  
förutsättningar genom en mer användvärd teknik, nya  
designkoncept och nya individnära former för lärande  
och sökande. Arbetet börjar i människan och slutar i 
människan, samtidigt som både process och resultat  
ofta har en genuint teknisk karaktär” 

 
Institutionen för designvetenskaper har ca 80 anställda av vilka 9 är professo-
rer och 20 är disputerade forskare. Totalt har institutionen ca 40 forskarstude-
rande. Den årliga omsättningen är ca 45 Mkr, varav hälften är externfinan-
sierad. Forskning, forskarutbildning och utvecklingsprojekt står för 70 % av 
deras verksamhet och grundutbildning samt uppdragsutbildning utgör 30 %. 
 
Den 4 september 2002 fick Institutionen för designvetenskaper sin forskning 
och utbildning samlad i ändamålsenliga lokaler, Ingvar Kamprad Design-
centrum, i Lund. Flera nya laboratorier byggs idag upp, bl.a. Virtual Reality-
lab, experimenthall, användbarhetslab, klimatlab, svagsynlab och aerosollab. 
 
Institutionen består av sju olika kompetensområden:  
 

• Aerosolteknologi 
• Ergonomi 
• Förpackningslogistik 
• Industridesign 

                                                 
1 Mer information på; http://www.certec.lth.se/dok/certec/infosida.html 

• Innovation 
• Maskinkonstruktion 
• Certec, Rehabiliteringsteknik 
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1.4.2. Certecs nätbaserade utbildningskoncept 
 
Certec ger ett tiotal kurser med bortemot 400 kursdeltagare per år. Av kursdel-
tagare, studerar 2/3 på distans över Internet. Kurserna riktar sig till studerande 
inom civilingenjörs- och industridesignutbildningen, till yrkesverksamma per-
soner inom vård, skola och omsorg samt till människor med funktionshinder.2 
 
Utbildning över Internet möjliggör inte bara tidigare oanad individualisering 
utan också nära kontakter mellan kursdeltagare. Det är troligen de givande 
nätdiskussionerna mellan kursdeltagarna som är orsaken till att de har mycket 
få avhopp. Till deras utbildning kan man också räkna hela Certecs sajt, som i 
medeltal når uppåt 700 besökare per dag med en medelbesökstid på 15 minu-
ter. De som har övergripande ansvar för utbildningarna är Håkan Eftring: 
utbildningsansvarig, Gunilla Knall: informationsansvarig och Christofer 
Gustafsson: IT-ansvarig. 
 
Nätföreläsning 
Figur 1 här nedan, visar en skärmdump på en av nätutbildningarna som finns 
på Certec. Vi har fått uppdraget att arbeta med det första momentet på bilden, 
(Introduktionsvideo). Uppdraget består av att skapa ett arbetsredskap till 
läraren för att producera en introduktionsvideo till en nätföreläsning. 
  

 
 

Figur 1. En ”skärmdump” från en av nätföreläsningarna från Arne Svensk, 
universitetsadjunkt vid Certec.3 

                                                 
2 Mer information på; http://www.certec.lth.se/dok/certec/utbildning.html 
3 http://www.certec.lth.se/ak/ak_ht00/forelasning/kogn_assistans/ 

Den här delen 
är vårt uppdrag. 
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I korthet går en nätföreläsning ut på att: 4 
 

• Skapa en social gruppgemenskap med andra kursdeltagare, genom att 
de får arbeta med gruppuppgifter och föra diskussioner i grupprum, 
ämnesrum och caférum i vårt konferenssystem, där fotografier följer 
med varje inlägg.  

• Skapa individuell flexibilitet i tiden genom asynkron kommunikation 
och samtidigt hålla ihop kursen med deadlines var eller varannan vecka.  

• Ge möjlighet att reflektera över det egna lärandet och stärka sin själv-
bild genom att spegla sig i gruppgemenskapen. Tack vare den auto-
matiska dokumentationen av egna och andras tankar och reaktioner 
under kursens gång blir det lättare att följa sin egen lärandeprocess.  

• Skapa närhet till lärarna dels genom feedback på inlägg och inlämnings-
uppgifter, dels genom multimediala nätföreläsningar där föreläsarens 
ögon och röst är mycket väsentliga inslag (jmf reportage i t.ex. Aktuellt 
där reporterns ansikte visas tillsammans med en miljöbild och man hör 
reporterns röst).  

• Hålla allt material tillgängligt dygnet om under hela kursen, så att man 
lätt kan gå tillbaka till intressanta nätföreläsningar och diskussioner.  

• Se till att nätföreläsningarna fungerar som aptitretare, väcker intresse 
och motiverar och samtidigt fokuserar, ramar in och ger struktur på ett 
visst ämnesområde.  

• Stödja kursdeltagarnas söklust, genom att ge flera ingångar till ett äm-
nesområde, bjuda på fördjupningslänkar och ge möjligheter att söka i 
nätdiskussioner och textversioner av nätföreläsningarna.  

• Vara medveten om att tempot för föreläsningar över Internet behöver 
vara betydligt högre än för på ”platsen” föreläsningar. Videoinspelade 
föreläsningar fungerar inte enligt våra erfarenheter. De blir långsamma 
och passiviserande.  

• Examinera genom att göra en hemtentamen tillgänglig från kursstart 
och låta kursdeltagaren välja att svara på fyra av tolv frågor. Dessa svar 
skall visa på både bredden och djupet av kursdeltagarens kunskaper.  

                                                 
4 Mer information på; http://www.certec.lth.se/utbildning/koncept.html 
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1.4.3. Teknisk förutsättning 
 
Komprimering av ljud och video är vald så kursdeltagarna, även de som an-
vänder modem skall kunna ta del av nätföreläsningar, skall kunna se introduk-
tionsvideon. Fördelen med buffring som RealPlayer använder är att man kan 
ta del av långa inspelningar utan att först behöva ladda hem hela ljud- eller 
videofilen. För att få en riktigt bra uppspelning är det en fördel om man an-
vänder minst 256 färger och en skärmupplösning på minst 600 x 800 pixels för 
att kunna titta på det. 
 
 

Certecs mjuk- och hårdvaror 
Webserver 
Dual CPU PIII 900 Mhz med 1Gb Ram och 1 raidset med 3 hotswap 80 Gb 
diskar. Datorn är utrustad med ett Gigabit Ethernet nätverkskort. OS Win2K 
server och IIS 5 webserver. 
 
Realserver 
Integraph Dual CPU PII 300 Mhz med 512 Mb Ram. 3 x 4,3 Gb SCSI diskar 
och ett 100 Mbps nätverkskort. OS Win2k server och RealServer 8. 
 
WebBoardserver 
Dual CPU PIII 700 Mhz med 512 Mb Ram. 2 X 13 Gb diskar och ett 100 
Mbps nätverkskort. OS Win2k server och WebBoard Conferensserver 6.1. 
 
Databasserver 
Singel PIII 933 Mhz med 1 Gb Ram. 1 X 80 Gb disk och ett 100 Mbps 
nätverkskort. OS Win2k server och SQLserver 2000. 
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2. Metoder 
 
Vi har i ett tidigt stadium lagt upp en tidsplanering för vårt 15 veckor långa 
examensarbete. Med hjälp av tidsplaneringen kunde vi få en överblick över 
vad som skulle göras för att hinna med alla olika delar som behövs för att 
klara uppgiften. Se bilaga 4, ”Tidsplan över examensarbete – VT 2003”.  
 
Vi har delat upp examensarbetet i sju huvuddelar som består av: 
 

• litteratursökning, nätföreläsningar och programvaror,  

• studier av teorier på området, 

• intervjuer, 

• målgruppsanalys,  

• demonstration av prototyp,  

• användartest och observationer samt 

• utveckling av ett slutgiltigt program. 
 
 
2.1. Litteratursökning, nätföreläsningar och programvaror 
 
Vi fördjupade oss i ämnet om nätföreläsningar och tittade på några av Certecs 
nuvarande nätföreläsningar samt deras olika introduktionsvideor för att få en 
uppfattning om hur de är uppbyggda idag.  
 
För att ta del av hur Certec arbetar idag med sina nätföreläsningar tog vi kon-
takt med Certecs IT-ansvarige. Vi diskuterade hur de arbetar över Internet, 
dvs. vilka program de använder och programspråk. Vi fick också information 
över vilka program som finns på marknaden i dag och vad som gör att de inte 
riktigt räcker till för att själva kunna skapa arbetsredskapet. Dessutom berät-
tade han vilka aspekter av SMIL som är komplicerade och var det finns fall-
gropar i språket. För att få en inblick i hans nuvarande arbete fick vi lite mate-
rial att använda vid framtagning av vår produktion till arbetsredskapet och en 
samling litteratur att studera som handlar om deras nuvarande program som de 
använder för strömmande media på Internet.
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Programvaror 
Vi har också studerat ett antal programvaror för att kunna välja den bästa lös-
ningen för att skapa ett arbetsredskap som kan hantera videofiler tillsammans 
med en tidslinje. Här nedan beskriver vi kortfattat vilka program vi har stu-
derat och vilka problem vi upptäckt med dessa: 
 
Macromedia Director – Det program vi till slut beslutade att arbeta med. Vi 
valde detta eftersom det, till skillnad från de övriga programmen som vi har 
räknat upp här nedan, är ett program som man själv utvecklar egna program.  
En mer detaljerad beskrivning finns i kapitel 6.1. ”Utveckling av arbets-
redskap.” 
 
RealPresenter G2 – Är ett program som kombinerar bilder som är importerade 
från andra program och som sedan lägger en egen tidslinje på dessa. Om man 
vill använda videofiler så tar den bara in från yttre källor som en videokamera, 
dvs. den klarar inte de digitala film-format som ligger på datorn. 
 
PowerPoint – Har ingen tidslinje. Det går att kombinera det med Real-
Presenter. Man får in en tidslinje, men man får tyvärr inte med ljud- eller 
videofiler när man importerar PowerPoint-filen till RealPresenter. PowerPoint 
klarar alltså bara av att hantera text och bilder.  
 
FrontPage – Har heller ingen tidslinje. Det går att kombinera det med Real-
Presenter på ett liknande sätt som PowerPoint, för att få in en tidslinje. Men 
slutresultatet är bara en videofil där man visar hur man surfar på sin hemsida. 
Dessutom har FrontPage också problem att ta in videofiler. 
 
RealSlideshow – Hanterar bara bild slides, dvs. tar inte in videofiler. Dessutom 
får man läsa in ljudet via en mikrofon när resten av filen är klar. 
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2.2. Studier av teorier på området 
 
När man ger sig in på ett så här stort arbete är det viktigt att man skaffar sig 
den kunskap som man behöver. En del av denna kunskap och förståelse har vi 
fått i små doser under vår utbildning i multimedieteknik. Vi har fått prova på 
att analysera och ge förslag på en ny biljettautomat, utföra prototyparbeten och 
studera gränssnittsdesign. Det betyder att i specifika uppgifter, finns det alltid 
något som man vet för lite om eller inget alls. För att fylla dessa luckor har vi 
studerat olika teorier på området och försökt skaffa oss en klarare bild av det 
hela.  
 
Vi har upptäckt att det finns gränslöst med teorier som handlar om allt som rör 
sig kring forskningsområdet Människa-Dator-Interaktion (MDI), Människa 
Media Interaktion (MMI), systemutveckling m.m. I kapitel 3, ”Teoristudier”, 
har vi försökt sammanställa de viktigaste teorierna för vårt examensarbete. För 
att hämta in dessa kunskaper har vi plockat fram våra anteckningar från före-
läsningar, lånat böcker på skolans bibliotek och undersökt ämnen som berör 
vårt examensarbete, såsom bl.a. MDI, MMI, systemutveckling, designprin-
ciper på Internet. 
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2.3. Intervjuer 
 
Intervjuerna bestod av att intervjua fyra stycken lärare/professorer på Certec 
för att få inblick i hur de skulle vilja ha arbetsredskapet. Vi ställde frågor och 
skulle därigenom få en djupare inblick i hur de idag lägger upp sina introduk-
tionsvideor. Dessutom skulle vi få en klarare överblick över hur vi skulle 
kunna skapa ett arbetsredskap som i slutänden skall förenkla deras arbete att ta 
fram en introduktionsvideo. 
 
Tyvärr gav dessa intervjuer oss ingen större inblick i detta eftersom det visade 
sig att 2 av 4 inte hade varit med och tagit fram en multimedial introduktions-
video. Det innebar att lärarna/professorerna inte kunde säga hur de konkret 
ville att arbetsredskapet skulle utformas eller vilka funktioner som det skulle 
innehålla. Det fanns dock ett stort intresse och nyfikenhet för vårt projekt och 
för ämnet i allmänhet. Några kunde dock peka ut saker som de ville ha med 
eller inte ville ha med.  
 
Eftersom vi inte fick några konkreta önskningar från lärarna, innebar det att vi 
i första hand fick göra ett förslag, dvs. en prototyp, med olika funktioner och 
mallar till arbetsredskapet. Utifrån prototypen skulle de kunna tala om vad de 
tyckte var bra eller dåligt likväl som att ta bort eller komplettera för att arbets-
redskapet skulle bli komplett och lätthanterligt för dem. Frågorna som vi an-
vände till intervjun finns att läsa under bilaga 1, ”Intervju”. 
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2.4. Målgruppsanalys 
 
Vi arbetade vidare med dessa fyra lärare och gjorde en målgruppsanalys. 
Dessa lärare bestod av en blandad grupp vars åldrar varierar mycket. Samtliga 
har studerat längre perioder av sina liv för att bli lärare. För att ta reda på mer 
om lärarnas datorvana sammanställde vi en enkät på åtta frågor som berör 
deras datorvana. Datorvanan hos lärarna varierar betydligt, några kan väldigt 
mycket, medan andra kan precis så mycket som de behöver för att utföra sitt 
jobb. Samtliga har arbetat med dator sedan början på 90-talet och arbetar 
minst sex timmar per dag framför den.  
 
De program som alla övergripande använder mest är Word och Internet Explo-
rer. Alla försöker använda sig av kortkommandon i den mån programmet 
tillåter och alla använder både ikoner och menyn. Samtliga har positiv in-
ställning till att lära sig ett nytt program, dock inte om det är alltför avancerat 
och tidsödande att lära sig. Enkäten finns att läsa under bilaga 2, ”Enkät om 
datorvana”. 
 
 
2.5. Demonstration av prototyp 
 
Vi använde oss av den klassiska metoden och använde oss av en pappersskiss 
när vi presenterade vår första idé till arbetsredskapet. Med hjälp av pappers-
skissen gick vi igenom med användaren för att få igång en diskussion på hur 
arbetsredskapet skulle kunna byggas upp. Skissen finns mer utförligt att läsa 
och titta på under kapitel 5.2. ”Pappersskiss.” 
 
Efter att vi hade fått igång en diskussion tillsammans med användaren har vi 
gjort enkla prototyper som var skapade i Photoshop. Vi kunde nu med hjälp av 
dessa bilder visa användaren hur gränssnittet skulle kunna se ut. Mer detal-
jerad beskrivning finns att läsa under kapitel 5.3. ”Första prototyp av gräns-
snittet.” 
 
Vi fortsatte att bygga och utveckla gränssnittet i arbetsredskapet. I nästa steg 
presenterade vi en mer interaktiv prototyp som var skapad i Macromedia 
Director där användaren kunde testa och se hur arbetsredskapet skulle kunna 
hänga ihop. Läs mer om detta under kapitel 5.5. ”Andra prototypen.” 
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2.6. Användartest och observationer 
 
För att verkligen testa att arbetsredskapet fungerar såsom det är tänkt, gjorde 
vi användartester på två lärare. Dessa lärare fick läsa ett scenario, se bilaga 3 
”Scenario vid användartest”. I scenariot står det kortfattat vad vi vill att de 
skall göra i arbetsredskapet. Syftet var för att vi skall kunna se om arbets-
redskapet är funktionsdugligt och är anpassat till deras syfte samt om de 
intuitivt förstår gränssnittet. 
 
I det här läget presenterade vi vårt första användartest på ett program där man 
kunde utföra något med hjälp av scenariot. Dock var arbetsredskapet ännu inte 
fullt funktionsdugligt och en del buggar och brister fanns med i programmet. 
En del missuppfattningar uppstod under testet på grund av oklara funktioner. 
För att få en realistisk observation över vad användarna gjorde och hur de 
reagerade under testet, videofilmade vi användarna. Testarna var vana vid att 
köra användartester och visste sedan tidigare att de skulle tänka högt och blev 
inte nervösa under tiden vi videofilmade dem. 
 
Båda användarna körde testet på ungefär 15-20 minuter och därefter förkla-
rade vi mera på djupet hur vi hade tänkt att programmet skulle fungera. Efter 
det fick vi igång en gång diskussion om vad vi skulle göra med programmet 
för att det skulle fungera bättre i slutändan. Under kapitel 5.5. ”Användartest 
och observation”, har vi sammanfattat kort om vad dessa två lärare klarade 
och inte klarade. 
 
Person nr 1 hade aldrig sett gränssnittet förut men han har varit med i inter-
vjuer och enkätförfrågningar. Det innebar att han inte hade någon som helst 
uppfattning om hur programmet såg ut innan han satte sig ner och körde testet. 
Det var till vår fördel, för vi fick en helt opartisk bedömning av arbetet. Han 
fick inga startinstruktioner innan han skulle köra testet. 
 
Person nr 2 hade däremot följt utvecklingen från allra första början och gått 
igenom alla prototypvisningarna som vi tidigare presenterade. Dessutom fick 
han en snabb genomgång av gränssnittet innan testet påbörjades. Av hans be-
dömning av programmet, kunde vi få större inblick i eventuella problem i pro-
grammets funktionella bitar. Vi fick en djupare förståelse på hur vi skulle lösa 
bristerna i programmet, både förbättra och utveckla vidare på gränssnittets 
uppbyggnad.  
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2.7. Utveckling av ett slutgiltigt program 
 
Arbetsredskapet, dvs. programmet, som vi nu har tagit fram är som vi nämnde 
tidigare skapad i Macromedia Director, för att den klarar av att hantera video-
filer. Dessutom för att vi skulle ha en större kontroll över gränssnittet och dess 
funktioner. Det innebar att vi själva har fått programmera allt från grunden.  
 
En del av de förslag och kommentarer som vi har fått under utvärderingarna 
av prototypen och användartestningen har påverkat gränssnittet och dess funk-
tionalitet i arbetsredskapet. Mer om dessa förslag och kommentarer kan läsas 
under kapitel 5, ”Prototyper”.  
 
Ikonerna är skapade i ett program som heter IconCool Editor. Anledningen till 
att vi skapade egna ikoner är att vi ville ha ett gränssnitt som var snarlik 
Office-paketet, dvs. Word och PowerPoint. I början försökte vi leta reda på de 
ikoner som dessa program använder, men vi har inte lyckats hitta dem. Mer in-
formation om ikoner finns att läsa under kapitel 6.2.5. ”Framtagning av ikoner 
och knappar.” 
 
Vi har hela tiden under vårt arbete försökt att programmera så att så mycket 
som möjligt skall kunna skötas av anropade funktioner. Det innebar att inte så 
mycket av funktionerna skall behöva skrivas upprepade gånger på olika knap-
pars script. Detta gör att det kräver lite mer planering när man skriver sina 
script. Det är för att de anropade funktionerna måste anpassas så att de kan 
anropas från flera ställen och i flera situationer. På så sätt blir det enklare att 
gå in och rätta till fel i koden, eftersom allt sköts från ett ställe (moviescripts). 
Se kapitel 6.4.2. ”Programmering.” 
 
Under arbetets gång har programmets funktioner och dess uppbyggnad vuxit 
fram. Vi började först med att resonera och diskutera igenom vilka funktioner 
som vi ville ha med i programmet. Utifrån denna sammanfattning, som finns 
att läsa under kapitel 6.4.4. ”Programmets begränsningar”, diskuterade vi fram 
vilka funktioner som var genomförbara. Efterhand som arbetet har förlöpt, har 
vi prioriterat bland dessa för att vi skulle hinna genomföra de funktioner som 
vi ansåg var viktigast.  
 
Mer detaljerad beskrivning av det slutliga programmet finns att läsa under 
kapitel 6. ”Slutprodukten.” 
 
Våra idéer om utbyggnadsmöjligheter finns att läsa under kapitel 7.2. 
”Möjliga utbyggnader/utvecklingar.” 
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3. Teoristudier 
 
Under vår studietid på multimedieteknik, har vi endast fått små doser av 
Människa-Dator-Interaktion (MDI) och Människa Media Interaktion (MMI). 
Det innebar att vi fick fördjupa oss ytterligare för att kunna utföra vårt exa-
mensarbete. Vi insåg att det var viktigt att fördjupande kunskaper bl.a. i pro-
jektstyrning och forskningsmetodik. Det finns en uppsjö med information om 
dessa områden, men de källor som vi övergripande har använt är J. Preece, J. 
Löwgren, C. M. Allwood, B. Tognazzini, J. Nielsen, D.A. Norman och K. 
Mullet & D. Sano. 
 
 
3.1. Allmänt om Människa-Dator-Interaktion (MDI) 
 
MDI-begreppet, som är en förkortning av Människa-Dator-Interaktion, som 
uppkom under 1980-talet. MDI är till för att öka kvalitén på interaktionen 
mellan människa och datorsystem. Man säger att datorsystemen skall vara an-
passade till människan och vara funktionella, säkra och användbara både 
mjukvarumässigt och hårdvarumässigt.5  Därför är det viktigt med användar-
vänliga och användbara datorsystem och att det är användaren som styr sam-
spelet och inte tvärtom. MDI är betydligt mer än bara design av gränssnittet 
mellan människa och dator.6  Figur 2, relaterar till interaktionen mellan 
människan och datorn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Kunskapsområden inom MDI (Källa: J. Preece, 1994) 

                                                 
5 J. Preece, Y. Rogers, H. Sharp, D. Benyon, S. Holland, T. Carey:  
  Human-Computer Interaction, (1994), s. 7 
6 C. M. Allwood: Människa - datorinteraktion, Studentlitteratur, (1998), s. 1-2 
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Det finns olika kunskapsområden inom MDI som består av:7 
 

• Datorkunskap (utveckling av datorer och mjukvaror) 

• Kognitionspsykologi (förstå människans sätt och mentala process att 
hantera information)  

• Social och organisatorisk psykologi (studie av människans natur och 
beteenden i ett socialt sammanhang) 

• Ergonomi och mänskliga faktorer (hur man designar saker så att de 
anpassas till människan) 

• Konstruktion (hur man bygger saker och praktiskt testar dem) 

• Design (hur man skall utforma konstruktionen på bästa sätt) 

• Antropologi, sociologi, filosofi (områden man tar hänsyn till vid design 
och utveckling av system)  

• Lingvistik (studie av språk för att bättre förstå hur information skall 
uttryckas) 

• Konstgjord intelligens (design av intelligenta datorprogram som 
simulerar olika aspekter av mänskligt beteende, är mest fokuserad på 
mänsklig problemlösning) 

                                                 
7 J. Preece, Y. Rogers, H. Sharp, D. Benyon, S. Holland, T. Carey:  
  Human-Computer Interaction, (1994), s. 38 
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Det finns likheter mellan människa och dator som sätter sin prägel på sam-
spelet dem emellan. En viktig likhet är att båda påverkas av regler och av att i 
en given situation vara mer förberedd på att ta emot viss information snarare 
än annan. Både människan och datorn kontrolleras av de regler, kunskaper, 
föreställningar och färdigheter som de har tillgängliga vid interaktionstillfället. 
En designer bör ha kunskaper om människor och teknik. Kunskaperna inom 
MDI-forskning kan bestå av t.ex. kunskap om ergonomi, kommunikation, 
interaktion, språk och hur människan tolkar och använder information. 
 
I stora drag kan man säga att målet för en MDI-designer som strävar efter hög 
användbarhet är att:8 
 

• förstå de faktorer som påverkar människor då de använder data-
teknologi och använda denna förståelse för att  

• utveckla metoder och tekniker som kan användas för att skapa system 
som är lämpade för de aktiviteter som människor kommer att använda 
dem till, i syfte att 

• uppnå effektiv och säker interaktion mellan dator och människa. 
 
MDI involverar människan på ett aktivt sätt och det blir svårt att ställa upp 
regler för hur vissa uppgifter skall lösas. I stora drag härstammar MDI från en 
humanistisk tradition, medan traditionell systemutveckling har naturveten-
skapliga rötter. När man har designat dialogstrukturen i ett program kan det 
visa sig att en användare förstå sig på det fullt ut medan en annan inte begriper 
hur det fungerar. Det är svårt att vara alla till lags, men man får försöka skapa 
ett mellanting när man skall utveckla en produkt. 

                                                 
8 J. Preece, Y. Rogers, H. Sharp, D. Benyon, S. Holland, T. Carey:  
 Human-Computer Interaction, (1994), s. 15 
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3.2. Designprocessen 
 
Det är svårt och tidsödande att skapa en ”bra” design och lyckligtvis behöver 
man inte stå utan hjälp. Det finns mängder av teorier baserat på erfarenheter 
från systemutveckling, användarcentrerad design och forskning inom psyko-
logi och filosofi.  
 
 
3.2.1. Systemutveckling 
 
Systemutveckling handlar i princip om att lyssna på människor och kan te sig 
vara mycket svårt att anpassa eftersom människor tycker olika och de säger 
inte alltid vad de tycker och de vet inte alltid vad de vill ha! Systemutveckling 
är inte heller något man kan lära sig på en kurs eller genom att läsa i böcker. 
Det är mer som ett hantverk. Man måste vara med och ta fram ett antal system 
för att lära sig hur det fungerar.  
 
Dessutom måste man lära sig hantera de material man arbetar med såsom 
människor, grupper (organisationer, företag), processer, teknik, programvara 
m.m. T.ex. är de flesta människor mycket ovilliga att ändra på något. Många 
dör hellre i förtid än att t.ex. ändra sina matvanor. Därför är det svårt att införa 
de förändringar ett nytt system innebär. Systemutveckling handlar också om 
människosyn, dvs. användarmedverkan. Men i själva verket ser de fortfarande 
ändå användarna som en stereotypgrupp och inte som människor.  



 19

3.2.2. Användarcentrerad design 
 
En god grund i användarcentrerad design är att involvera användarna och 
integrera kunskap från olika vetenskapsområden. Designern måste förstå de 
behov som produkten skall uppfyllas, därefter utveckla produkten för att 
försöka underlätta förståendet för de behov som produkten skall uppfylla. 
Detta kan uppnås genom att låta användarna medverka vid systemets design 
och utvecklande av produkten.9 Genom att användarna har fått vara med, och 
haft möjlighet att påverka beslut, i analysen, designen och implementationen 
av ett system som påverkar deras arbete skall man förhoppningsvis få en mer 
användbar, effektiv och säker produkt.  
 
För att skapa användbara och effektiva tillämpningar behövs ett metodiskt 
arbetssätt och en förståelse för användarna, deras sociala miljö och arbets-
uppgifter. Helst skall användarna involveras i alla steg av utvecklingsproces-
sen, inte bara "tycka till" om designförslag. Utgångspunkten är i stora drag för 
den användarcentrerade utvecklingen, tillgodose användarnas behov, förut-
sättningar och möjligheter.  
 
Användarcentrerad design är en process som fokuserar på användare och 
användbarhet genom hela utvecklingsprocessen och vidare genom hela livs-
cykeln. Hur man skapar en användarcentrerad design finns där en skiss hur på 
det kan se ut, se figur 3. 
 
 

 
 
 

 
 

 
Figur 3. En skiss på användarcentrerad design. 

                                                 
9 J. Preece, Y. Rogers, H. Sharp, D. Benyon, S. Holland, T. Carey:  
  Human-Computer Interaction, (1994), s. 372 
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Arbetet med den användarcentrerade systemskissen går ut på att analysera 
förutsättningarna, samt skapa ett ramverk för ett eventuellt systemutveck-
lingsarbete och detta i form av en prototyp. Arbetet utförs med fokus på den 
del av systemet som användarna ser och interagerar med dvs. användar-
gränssnittet. Man utgår ifrån följande delmoment vid framtagandet av en 
användarcentrerad systemskiss: 
 
 

• En god grund att börja med, är att analysera den nuvarande verksamhet 
och ställa frågan: Finns behovet av ett nytt system? Om det behövs, 
avgör man vilken målgrupp systemet skall användas av.  

• Efteråt gör man en analys av arbetsuppgifterna och undersöker infor-
mationsbehov samt informationsflöden i organisationen. Sedan tittar 
man på hur användargrupperna använder informationen. 

• Utifrån analysen gör man förslag till utformning av systemets användar-
gränssnitt i form av en eller flera skisser och prototyper. 

• När man har kommit så långt, utvärderar man hur väl utformningen 
(prototypen) stämmer med användarens förväntningar, dvs. hur pass väl 
den hjälper användaren att lösa dennes arbetsuppgifter. 

 
 
Prototyping och utformning 
 
Sedan utifrån analysen kan arbetet med utformningen av en eller flera proto-
typer (inklusive skisser etc.) inledas när merparten av arbetet med förutsätt-
ningsanalyserna genomföras. En prototyp kan utformas (design) med hjälp av 
exempelvis kriterielistor, scenarier och storyboards. Ett scenario är beskriv-
ning av arbetsmoment som identifierats i analyserna. Dessa kan kompletteras 
med skisser i form av storyboards. En lista med kriterier för design av proto-
typen görs upp och denna lista innehåller en rangordning av överordnade 
designbeslut som ligger till grund för prototypen. 
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Vid framtagning av en prototyp kan man specificera att prototypen delas in i 
följande faser: 
 

• Definiera informationsinnehållet; vilken information som skall 
presenteras. 

• Definiera layouten; hur informationen skall presenteras. 

• Definiera dialogstrukturen; navigeringen i användargränssnittet. 

• Definiera uppförandet; hur interaktionen sker mellan tillämpningen och 
användaren 

 
Man brukar oftast realiserar prototypen i en exekverbar miljö och innan dess 
skissar man hur den skall se ut, dels på papper (konceptuell design) och dels 
med hjälp av något ritverktyg. Arbetsformerna kan skifta, men användarna 
kan vara med i alla steg, exempelvis i "designverkstäder" (workshop). 
 
I denna fas, vid själva utformningen av användargränssnittet gäller det att dra 
nytta av det människan är bra på, t.ex. mönsterigenkänning, och undvika det 
människan är dålig på, t.ex. att hantera hög kognitiv belastning. Dialogen skall 
leda användaren mot dennes mål så smidigt som möjligt, då i stort sett allt 
arbete människan utför är målrelaterat.  
 
 
Utvärdering 
 
Förutom de informella utvärderingar som görs under prototyputvecklingen, 
gör man en mer formell utvärdering när prototypen har färdigställts. Med hjälp 
av denna utvärdering kan man genomföra ett antal parallella steg: 
 

• Kriteriebaserad utvärdering, där prototypen utvärderas mot ett antal 
fördefinierade användbarhetskriterier. 

• Scenariebaserad utvärdering, där användare får ett antal arbetsuppgifter 
att genomföra med hjälp av prototypen. 

• Intervjuer och enkäter, där användarna får berätta om hur de upplever 
prototypen. Utvärderingen stäms av mot bedömningsvariabler och 
resulterar i ett antal synpunkter och förslag på förändringar av proto-
typen. Beroende på resurser kan sedan prototypen förbättras och 
eventuellt utvärderas ytterligare en eller flera gånger. Det normala är 
dock att man avbryter efter utvärderingen och börjar skissa på ett nytt 
utvecklingsprojekt. 
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Resultat och rapportering 
 
Som ett slutresultat bildas ett antal rapporter och en prototyp av arbetet med 
hjälp av systemskissen som i det här fallet består av: 
 

• En förutsättningsanalys - ett dokument. 

• En prototyp - ett beskrivande dokument samt den exekverbara 
tillämpningen, alternativt i pappersform. 

• En utvärdering - ett dokument. 

• En skiss på utvecklingsprojektet - ett dokument. 
 
Så här långt, har man nu fått en god grund att stå på för att en designarbete 
skall ta form utifrån dessa punkter. Som en snickare säger; grundarbetet är det 
viktigaste av allt arbete och man vinner mycket om man gör det grundligt från 
början. Det gäller även i ett designarbete, systemutveckling, gränssnittframtag-
ning m.m. att om man gör dessa analyser, prototyper, utvärderingar grundligt, 
bör man få en bra designlösning. 
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3.2.3. Designmodeller 
 
Då MDI design i princip bygger på antaganden som skall vara användarvänlig, 
integrera kunskap från olika disciplin som medverkar till MDI och det skall 
vara möjligt att utvärderar vid varje stadium av livscykeln. Det finns olika mo-
deller att använda som grund under ett designarbete och dessutom finns det 
uppsjö av stödmetoder, tumregler och tekniker. Vi har studerat två principer 
och modeller på hur man skall kunna ta del av designarbetet. Det finns ingen 
”bästa” modell eller metod för att skapa ett bra system på en gång. Mycket av 
designarbetet bygger på erfarenhet! 
 
En vanlig modell inom systemutveckling är s.k. Vattenfallsmodellen, se figur 
4, som går ut på att arbeta linjärt och innehåller tydliga aktivitetssteg. Den vik-
tiga faktorn i denna modell är kravspecifikationen, dvs. fastställa vilka krav 
man skall ställa på systemet. Det innebär i stor sett att varje steg skall vara helt 
klart innan man går vidare till nästa steg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 4. Vattenfallsmodellen 

 
 
En kravspecifikation är ett dokument som anger de krav som beställaren har 
på ett datorprogram eller system innan detta är utvecklat. Kravspecifikation är 
också namnet på en fas i systemutvecklingen, den första fasen enligt vatten-
fallsmodellen. Man kan säga att arbetet sker som i ett vattenfall och när man 
passerat ett steg skall man inte behöva gå tillbaka till ett föregående.10

                                                 
10 http://www.susning.nu/Kravspecifikation 
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Ett av problemen med traditionell systemutveckling enligt vattenfallsmodellen 
är att beställaren sällan har en tillräcklig uppfattning av sina behov i ett så 
tidigt skede. Därför försöker man övergå till iterativ utveckling eller extrem 
programmering där kraven kan ändras och utökas under arbetets gång. Iterativ 
menas med att varje steg kan upprepas flertalet gånger. Fördelen är att model-
len är enkel för att den förklarar stegen som behövs under t.ex. en mjukvaru-
utveckling. 
 
”Star life cycle”-modellen (Stjärmodellen) 
En representant för kreativ design är s.k. ”Star life cycle”-modellen, figur 5, 
som innehåller samtliga stegen i en klassisk projektmodell. Ett utmärkande 
drag utifrån de traditionella modellerna, är att den är användarcentrerad, dvs. 
att den strävar efter att involvera användaren i bästa förmåga. Modellens syfte 
är också till att integrera olika discipliner som bidrar till MDI-området och är 
iterativ till sin karaktär.  
 
Skillnaden mellan Vattefalls- och ”Star life cycle”-modellen är, dels att i den 
sistnämnda, så har inte kravspecifikationen rollen av ett kontrakt, utan snarare 
är som en del i designproceduren och som förändras hela tiden. Anledningen 
är att det är omöjligt att helt förstå och uttrycka användarkrav innan en del av 
designen utförts. Efterhand som arbetet fortgår, uppstår ofta nya önskemål, 
förändringar, förbättringar eller att man kommer på ytterligare behov som inte 
har upptäcks tidigare. Dels utför man inte ordningen på stegen i förhand, utan 
flera steg kan påbörjas och fortlöpas samtidigt. Man kan t.ex. i princip inleda 
en prototyparbete innan en användarundersökning har påbörjas eller inleda en 
test innan en kravspecifikation har utformats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Star life cycle (Källa: Hix & Hartson, 1993) 
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I ”Star life cycle”-modellen skiljer man på konceptuell och fysisk design som 
också kallas för funktionell design. Den konceptuella designen handlar om att 
säga vad systemet skall klara av och i den fysiska designen handlar om hur 
olika uppgifter skall utföras. I konceptuell och fysisk design kännetecknar 
bägge till att formge ett bra system, för att det lutar sig mot vem eller vad som 
avgör i sista hand vilka funktioner som skall vara med eller förser vilka data 
som skall införas senare i designprocessen. Båda löser sin uppgift, men på 
olika sätt och det faktum tar ”Star life cycle”-modellen fasta på. Syftet är att 
öppna upp för idéer, kreativitet och flexibilitet i designen och dessutom ge 
möjlighet till att prova sig fram olika alternativ. Den centrala delen vid ”Star 
life cycle” är användningen av prototyper som har föranlett oss att använda en 
s.k. evolutionär prototyp som vi skall beskriva mer om här nedan.11 
 
 
Prototyper 
Att skapa en prototyp anses vara viktigt del i design arbetet. När man an-
vänder sig av prototyper kan man kringgå en del problem som kan dyka upp 
då man använder sig av en traditionell utvecklingsmodell. Prototypen ökar 
möjligheterna till effektiv kommunikation med användarna genom att skapa 
ett konkret objekt som kan fungera som utgångspunkt för en diskussion. Det  
finns två typer av prototyper som kallas för hi-fi (high fidelity) och lo-fi  
(low fidelity). 
 
 
Hi-fi prototyper 
Hi-fi prototypen är en prototyp som i hög utsträckning försöker efterlikna det 
färdiga systemets utseende och funktion. Man använder vanligen någon form 
av datorstöd, t.ex. Director eller HyperCard, för att utveckla dem. Datorbase-
rade prototyper innebär oftast att man implementerar en begränsad del av fun-
ktionaliteten i ett program. En fördel är att användaren får en bild av hur ett 
program kommer att fungera. Och nackdelen är att man snabbt låser sig vid ett 
lösningsalternativ och därmed inte utnyttjar hela designutrymmet. Hi-fi proto-
typen kan man använda ett tag för att sedan slänga eller utveckla vidare suc-
cessivt till ett färdigt system.12

                                                 
11 J. Preece, Y. Rogers, H. Sharp, D. Benyon, S. Holland, T. Carey:  
   Human-Computer Interaction,  (1994), s. 380 
12 J. Löwgren: Human-computer interaction, Studentlitteratur, (1993):  
    Lund, s. 100 
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Lo-fi prototyper 
Lo-fi prototyp, även kallad som pappersprototypen, som är den metod som är 
den enklaste och billigaste att tillämpa. Metoden kännetecknas av att man an-
vänder enkelt material, t.ex. Post-It gula lappar, för att skapa en pappersproto-
typ. Denna skall alltså basera på en liknelse av det tänkta systemet. Fördelen 
med pappersprototyper är att det går snabbt att skapa och ändra på vilket detta 
leder till en iterativ utvärdering.  
 
Metoden är också ett bra och kostnadseffektivt tillvägagångssätt för att identi-
fiera användbarhetsproblem i ett tidigt skede, kommunikation mellan desig-
ners och användare blir uppmuntrande under utvecklingsprocessen innan 
designteamet blir involverad i en implementering av systemet. Dock är den 
begränsad när det gäller utvärdering av detaljer i designen. Menyer, fönster, 
dialogrutor och ikoner skissas på papper med hjälp av papper och penna.13

                                                 
13 M. Rettig, Protyping for Tiny Fingers – Communications of the ACM,  
    April -94/Vol. 37, No 4 
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Tillvägagångssätt 
När pappersprototypen är färdig är det någon i designteamet som förbereder 
sig att agera dator när användaren skall testa prototypen. Denna person måste 
vara mycket kunnig om den tänkta funktionaliteten som skall finnas i det 
tänkta systemet. Under testets gång skall denna person flytta på olika delar av 
systemet i respons till vad användaren utför med prototypen med hjälp av ett 
finger som då kan motsvara en mus. En annan person underlättar för använ-
daren genom att ge instruktioner och uppmuntrar användaren att tala om vad 
de upplever och har för tankar när de interagerar med prototypen. Detta bör 
noteras eller videoinspelas, se figur 6, för att kunna gå tillbaka till vid ett 
senare tillfälle. 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 6. Procedur av en lo-fi testning 
(Källa: M. Rettig, Protyping for Tiny Fingers, April -94. Vol. 37) 
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Detaljerad beskrivning av metodens tillvägagångssätt: 
 
1) Använd så mycket tid som behövs för att frambringa en pappersprototyp. 
2) Samla det nödvändiga materialet som behövs och konstruera 

pappersprototypen 
3) Välj lämpliga användare för utvärdering av prototypen. Försök att hitta 

användare som kommer att använda det slutliga systemet. 
4) Förbered realistiska uppgifter som användaren skall utföra vid 

utvärderingen. 
5) Utför en pilottest på utvärderingsprocessen och öva på att spela 

”datorrollen”. 
6) Se till att resurser som kommer att användas under utvärderingen 

fungerar. 
7) Utför utvärderingen med användarna. 
8) Efter att användaren har utfört uppgiften som utgjorde utvärderingen ta 

reda på genom lämpliga frågor om användarnas upplevelser och tankar 
under utvärderingen och notera dessa. 

9) Analysera de anteckningar man gjort och summera observationer och 
utvärderingen med användarna.  

10) Summera design rekommendationer för att kunna förbättra prototypen. 
11) Om det är nödvändigt gör om prototypen och upprepa processen igen. 
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Mätadata 
Prototyper är bra att använda för att man kan se hur pass bra eller dåligt desig-
nen är upplagt. Dessutom har man i efterhand möjligheter att ändra, ta bort 
vissa funktioner eller förbättra designen. När man skall testa sin prototyp finns 
det finns olika mätdata man göra under en användartest för att få en utvärde-
ring om produkten är bra eller dålig. Följande metoder är bra att uppfölja vid 
testning: 
 

• Tid att slutföra en test 

• Antal fel under testet 

• Stresshantering, t.ex. blodtryck, svettning 

• Eye-tracking (ögonrörelser) 

• Användarmönster dvs. vilken ordning? Vad gör de först? 

• Testarens intryck 

• Användarens modell av systemet 

 
 
3.2.4. Konceptuell design 
 
Inom MMI-design rör man sig hela tiden mellan konceptuell- och fysiskt 
design. I bägge design principerna, gäller det att hitta rätt mappningsmetod. 
Det innebär att man skall försöka uppnå samspelet mellan användaren och 
datorn. En konceptuell design, även s.k. en begreppsmässig design, är en del i 
systemdesign som har att göra med frågor om användarnas krav och behov. 
Man bevakar balansen mellan marknadens, teknikers begränsningar och möj-
ligheter samt användarnas behov. Det behövs för att man skall kunna designa 
och designa ”rätt saker”.  
 
Som en del av arbetet konceptuella designen ingår även analysering och in-
samling av data (behovsanalys) om användarens behov. Insamling av data kan 
ske på många olika sätt, bl.a. genom intervjuer, enkäter, observationer och 
dokumentanalyser. 
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3.2.5. Fysisk design 
 
Fysisk design eller funktionell design är själva utformning av systemet. Att 
designa ett grafiskt användargränssnitt kan tyckas vara enkelt men dock är så 
fallet inte. Eftersom det finns massor man skall tänka på när man skall utföra 
ett gränssnitt. Det är här under den fysiska designen som det är viktigt hur 
informationen skall presenteras på skärmen. Vad skall finnas på skärmen? 
Vilken information skall placeras var? Skall man använda ikoner eller inte? 
Vilka färger skall användas? Som sagt, det är inte helt lätt skapa en funktions-
duglig design som passar slutanvändaren.  
 
Den största svårigheten vid designarbete ligger inte i att hitta nya funktioner, 
utan att hitta de rätta funktionerna, dvs. de som är avstämda mot arbetsupp-
giften. Vid designarbetet används ofta regelverk och dessa ses tyvärr alltför 
ofta som lösningen på alla designfrågor. Sanningen är att bra design kräver bra 
designers! Det finns riktlinjer som man kan använda som utgångspunkt och 
under vår studietid fick vi använda oss av en teoribok som tar upp hur man 
skapar visuella gränssnitt. Boken heter Designing Visual Interfaces av Mullet 
& Sano och de har tagit upp ett antal grundläggande regler, riktlinje och tek-
niker för att ta fram ett gränssnitt som är användarvänligt. Mer om gränssnitts-
designarbete i nästa avsnitt. 
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3.3. Användbarhet 
 
Ett nyckelord inom MDI är användbarhet och är en svensk term för usability. 
Det är en önskvärd egenskap hos datorer, program, användargränssnitt och 
andra verktyg och föremål. Det innebär att ett datorsystem skall vara relevanta 
dvs. tillgodose användarens behov och vara effektiva, så att användaren kan 
utföra sina uppgifter på ett bra sätt. Det är också viktigt att användarens attityd 
mot datorsystemet är positiv och att användaren har en hög motivation att an-
vända programmet. Datorsystem skall också vara lätt att lära och använda, 
detta kan bl.a. utvecklas till att man tittar på om datorsystemen är användar-
vänliga, dvs. förenliga med människans mentala funktionssätt som t.ex. att 
användaren har tillräcklig förståelse och tillräckliga färdigheter för att kunna 
samspela med datorn, går att individualisera så att den passar den enskilde 
användaren och har hjälp-resurser som stöttning av användandet. Använd-
barhet är ett forskningsfält som oftast används inom industridesign och kog-
nitionsforskning.14 
 
Begreppet användbarhet används av många, däribland inom systemutveck-
lingsområdet. Men en enkel och klar beskrivning av vad det innebär kan det 
vara svårt att få. Oftast talar man om att:15 
 

"... ett användbart system är ett system som på ett bra sätt 
hjälper en specifik användare att lösa en specifik uppgift." 

 
 
För att kunna mäta användbarheten måste man bryta ned begreppet i mer lätt-
hanterligare detaljer. Men det är inte helt lätt. Det finns många olika förslag på 
vad som kan ingå i användbarhetsbegreppet. Man bruka säga att en användbar 
systemdesign är: 
 

• Lätt att lära  

• Effektivt  

• Genererar få fel  

• Minnesstödjande  

• Tilltalande för användarna 

                                                 
14 http://domino.idg.se/cs/sprak.nsf/Alla/användbarhet 
15 http://home.swipnet.se/~w-90687/usability/usability.htm 

• Flexibelt  

• Informativt  

• Konsistent  

• Robust o.s.v.  
 



 

 32

Det viktiga är inte att man har rätt användbarhetsdefinition, utan att man ut-
nyttjar sin definition på rätt sätt, se figur 7. Huvudsaken är att man själv har 
god kunskap om vad man vill veta och hur man skall få reda på det! 
 
 
 
 
 
 

Figur 7. Användbarhet beror på användare och funktion. 
 
 
När man betraktar begreppet användbarhet måste man ta hänsyn till två viktiga 
faktorer och de är:  
 

• Användare - Vem skall systemet byggas för?  

• Funktion - Vad skall man göra med systemet?  
 
Ett system kan vara användbart relaterat till en viss kategori av användare 
medan det samtidigt är svårt att använda för en annan kategori av användare. 
Systemet kan likaså vara användbart för att utföra en viss typ av uppgifter 
medan systemet kan vara svårt att använda för andra typer av uppgifter. Den 
definition av användbarhet som man bör använda sig av kommer således att 
vara beroende av hur man definierar användarna och systemets funktioner. 
Detta implicerar också att om man överhuvudtaget vill mäta ett systems 
användbarhet, måste man dels definiera systemets tänkta användare och dels 
definiera systemets primära funktioner. Först därefter kan man säga att man 
kommer att få en hög validitet när det gäller resultatens tillförlitlighet. Att 
använda sig av helt generella mallar när man undersöker användbarhet faller 
på att man då inte tar hänsyn till de specifika detaljerna. 

Användare Funktionalitet 

Användbarhet
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Att mäta användbarhet 
Det finns två personer som har tittat närmare på användbarhet och har sam-
manställt två olika modeller. Den förste är Jonas Löwgren. Hans modell kallas 
REAL som går ut på att testa användbarhet och det finns fyra olika kriterier.16 
 

• Relevans  - hur väl funktionerna stödjer användarens behov 

• Effektivitet  - hur effektivt uppgifterna utförs av användaren 

• Attityd  - den subjektiva upplevelsen 

• Lärbarhet  - hur lätt det är att lära sig systemet. 
 
Utifrån denna modell mäter man också användbarhets mål. Dvs. att man mäter 
hur lång tid det tar att lära sig det, hur lång tid det tar att utföra en uppgift, 
antal fel som görs, hur nöjd man är samt hur mycket man kommer ihåg efter 
en viss tid. Löwgrens modell har en konkret och mätbar syn på användbar-
heten. 
 
Den andre är Carl Martin Allwood som har gjort en annan modell i använd-
barhet och han har tittat närmare på människans minne och minnesprocesser 
som är viktiga aspekter för samspelet mellan människan och datorn. Allwood 
har delat upp människans minne i tre minnessystem:17  
 

• Sensoriskt minne (SM),  

• korttidsminnet (KTM) och  

• långtidsminnet (LTM). 
 
Teoretiskt så pågår i vårt minne hela tiden processer. Föreställningar och för-
hållningssätt till verkligheten aktiveras, förs samman, förändras och lagras. Vi 
tolkar verkligheten utifrån den information som finns i minnet. De sensoriska 
in buffertarna är ögon och öron. Ögonen är de som snabbast tar åt sig ny infor-
mation. Sensoriska minnet, (SM), tar emot O-kategoriserad information dvs. 
otolkad information. Korttidsminnet, (KTM), tar sedan över och kategoriserar 
samt tolkar informationen i själva medvetandet. Det innebär att man kan ha 
mellan fem och nio informationsenheter aktiva samtidigt. Om det blir mer, 
glömmer man någon enhet.  

                                                 
16 J. Löwgren: Human-computer interaction, Studentlitteratur, (1993), s. 52 
17 C. M. Allwood: Människa - datorinteraktion, Studentlitteratur, (1998), s. 17 
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När en enhet har varit i korttidsminnet i 5 – 20 sekunder lagras det över i lång-
tidsminnet, (LTM), och långtidsminnet är obegränsat. Det som en gång ham-
nat där finns alltid kvar, även om det kan ta tid att få upp det till medvetandet. 
Information som kommer till långtidsminnet lagras på olika sätt beroende på 
vilken typ av information det är.18  
 
Enligt Allwoods är de olika typerna av kunskap såsom:  
 

• episodisk kunskap (tid och rum),  

• semantisk kunskap (fakta och teori) samt  

• färdighetskunskap (t.ex. motoriska och språkliga kunskaper som att 
kunna spela piano och att tala ett främmande språk). 

                                                 
18 C. M. Allwood: Människa - datorinteraktion, Studentlitteratur, (1998), s.18 
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C. M. Allwoods användbarhetsmodell, se figur 8, utgår från att man skall få en 
hög produktivitet. Han delar upp produktivitet i funktionalitet och använd-
barhet. Användbarhet delar han upp i acceptans, kompetens och användar-
vänlighet. Med dessa grupper menas att programmet som skall användas, skall 
vara accepterat av användaren, att användaren har kompetens nog att använda 
det samt att programmets krav på användaren skall vara förenliga med använ-
darens sätt att fungera mentalt. Användarvänlighet delas sedan upp i åtkomlig-
het, förenlighet med människans mentala funktionssätt, individualisering och 
hjälpresurser. Programmet skall vara lätt att komma åt, man skall kunna in-
dividualisera det och det skall finnas hjälpfunktioner. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. C.M. Allwoods mätningsteori om användbarhet. 
(Källa: Människa-datorinteraktion, 1998) 
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Som vi har nämnt tidigare är MDI ett forskningsområde som syftar till att 
framställa program som är bra anpassad till användaren dvs. till den person 
som slutligen skall använda programmet. Det är därför man förespråkar en 
hög användare medverkan i designprocessen. Användare är vi allihopa men 
för att kunna definiera den typiske användaren för en specifik produkt eller ett 
program får man utgå från det arbete användaren skall utföra med stöd av sin 
dator.  
 
Det centrala är inte huruvida ett program är användarvänligt utan att progra-
mmet är ett användbart arbetsredskap. Ett bra sätt att åstadkomma ett använd-
arvänligt system är då att under utvecklingsprocessen utföra s.k. användbar-
hetstestning/utvärdering med hjälp av användare eller experter och på detta 
sätt identifiera användbarhetsproblem som man vill undvika. 
 
Egenskaper hos tänkandet är något som man måste beakta. Människan tänker 
analogiskt vilket innebär att man utnyttjar kunskaper som man redan har och 
överför det till det man skall lära sig. Man måste också ta hänsyn till glöm-
skan. Man kan inte ta åt sig hur mycket nytt som helst. Om det kommer för 
många nya enheter som stör lagras inte informationen vidare på ett bra sätt. 
Sedan är också människan kognitivt lat. T.ex. när det gäller att hitta informa-
tion på olika webbsidor och sökvägen är lång och omständlig tröttnar man och 
slutar. Allwood menar också att människan är inriktad på att uppnå mål istället 
för att förstå sammanhangen. Exempelvis inför en tenta där man läser för att 
bli godkänd och inte för att få förståelse för området.  
 
Det finns en tredje person, J. Nielsen, som vi inte har tagit upp här i samman-
hanget men han har också tittat användbarhetsmetoder som baserar på en heu-
ristisk analys för att hitta användbarhetsproblem i gränssnittdesign. Många 
som vill skapa en bra gränssnittsdesign har tittat på J. Nielsen tumregler där 
han har tagit upp en lista med kända användbarhetsprinciper. Mer om dessa 
tumregler finns bl.a. på http://www.useit.com/alertbox/.  
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3.4. Designprinciper 
 
I det här stycket tar vi upp några av Människa-Media-Interaktion (MMI) 
principer som man bör använda sig av för att uppnå en bra gränssnittsdesign. 
 
3.4.1. Psykologi av vardagliga händelser 
 
Det flesta har till målsättning att skapa och designa ett bra system. Oftast är 
det svårt att fullfölja en bra design och gränssnitt i första steget. Genom att 
titta på vardagliga händelser kan man analysera för- och nackdelar med en 
design. Några grundtankar kan vara till fördel att ha i åtanke när man skall 
skapa ett system. Varför ser designen ut som den gör? Vilka funktioner i de-
signen har man tagit hänsyn till? 
 
En man som heter Donald A. Norman har studerat och skrivit en bok som 
heter ”The Design of Everyday Things” där han beskriver hur människor gör 
saker och ting. I boken nämner han en modell som han kallar sjustegsmodellen 
som han tycker är bra att ta hänsyn till när man skall designa en produkt, för-
hoppningsvis i slutskedet motsvarar användarens förväntningar. Utifrån mo-
dellen ifrågasätter man sig; Vilken målsättning har den? Vilka är handlin-
garna? På vilket sätt utför man handlingarna? Är handlingen lätt eller svårt att 
utföra? Vilket tillstånd har handlingen? Motsvarar den mina handlingar? Är 
handlingen lyckad? Dock är sjustegsmodellen en form av en ungefärlig mo-
dell, inte en komplett psykologisk teori.19 
 
Sammanfattning av sjustegsmodellen enligt D.A. Norman: 
 

• Mål – kan man se vad det är för ett system? 

• Intentioner – kan jag se vilken sorts handlingar jag kan utföra? 

• Handlingssekvens – kan jag se på vilket sätt handlingen skall utföras? 

• Handling – är det enkelt att utföra handlingen? 

• Påverkan – kan jag se systemets tillstånd? 

• Tolkning – är tillståndet samma som det jag ville? 

• Värdering – går det att se om tillståndet är lyckad? 

                                                 
19 Donald A. Norman: The Design of Everyday Things, (1999), s.48 
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Processen av en handling utifrån sjustegsmodellen kan enligt D.A. Norman, 
påbörjas när som helst. Människor har inte alltid full kontroll över det logiska 
resonemanget, vilket gör att de ofta startar med höga målsättningar. Oftast är 
målsättningarna tunna och osäkra. Han menar att man kanske borde reagera på 
som verkligen händer runt omkring en, än att tänka ut planer och målsätt-
ningar.  
 
En händelse i världen kanske trycker på en tolkning och det resulterar respons 
eller att om händelser kanske är utfört innan den är fullt utvecklad. I faktum, 
några av oss, justerar vår livsstil så att omgivningen kan kontrollera våra be-
teenden. För ett exempel, när man måste göra något viktigt och man lovar att 
göra det med en viss säkerhet. Man försäkrar sig att man blir påmind och 
håller löftet och sen håller tiden för en deadline, att man faktiskt går till arbetet 
och gör jobbet. Detta är ett slags beteende som är fullt kompatibelt med 
sjustegsmodell analysen.20 

                                                 
20 Donald A. Norman: The Design of Everyday Things, (1999), s.49 



 39

3.4.2. Designprinciper för förståelse och användbarhet 
 
För att uppnå en ”bra” systemdesign och användbarhet enligt D.A. Norman, 
kan man utifrån konceptuella modellen binda samman sjustegsmodellen med 
de olika designprinciperna som består av: 
 
1. Affordance (handlingar) 
Det är hur användaren uppfattar hur ett visst objekt skall användas. Det är ofta 
så att den tydligaste egenskapen hos objektet som ger en bild eller en uppfatt-
ning till användaren om till vad objektet skall användas eller vad den är till 
för. 
 
2. Visibility (synlighet)  
Det är hur lätt användaren kan se olika funktioner hos ett objekt. Det är de 
visuella (synbara) egenskapen hos objekten som uttrycker objektens funk-
tioner. Ofta är det så att bilden av ett visst objekt berättar mycket om objektets 
funktionalitet. 
 
3. Mappning    
Det är alltså en sammanhängande rörelse mellan t.ex. ”röra musen” rörelse 
och pilens rörelse på skärmen. Det är samspelet mellan användaren och vad 
han ser på skärmen av pilens rörelse, till följd av den mus rörelse han gör. Ett 
annat exempel är en bilförare som vrider på ratten åt höger eller vänster. Han 
eller hon förväntar sig precis som ovan att bilen skall besvara hans rörelser 
med ratten och på det sättet röra sig åt den riktningen som han svänger.  
 
4. Feedback (återkoppling) 
Det är en återkoppling till ett arbete man utför, dvs. det resultat som använ-
daren förväntar sig när han eller hon använder en viss funktion. T.ex. att pilen 
på skärmen eller bilen rör sig till den riktning man vill att den ska. Detta inne-
bär inte att feedbacken alltid stämmer överens med vad man har förväntat sig 
av en viss handling. 
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3.4.3. Organisering och visuell struktur 
 
I boken Designing Visual Interfaces av Mullet & Sano, ges konkreta råd för 
hur man skall gå tillväga för att strukturera och designa ett gränssnitt och vi tar 
upp några av de viktigaste aspekterna kring detta. Författarna poängterar att 
det är viktigt att organisera information och skapa en visuell struktur. Det 
innebär att man måste skapa logiska förhållanden mellan de olika komponen-
terna i designen. Det är för att användaren skall uppfatta gränssnittet på det 
sätt det avser. Kognitivt så vill människan skapa en naturlig struktur i det man 
uppfattar och vilja sätta det till relation till något. Har man inte någon struktur 
blir gränssnittet omöjlig att förstå och tolka. Med en god struktur har sina 
fördelar såsom:21 
 

• Enhet – olika element knyts samman och förenklar kommunikationen 
mellan ett system och användaren. 

• Intergritet – en struktur som kan hålla designen fokuserad på att 
förmedla målen med densamma. 

• Läsbarhet – en struktur som förstärker läsbarheten genom att dela upp 
informationen i hanterbara delar. 

• Kontroll – en struktur som låter användaren kunna rikta in sig på något 
och förutsäga vilka delar som är relevanta. Det innebär att designern 
kan påverka denna del och förstärka kontrollen. 

                                                 
21 Mullet & Sano: Designing Visual Interfaces, (1995), s. 89-91 
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3.4.4. Gruppering 
 
I första steget i utvecklingen av struktur är att gruppera informationen i en-
heter med likartad information. Sedan skapar man hierarki för dessa grupper 
och man avgör vilken information som är viktigast samt vilken som är mindre 
viktig. Det är för att skapa hög nivåstruktur som hjälper användaren att hantera 
större mängd information och för att denne skall kunna relatera olika delar till 
varandra. Man kan genom att utnyttja s.k. Gestallt-effekten, forma innehållet 
på bildskärmen på ett sådant sätt att det ger struktur. Denna effekt går ut på att 
människan kopplar samman enskilda element till större enheter om de ligger 
nära varandra eller liknar varandra. Figur 9 och figur 10 visar exempel på 
Gestallt-effekter.22 
 
 

                   
 

 

 

 

                                                 
22 J. Löwgren: Human-computer interaction, Studentlitteratur, (1993), s. 26 

Figur 9. Vasen är noterad innan 
profilerna, illustrerar effekten av 

närheten och storleken. 
(Källa: Mullet & Sano, 1995) 

Figur 10. Den övre ses som  
tre rader och den nedre som  

för kolumner. 
(Källa: J. Löwgren, 1993) 
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3.4.5. Balans 
 
Efterhand som man eftersträvar efter att gruppera information är det viktigt att 
helhetsintrycket blir balanserat. I fysisk mening kan man jämföra med att 
balansera saker. Till exempel att om ett objekt som ungefär har samma visu-
ella vikt väger upp varandra och att man koncentrera sig på en stor mängd av 
information till vänster måste den vägas upp av något till höger.23 För att råda 
bot på detta så skapar symmetrisk layout automatisk balans. Dock kan även 
asymmetriska kompositioner bli balanserade men processen blir då mer deli-
kat. Författarna har fyra tekniker för att uppnå en balanserad teknik och dessa 
är: 

• Symmetri – säkrar balansen. 
• Alignment – skapar visuella förhållanden mellan objekten. 
• Optisk justering – justerar synintrycket. 
• Negativ utrymme – formar själva designen. 

 
Symmetri 
Inom symmetri är första steget att identifiera de axlar som skall användas för 
att få en symmetrisk effekt. Axlar, menas med att de horisontella eller verti-
kala linjerna som skapas beroende på hur informationen placeras. Den vanli-
gaste metoden är vertikala axlar eftersom den oftast är tydligare än horisontell 
axel. När man har identifierat axlarna, centreras informationen på båda sidor 
om axeln och helst skall det på ett ungefär vara lika stor tyngd på bägge si-
dorna. Det som är viktigt är att själva axeln är centrerad i sin helhet, se figur 
11.24 

 
 

Figur 11. En poster av A.M. Cassandre som innehåller en 
stark symmetrisk axel balans. (Källa: Mullet & Sano, 1995) 

                                                 
23 Mullet & Sano: Designing Visual Interfaces, (1995), s. 113 
24 Mullet & Sano: Designing Visual Interfaces, (1995), s. 117 
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Alignment 
Justering eller alignment som man ofta säger, är en teknik som syftar till att 
skapa relationer mellan olika objekt. Man börjar med att identifiera de huvud-
sakliga gränserna i den existerande kompositionen och söker efter ett sätt för-
stärka dessa, dvs. att man söker efter element som lätt kan sättas i linje med 
varandra och om så behövs, kan objektets storlek eller placering ändras. Dess-
utom ser man till att inga element är fristående, utan att vara i linje med något 
annat element. I nedanstående bild, visar den före och efter effekter. Den 
högra bilden är originalbild och den vänstra är redigerad, se figur 12.25 
 
 
 

 
 

Figur 12. Redigering av existerande OpenWindows applikation. 
Visar en effektfull ”alignment” av elementen. 

(Källa: Mullet & Sano, 1995) 

                                                 
25 Mullet & Sano: Designing Visual Interfaces, (1995), s. 119, 121 
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Optisk justering 
Människan uppfattar objekt som olika stora, beroende på vilken form de har 
även om deras fysiska storlek egentligen är densamma. Optisk justering är en 
teknik som lurar ögat visuellt för att få en balans som helhetsintryck. För att ta 
ett exempel, om en cirkel är en centimeter i diameter och placeras bredvid en 
rektangel som också är en centimeter fast på höjden, så uppfattas cirkeln som 
mindre än rektangeln. För att inte förlora balansen i designen, justerar man 
storleken på cirkeln och gör den lite större. Effekten blir då att ögat tror att 
objekten är i samma storlek. Man kan se skillnaden på figur 13 och figur 14.26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Negativ utrymme 
En bildskärms yta är oftast begränsat och man vill försöka in så mycket 
information som möjligt på denna yta. Resultatet kan bli alldeles för kompakt 
gränssnitt, men om man lämnar tomma ytor på vissa delar av bildskärmen kan 
det vara positivt. Det kan hjälpa användaren att vara uppmärksam på viktiga 
delar och skapa en begriplig struktur på bildskärmen. Olika objekt och grupper 
av objekt kan separeras genom att extra utrymme lämnas mellan dessa.27 

                                                 
26 Mullet & Sano: Designing Visual Interfaces, (1995), s. 122 
27 Mullet & Sano: Designing Visual Interfaces, (1995), s. 126-129 

Figur 14. En smärre utsträckt 
cirkel- eller rombelement utifrån 
den ursprungliga dimensionen är 

nu optisk skalade. 
(Källa: Mullet & Sano, 1995) 

 

Figur 13. Med fysisk skalning, 
cirkelns eller rombens form ser 

mindre ut relaterat till rektangels 
element.  

(Källa: Mullet & Sano, 1995) 
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3.4.6. Ikoner och bildspråk 
 
Ikoner eller bildspråk är den mest uppenbara och den minst förstådda aspekten 
inom gränssnittsdesign. En effektiv bild eller ikon måste ha en perceptuell 
direkthet som gör det möjligt att känna igen ett föremål direkt. När man skall 
utveckla ett flertal bilder bör man försöka uppnå ett sammanhang mellan 
bilderna. Dessutom bör man betänka den fysiska, konceptuella och kulturella 
kontexten som bilderna skall ingår i. Att kunna behärska detta koncept är 
mycket viktigare än en artistisk förmåga vid utveckling av ett effektivt gräns-
snitt gentemot användaren. Bildutveckling är särskilt viktig inom tre områden 
och dessa är: 28 
 

• Identifikation – när bilder används för att representera konkretheten, 
dvs. verkliga objekt som kan identifieras deras betydelse lätt. 

• Uttryckning – när bildutvecklingen erbjuder stora möjligheter att 
påverka det designade objektet med uttryck av känslor och personlighet. 

• Kommunikation – den illustrerade representationer som korsar lätt alla 
sociala och lingvistiska gränser när ett objekt som relativt är konstanta i 
alla kulturer. 

 
Ikoner är alltså små illustrerade bilder som används i ett system för att repre-
sentera ett objekt, applikationsverktyg och kommandon. Alltmer i dagens 
gränssnitt används ikoner och anledningen är till den ökade populariteten är 
förutsättningarna, eftersom de kan minska systemets komplexitet. Dessutom 
gör det mer lätt för användaren att använda och lära sig systemets funktioner. 

                                                 
28 Mullet & Sano: Designing Visual Interfaces, (1995), s. 170-171 
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3.5. Nätföreläsningar och lärande 
 
3.5.1. Vikten av nätburna föreläsningar 
 
Bodil Jönsson som är professor och forskningsledare på Certec, har skrivit en 
rapport (ISSN 1101-9956) som handlar om ”Nätburen introduktionsföreläs-
ning”. Hon berättar där bl.a. syftet med nätföreläsningar som säger att det inte 
handlar om föreläsningar och med det menar hon att man inte skall ”läsa 
före”. Det handlar inte heller om att man ingår i ett ”auditorium” utan att i det 
ordet ligger att man bara skall lyssna. Om man är döv eller hörselskadad kan 
man inte ta del av att ”lyssna” på en föreläsning. Men då kan man läsa hela 
manuset och se vidoeutdrag samt stillbilder. Tillsammans med detta finns 
korta texter och länkar som man kan ta del av. Hon tror för att skapa en när-
hetskänsla egentligen bara behövs två ingredienser. Dels att man ser en män-
niska och gärna i ögonen, dels för att man hör rösten. Med detta som grund 
berättar hon att hon har tagit avstånd från att använda videodokumentation av 
föreläsningen för att hon tror att det inte skulle tillföra någon effekt. 
 
Men jag, Anette, som själv är hörselskadad har fått ta del av några befintliga 
videoföreläsningar på Certec, tycker jag att dessa är bra. Just för den här när-
hetskänslan och att jag kan munavläsa föreläsaren. Om jag skulle tycka att det 
var för svårt att ta del av denna så har jag möjlighet att läsa hela manuset. 
Eftersom många hörselskadade personer använder munavläsning som är ett 
viktigt komplement för att uppfatta tal. Dock är munavläsning är svårt i mot-
ljus, vid bländande belysning, vid skarpa skuggor eller om rummet är för 
mörkt. Därför ställs det också kravet ställs på att videon är i bra kvalité och att 
man kan ”se” föreläsaren i ögonen. Det innebär att föreläsaren måste vara 
någorlunda stilla och inte röra huvudet för mycket. Dessutom skall det inte 
vara allt för tråkigt att titta på utan föreläsaren måste själv vara aktiv med lite 
inslag som är tilltalande för just ämnet.  
 
En annan faktor är att det tar tid för hörselskadade att vänja sig vid människor. 
Eftersom en hörselskadad person är beroende av munavläsning så är ett 
videoutdrag ett bra sätt att ”lära känna föreläsaren”. Fördelen med videoutdrag 
är att man kan stanna, pausa och spola tillbaka när man vill. Dessutom kan 
man repetera och stärka sina kunskaper ytterligare. Man kan också göra allt 
detta efter sitt eget behov och tycke. 
 
Bodil Jönssons säger också i sin rapport att man efter en föreläsning kan gå in 
på nätet och hitta den i både bild och ljud, med länkar och allt som hör till. 
Detta ger det många positiva effekter, bl.a. man slipper föra anteckningar och 
man kan trycka ut så mycket papper man vill.  
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Det finns ett gammalt österländskt ordspråk som säger: 
 

• Jag hör och jag glömmer  
• Jag ser och jag kommer ihåg 
• Jag gör och jag förstår 

 
Det ligger mycket i det, men som Bodil säger och gör ett tillägg: ”Du milde 
om man skall göra alltihopa på en gång.” Men vet av erfarenhet av att det inte 
går att lyssna till en föreläsning, föra anteckningar och tänka samtidigt. Därför 
har nätföreläsningar fått en stor vikt och kan bidra alla människor, inte bara 
handikappade utan också ”vanliga” människor, hjälp att ta del av undervis-
ningen på olika sätt. 
 
 
3.5.2. Kontakten med multimedia 
 
Från begynnelsen har datorn kommunicerat med oss via synen. Under datorns 
första decennier (50-60-70-tal) skedde denna visuella kommunikation dess-
utom bara i teckenform. Under 80-talet har datorn fått sin andra dimension. 
Den utrustas med grafiska bildskärmar, bilder och symboler (ikoner), för att 
kunna kommunicera med oss. Det grafiska genombrottet blev standard med 
Windows kring 1990 och med Macintosh som banbrytande vägröjare 1985.  
 
Som tredje dimension har ljudet tillkommit som har gett oss multimedia där 
samspelet med dator sker med både syn och hörsel. Denna stora förändring är 
betydelsefull. Ljudet bär en stor del i känslan i kommunikationen – filmmusi-
ken präglar stämningen; tonläget i vårt tal kan pendla mellan det mjuka, ömma 
till det hårda, brutala utan att skriften kan återge detta. Ljudet skapar också en 
stark illusion: det knarrande ljudet till en stillbild av en dörr talar om för oss 
att dörren just öppnas.  
 
Med den fjärde dimensionen - tid och rörelse - har vi dagens multimedieteknik 
i ett nötskal. Ett medium som har förutsättningar att likt teater och film återge, 
nästan, hela människans sinnliga upplevelser. Ett medium som samtidigt bär 
bokens möjligheter till språklig abstraktion.  
 
Tekniken fortsätter och idag kan man ta del av nätföreläsningar och göra hem-
uppgifter hemifrån. För att kunna kommunicera med omvärlden finns webb 
boarden till hjälp där man kan diskutera uppgifter tillsammans i en grupp. 
Möjligheten med kontakt med lärarna är då i centrum där man kan få kontroll 
över kursens fortlöpning. 
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3.5.3. Människans minnespsykologi 
 
Den typ av innehåll som man vet mest om är våra föreställningar och färdig-
heter. Man skiljer dessa i två kategorier, deklarativa och procedurella dvs. 
kunskap och färdighet. Deklarativa kunskaper är sådana som ”hästen har fyra 
ben” och procedurella kunskaper är färdigheter som att köra bil. Deklarativa 
kunskaper utgörs av representationer av verkligheten. Dessa är lagrade i min-
net i form av nätverk med olika noder och dessa är sammankopplade genom 
associativa länkar. Noderna kan vara mer eller mindre aktiva och länkarna 
mellan dem antas var olika starka och sprider därför aktivering olika lätt.29 
 
Endel Tulving, en minnesforskare, har upptäckt att de deklarativa kunskaperna 
är av två slag, semantiska och episodiska. Semantiska kunskaper är sådana 
som handlar om sakkunskaper och episodiska kunskaper är sådana som hand-
lar om en själv, personliga minnen och är knutna till tid och plats. Allwood 
menar att detta sätt att beskriva minnesprocesser får intressanta konsekvenser 
för bl.a. utbildning av användare av dataprogram.30 
 
Det finns generellt sett två sätt att nå det semantiska minnet. Det ena är att 
efter en eller flera erfarenheter av samma objekt/händelse kan individen bilda 
begrepp på allmän nivå för objektet eller händelsen. Detta utvecklas efterhand 
då vi samlar på oss fler iakttagelser av fenomenet. Det andra sättet att nå det 
semantiska minnet är genom direktförmedling som exempelvis föreläsningar 
eller läsning. Detta tenderar att göra den sensoriska, konkreta förankringen av 
individens förståelse bristfällig.31 
 
Som Jonas Löwgren säger i sin bok – Human-computor interaction – är det 
lättare att komma ihåg saker man själv har utfört än det som blivit gjort åt sig. 
I datasammanhang kan det ledas till när man själv skapar filer och inte får det 
gjort automatiskt av datorn. Rent psykologiskt, bilder kommer man ihåg bättre 
än ord, dvs. igenkännande är generellt lättare än att minnas funktioner. För att 
ta ett exempel så är det lättare att hantera en mus och trycka på funktioner på 
skärmen än att komma ihåg hur samma funktioner utförs via tangentbordet. 
Anledningen till detta är att när man använder tangentbordet så måste man 
komma ihåg vilka knappar som leder till olika funktioner medan man via 
musen bara behöver känna igen hur rätt kommando finns och ser ut.32 

                                                 
29 C. M. Allwood: Människa - datorinteraktion, Studentlitteratur, Lund, s. 19 
30 C. M. Allwood: Människa - datorinteraktion, Studentlitteratur, Lund, s. 21 
31 C. M. Allwood: Människa - datorinteraktion, Studentlitteratur, Lund, s. 19 
32 J. Löwgren: Human-computer interaction, Studentlitteratur, Lund, s. 25 
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3.5.4. Perception  
 
Människan har alltid varit bra på att uppfatta mönster. För att ta ett exempel så 
vill människan gärna dela in mönster i grupper. På en bildskärm kan använ-
daren uppfatta att ikonen och knappar som sitter nära varandra är relaterade 
till varandra på något vis och hör ihop. Färgsättning är en viktig aspekt som 
man skall vara noga med när man designar en webbplats eller skapar ett pro-
gram. Ett annat exempel är att de flesta människor associerar röd färg med 
något förbjudet eller fel och grönt som associeras vara tillåtet, om man tänker 
på trafikljus. Det finns en hel del man bör och kan lära sig om användaren/ 
organisation innan man bygger ett användbart system.33 
 
 
3.5.5. Psykologisk påverkan av färger  
 
Medvetenheten av att man personligen föredrar speciella färger framför andra 
hjälper oss att förstå den emotionella effekten av ens färgval. Färger påverkar 
ens känslor och influerar det undermedvetna. Även om den specifika orsaken 
för detta samband kan diskuteras, så är alla bekanta med färgers påverkan på 
känslor. Färger som röd och orange ger en känsla av fart och snabbhet, som 
verkar upphetsande eller ger livliga känslor och anses vara varma färger. Kalla 
färger som blått och violett producerar känslor av lugn, lindrande svalka och 
skugga. Mörkgrön, brun och beige är typiska jordnära färger.34 
 
Den psykologiska påverkan är svår att kategorisera, men den kan vara lika stor 
som fysisk påverkan och den påverkan omgivningen har. Hur vi personligen 
känner för olika färger kan vi endast svara på själva. Det finns grupper av fär-
ger som sänder signaler till en person när denne ser dessa färger. En del färger 
verkar mer bekanta och bekväma än andra, medan andra känns precis tvärt 
om. Till och med djur och insekter verkar fördra vissa färger. I vilket fall så 
reagerar de på vissa färger och byter själva färg. 
 
Olika kulturer genom historien har använt färger för massa olika orsaker, 
precis som idag. Trafikljus, vägskyltar och reklam spelar alla på en kulturell 
och psykologisk, även fysisk, reaktion på färger. 

                                                 
33 J. Löwgren: Human-computer interaction, Studentlitteratur, Lund, s. 26 
34 M. Miller & R. Zaucha: The Color Mac, (1995), s. 41-48 



 

 50

3.5.6. Färgers påverkan med varandra 
 
Eftersom färger påverkar andra färger är det bästa sättet att bedöma en färg att 
omge den färgen med en annan färg eller att isolera färgen med en neutral färg 
som vitt, beige eller svart. Omgivningsfärger påverkar vår perception av fär-
ger. Att titta på två färger samtidigt påverkar hur färgerna framstår. Till exem-
pel om ett gult och ett blått kort placeras bredvid varandra verkar det gula kor-
tet gulare och det blåa kortet blåare än när man ser dessa separat från varan-
dra.35 
 
Alla färger kan bli mer intensiva om man använder en komplementfärg runt 
omkring färgen. Om ett rött område är omgivet av blått får den röda färgen en 
större psykologisk påverkan än om den omges av vitt eller varma färger. Detta 
beror på att blå är en komplementfärg till orange och rött är en komplement-
färg till grönt. Om man till exempel spenderar en dag i ett rött rum med röd 
mat, rött ljus och röda kläder och sedan går ut på gräsmattan kommer den 
gröna färgen att bli otroligt intensiv. Miljön som vi lever och jobbar i kommer 
definitivt att påverka hur man ser olika färger. 
 
 
3.5.7. Kognition 
 
I stora drag är människor i allmänhet kognitivt lata. Det innebär att de flesta 
undviker tänkande som kräver att många premisser beaktas samtidigt, sådant 
som kräver långvarig och koncentrerad uppmärksamhet och systematiska sök-
ningar i minnet. Människor prioriterar dessutom oftast att nå sitt mål framför 
att förbättra sina kunskaper om världen. 
 
Kognitiva egenskaper påverkar hur väl man klarar att utföra sina uppgifter i ett 
dataprogram. Bäst klarar sig de med en god förmåga att dra formella slutsat-
ser. Varje människa har en egen kognitiv stil, dvs. en stil på sitt tänkande. 
Detta kan skilja sig åt i dimensionen impulsivitet-reflektivitet. Vissa personer 
reagerar snabbt och med ett minimum av planering medan andra är mer efter-
tänksamma och planerande. Detta får olika konsekvenser i datoranvändandet. 
Det har visat sig att impulsiva personer i samband med interaktionen med 
datorn gärna prövar effekten av olika kommandon medan reflektiva personer 
inte gärna prövar nya saker innan de vet vad konsekvenserna blir av deras 
handlande.36 

                                                 
35 M. Miller & R. Zaucha: The Color Mac, (1995), s. 41-48 
36 C. M. Allwood: Människa - datorinteraktion, Studentlitteratur, Lund, s. 51 
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3.6. Presentation av medietekniker 
 
Allt vi gör med examensprojektet är att arbeta med strömmande media via 
Internet. Det gör att det är möjligt att se på rörlig bild och rörligt ljud utan att 
hämta hem hela filen till användarens hårddisk. Sändningen börjar direkt efter 
att kundprogrammet först samlat innehåll i cache-minnet (buffering) under 
några sekunder. 
 
 
3.6.1. RealNetwork 
 
Till RealNetworks produktsortiment hör RealSystem (streaming media), Real-
Producer (kodare), RealServer (server) samt RealPlayer (mottagare). Real-
Network är populärast både som server (85 %) och bland användare (60 %). 
RealServer möjliggör även Apple QuickTime sändningar. För att man skall 
kunna se en Real bild måste RealPlayer-programmet vara installerat på 
datorn.37 
 
Information av nedanstående medietekniker har vi hämtat ifrån Internet: 
 
http://www.elisainternet.fi/swe/Produkter_och_tjanster/Till_foretaget/Medietj
anster/OnMedia/OnMedia_beskrvining/onmedia_beskrvining.html 
 
 
RealSystem 
 
RealSystem är en streaming-media lösning som utvecklas av RealNetworks. 
RealSystem erbjuder ”streaming” i realtid från en RealServer. Användaren 
kan se på RealSystem-filer med RealPlayer Basic som är en gratisspelare och 
som kan hämtas från RealNetworks på följande adress, www.real.com. 
 
På samma adress hittar man även de anvisningar som behövs för installation. 
Det finns även utförligare betalversion som heter RealPlayer Plus. 
 
RealSystem lämpar sig för ljud, video och annan media som hämtas från nät-
verk, exempelvis text och Flash-animationer. Det är mindre bra för CD-rom 
och DVD på grund av de högre CPU-kraven som gäller vid större bandbredd. 
RealSystem-filer kan inte redigeras eller återkompimeras sedan man väl har 
avkodat dem till ett RealSystem-format. 

                                                 
37 http://www.elisainternet.fi/swe/Produkter_och_tjanster/Till_foretaget/ 
   Medietjanster/OnMedia/OnMedia_beskrvining/onmedia_beskrvining.html 
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Dessutom stöder RealSystem SMIL och detta språk gör det möjligt för Real-
System att synkronisera media och aktiviteter inom en webbsida som ett kom-
plement till video och audio. 
 
 
SMIL 
 
SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language) är en introduktion av 
synkroniserad multimedia integrationsspråk från slutet av 90-talet. Den är 
baserat på XML-språket där den tillåter kontroll över vad, var och när ett 
mediaelement skall göra i en multimediapresentation tillsammans med Html-
kod. Webb multimediaproducenter använder denna verktygsredskap för att 
bygga upp tidsbaserade strömmande mediapresentationer som kombinerar 
ljud, video, bilder, texter och länkar. 
 
 
RealServer 
 
Den version som används idag på Certec är version 8 av RealServer för att den 
stödjer de nya codecarna som gör att strömmande media över Internet fungerar 
bättre. I princip går det ut på att användaren via sin webbläsare anropar en 
meta-fil på webbservern, som i sin tur anropar RealServer. RealServer har 
sedan en egen rot-katalog där alla media-filerna ligger. Den letar med hjälp av 
anropet upp den rätta filen och skickar tillbaka den. 
 
 
RealPlayer 
 
RealPlayer är en mediaspelare som spelar upp audio och video i hög kvalité. I 
spelaren finns det ett antal funktioner och kontroller såsom volym och styr-
knappar. Genom att använda ett reglage kan man snabbt ta sig fram till ett nytt 
avsnitt av uppspelningen. En annan finess är att man kan förstora en bild eller 
video genom att använda sig av förstoringsglaset. Kvalitén dock blir lite sämre 
när man använder förstoringsglaset, beroende på vilken uppkopplingshastig-
het, annars är det värt att använda den. Dessutom kan man ställa in ett antal 
genvägar till sina favoriter RealPlayer platser som lagras i kataloger. 
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3.7. Summering av teoristudierna 
 
Efter att ha tagit del av teorierna kring MDI-forskning har vi försökt att följa 
dessa i designarbetets utvecklingsprocess. Under vår framtagning av arbets-
redskapet har vi försökt att gå efter grundprinciperna för att veta hur man skall 
gå tillväga i uppbyggnad av en gränssnittsdesign. Vi har insett att förarbetet är 
en viktig faktor att ta till sig, innan man påbörjar sitt arbete, dvs. göra mål-
gruppsanalyser, analysera, beakta och iaktta prototyp utvärderingar och använ-
dartester. Vi har försökt att uppnå en bra designlösning genom att följa 
Preece´s, Norman´s och Mullet & Sano´s principer för grundarbetet. 
 
Vi har försökt att funktionsmässigt tänka igenom hur man skall utveckla fram 
ett program som är användarvänlig och lätt att förstå. Vägen är lång och läro-
rikt. Man blir inte en duktig gränssnittdesigner på en dag. Allting bygger på 
erfarenheter och kunskaper om människan förhållanden till datorn. Dessutom 
har vi fått undersöka och läsa om projektstyrning och forskningsmetodik för 
att bättre kunna utföra och driva ett projekt. 
 
Dessa teorier står i grund för vår utveckling av arbetsredskapet och vi hoppas 
att vi är på god väg att bli duktiga designer av program. 
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4. Krav och önskemål 
 
4.1. Lärarnas önskemål på arbetsverktyget 
 
Ett önskemål från lärare, som framkom under intervjun var att man skulle för-
söka ge en bättre överblick över tidsförloppet. Vi skulle kunna åstadkomma 
detta genom att visa en bild från filen på en jämn tidsintervall t.ex. varje 
minut. Det innebär att de skulle kunna se var de är någonstans på tidslinjen 
och därmed lättare kunna lägga ut stödord vid rätt tidpunkt. 
 
Fler av lärarnas önskemål har kommit fram under arbetet med prototyperna 
och användartestet. Dessa tas upp i kapitel 5, ”Prototyper” och där står också 
vilka slutsatser och möjliga förändringar som vi har kommit fram till. 
 
Önskemål: 

• Programmet skall vara lätt att använda för lärarna och skall ge en 
uppfattning om hur slutresultatet kommer att se ut. 

• Programmet skall ge en bild av vad som är möjligt att göra och vad som 
inte är möjligt. 

 
 
4.2. Krav på kursdeltagarna 
 
Kursdeltagarna behöver endast ha inledande kunskaper om sin dator. Vid 
kursstart bör kursdeltagarna som behöver hjälp att komma igång med tekni-
ken, utnyttja de praktiska och handledda datorövningar som erbjuds av Certec. 
Under dessa övningar får kursdeltagarna själva prova de kursmoment de för-
väntas klara av under kursen, t.ex. att starta sin webbläsare eller logga in på 
Webboarden. Kursdeltagarna får under sin nätföreläsning en personlig kod 
som gäller under kursens gång. 
 
Ett annat krav som ställs på kursdeltagaren är att de måste ha tillgång till en 
Internet ansluten dator med minst ett 28,8 kbps modem. Dessutom måste de ha 
tillgång till RealPlayer program för att kunna ta del av nätföreläsningar. Det 
innebär att de måste installera den på datorn eftersom nätföreläsningarna be-
står av strömmande media. Det är en fördel om datorn är en PC och innehar ett 
operativsystem Windows 95 eller senare versioner. Anledningen är att dessa 
operativsystem klarar av de funktioner som introduktionsvideon kräver av 
SMIL.38 

                                                 
38 ”Internet inifrån två” – 1101-9956 – s. 38-39 
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4.3. Tekniska krav 
 
För att utföra ett arbetsredskap var kravet att det i slutändan skulle gå att lägga 
upp resultatet. För att göra det krävs det att vi på ett eller annat sätt använder 
SMIL-formatet som teknikerna på Certec använder idag. Slutresultatet skall 
kunna exporteras som en fil i SMIL-format. SMIL-formatet är det format som 
RealPlayer använder sig av för att spela upp en sammansättning av filer i olika 
format. 
 
 
Svårigheter med SMIL 
 
Svårigheterna och fallgroparna i språket som vi har fått reda på eller upptäckt 
är följande: 
 

• Det är svårt att synkronisera saker eftersom de behandlas som två eller 
fler filer som körs samtidigt och det kan hända att något ändå spelas upp 
tidigare än det andra. 

• Det är svårt att avgöra vilken längd som en fil har eftersom det finns 
flera ställen där man kan specificera detta och de har olika prioritet, dvs. 
vissa gäller före andra och några anpassar sig inte alls till de övriga. 
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5. Prototyper 
 
Tidigare i kapitel 4 har vi sammanställt vad vi har gjort för att kunna åstad-
komma ett arbetsredskap efter kundens krav och önskemål. I det här kapitlet 
tar vi upp hela vår utveckling av arbetsredskapet. Vi beskriver vad vi har gjort 
för presentationer och vad vi har kommit fram för lösningar för att skapa ett 
funktionsduglig arbetsredskap. 
 
 
5.1. Önskvärda funktioner 
 
Innan vi påbörjade att utveckla arbetsredskapet började vi med att skriva ner 
de funktioner som vi ansåg behövdes. Vi gjorde detta för att vi ville få en 
klarare bild över vad programmet skulle klara av, innan vi gav oss in och 
designa gränssnittet och började programmera. 
 
I figur 15 visar vi de yttre funktioner som vi från början ansåg att programmet 
skulle ha och hur de skulle hänga ihop med varandra. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Figur 15. Visar hur arbetsredskapets yttre funktioner hänger ihop. 

Importera material 
 
Användning av mallar 
 
Öppna sparade projekt 

Verktyget SMILExportera 

Spara projektet 

Förhandsvisning 
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Funktioner som vi hade tänkt ha med i arbetsredskapet: 
 

• ”Importera” film, ljud och bilder.  

• Ta in mallar. 

• Ta bort mallar, alternativt skriva över dem. 

• Se var i filmen man är, så man t.ex. kan synka texten till filmen. 

• Förhandsgranskning av material som man har tänkt använda, t.ex. få en 
film eller  

• en ljudfil uppspelad i ett externt fönster. 

• Skriva text ”på plats” så man kan se hur den kommer att se ut.  
Även ändra eller ta bort text.  

• Välja färger 

• Välja storleksgraden 

• Välja stil på typsnittet (normal, fet, kursiv)  

• Spara halvfärdiga projekt. 

• Öppna gamla och halvfärdiga projekt och ändra och jobba vidare på 
dem. 

• Skapa nya projekt. 

• Skapa länkar. 

• Förflytta sig lätt i tidslinjen.  

• Exportera ut ett färdigt projekt.  

• Få en förhandsbild av det slutliga resultatet. 

• Avsluta programmet. 
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5.2. Pappersskiss 
 
Figur 16, representerar vår första pappersskiss på hur ett gränssnitt skulle 
kunna läggas upp. Vi presenterade nedanstående bild för att få i gång en 
diskussion om hur det skulle kunna utvecklas vidare tillsammans med 
användaren. 
 

 
Figur 16. Ett utkast av den första pappersskissen. 

 
 
 
Allra överst på bilden har vi lagt menyn där det skall finnas de funktioner som 
hör till arbetsredskapet.  
 
Till vänster har vi en kolumn där projektet material skall placeras ut som bil-
der (thumbnails) som användaren kan plocka från. Dessa små bilder, kommer 
upp och läggs på plats när man startar arbetsredskapet.  
 
Till höger har vi tänkt lägga upp alla mallar som finns att välja bland. 
Mallarna har olika utseende och funktioner. Beroende på vad användaren skall 
göra med sin introduktionsvideo, finns det fördefinierad mallar där man väljer 
mellan videofil med text, ljud/tal med text eller bilder med text. 
 
I mitten av ytan, har vi tänkt använda som en visuell bild som visar den mall 
som användaren har valt. 
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Slutsatser efter papperskissen 
Efter vår intervju och enkät fick vi reda på att hur lite egentligen vår målgrupp 
visste om hur programmet skulle se ut eller vad de ville att det skulle göra. Vi 
fick själva försöka skissa fram en idé för att se om vi hade förstått vad de 
kunde tänka sig vilja ha och om det vara något de kunde tänka sig arbeta med.  
 
 
5.3. Första prototyp av gränssnittet 
 
Utifrån vår första pappersskiss presenterade vi en prototyp som visar en gräns-
snittsdesign som var skapad i Photoshop. I det här stadiet kunde användaren se 
mer detaljerat hur arbetsverktyget skulle kunna se ut. Förundersökningen och 
utvärderingen gick till att vi diskuterade gränssnittets funktioner och dess upp-
lägg.  
 
Efterhand som diskussionen började ta form kom vi fram till att för att arbets-
redskapet skall fungera med dess funktioner som vi har tänkt ta fram, var vi 
tvungna att lägga upp arbetet på två sidor. Vi har nu därför en sida som vi 
kallar det för ”Huvudsida” där man väljer en mall och utifrån den placerar ut 
sin videofil eller bilder. Efter de val användaren har gjort skall man gå till 
nästa sida som vi kallar för ”Redigeringssida” där man skriver in sina texter 
som i sin tur skall placeras över tiden. 
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Med hjälp av figur 17 och figur 18, kunde vi tillsammans med användaren dis-
kutera bra och dåliga lösningar kring designen och dessutom dess funktioner, 
som det är tänkt att fungera. 
 
 

 
 

Figur 17. Ett utkast av ”Huvudsidan”. 
 

 
 

Figur 18. Ett utkast av ”Redigeringssidan”. 
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Slutsater efter första prototypen 
Vi fick en hel del feedback på det programupplägg som vi nu hittills hade 
gjort och även när det gäller vårt gränssnitts- och funktionsidéer. Vi diskute-
rade mycket hur en användare tänker och reagerar vid första intrycket inför 
gränssnittet. Resultatet blev att användaren tyckte att vi hade en god grund på 
designen, men det krävdes en del justeringar och specificeringar kring gräns-
snittet. Under samtalets gång dök det upp aspekter som vi inte alls hade fun-
derat på, dessa tas upp i texten nedan. För att få rätsida på det, resonerade vi 
dessa aspekter tillsammans med användaren på hur vi skulle kunna förbättra 
denna.  
 
Aspekter som kom fram är sparandet av filer, förhandsgranskningen och hur 
det är tänkt att denna skall fungera i gränssnittet. Vi kom fram till att det vore 
en bra lösning om förhandsgranskningen inte var bara för hela filen, utan att 
man även skulle kunna förhandsgranska varje mallblock för sig. På detta sätt, 
skulle man kunna ändra på saker som är fel på det block som man jobbar i 
innan man går vidare till nästa. Det innebär också att man inte behöver se på 
ett block som man redan är nöjd med.  
 
Från början hade vi tänkt ta bort länkmöjligheten för att vi inte tyckte att det 
hörde hemma i introduktionsvideomomenten. Men efter att ha diskuterat mer 
kring detta med användaren, kom vi fram till att länkar kanske ändå inte var 
ett störande moment introduktionsvideo. Vi fick nu på nytt fundera på hur man 
skulle få in denna funktion i programmets gränssnitt.  
 
En lösning som framkom är att man vid tidslistorna inom mallarna, skulle man 
kunna ändra tiden genom att ha knappar där man kunde stega ett intervall, 
t.ex. 1 sekund uppåt eller nedåt. Det är för att det kan vara svårt att stanna 
videofilen precis där man har tänkt att en text skall komma fram, därför vore 
det bra om man kunde justera dessa små felmarginaler med hjälp av dessa 
knappfunktioner.  
 
En stor aspekt av diskussionen var hur man skulle bära sig åt om man ville ha 
ett tomrum mellan två texter eller bilder, dvs. en tid där det inte visades någon 
text eller bild på scenen. När det gäller bildsammanhanget var det enklast och 
den mest logiska åtgärd att lägga till en knapp ”sluta visa bild”. Ett annat alter-
nativ var att man skulle kunna lägga in en tom bild i stället för en vanlig bild. 
När det gäller i textsammanhanget vore det mest logisk att om man t.ex. inte 
ville ha något stödord till en text att helt enkelt inte lägga in någon. Denna 
lösning kräver dock att programmet inte får ha något skydd som kräver att det 
skall läggas ut en text.  
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Vidare diskuterade vi lite vilka problem man skulle kunna stöta på och hur 
man skulle bära sig åt om man vill komplettera med en teckenspråksvideofil 
placerad i introduktionsvideon. Vi hade inte planerat och funderat på hur pro-
grammet skulle kunna hantera synkroniseringen av två videofiler. Vi kom 
fram till att om läraren vill ha med en teckenspråksfilm, så kommer man för-
modligen att spela in den, när resten av introduktionsvideon är klar. Det inne-
bär att dessa två filmer får en bra synkronisering samtidigt som det inte blir 
svårt att lägga in den manuellt i efterhand i SMIL. Det enda som man får tänka 
på när man gör detta är att man får se till att det finns en yta för den. Det blir 
också något som vi programmerare få ha i åtanke under en gränssnittsdesign. 
 
 
5.4. Prototyp av mallarna 
 
Efterhand som vi arbetade vidare, försökte vi skissa upp hur de olika mallarna 
skulle byggas upp. Här nedan visar vi våra skisser och idéer på de olika 
mallarnas utseende och funktioner. Dessa skisser, på mallarna, presenterade vi 
för användaren och förklarade hur de skulle kunna fungera. Mallarnas upp-
byggnad är en del av vår problemställning som vi skall lösa för att få fram 
arbetsredskapet.  
 
Här i prototypstadiet har vi en ordning på mallarna, men i slutprodukten har vi 
en annan. Det beror på att när vi efterhand utvecklat mallarna har kommit på 
flera mallar och ändrat ordningen på dem. Vi har ordnat dem efter vad de han-
terar för typ av filer. I detta kapitel står det mallnummer som de har i slutpro-
dukten inom parantes. 
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Mall 1 (samma nummer): (film, textinnehåll och stödord) 
 
Mall 1, se figur 19, används när man vill visa en film och få upp ett lite längre 
textinnehåll under filmen som sedan lägger upp ett stödord i en lista till höger 
om filmen. Nedanstående bild visar hur det ser ut i ”Redigeringssidan” på 
arbetsredskapet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 19.  Mall 1 utseende. 

Lägg 
till text 

01:10:00 
02:00:02 
02:30:20 

Här läggs textinnehållet 
som skall läggas fram vid 
den tid som står i tidslistan 
till vänster. Den kommer 
att placeras under filmen. 

Bredden på textinne-
hållets rutor skall vara 
lika bred som texten 
får vara lång. 
Textinnehållet får vara 
längre och stödordet 
kommer förmodligen 
att vara kortare. 

Standardknappar 
vid visning av film 
såsom ”Stop” och 
”Play”. 

Filmyta där 
filmen visas. 

Tid som visar 
var man be-
finner sig i  
filmen. 

Här finns plats för 
eventuella andra 
knappar som 
kommer att 
behövas. Om inga 
fler knappar behövs 
kan knappen för att 
lägga till en text 
läggas här. 

01:10:00 
02:00:02 
02:30:20 

Skapa 
ny lista

Textlista 1 Lägg in 
paus 

Rubrik till stödordlistan 1  

När man lägger in en paus så 
lägger man in ett tomrum där 
texten var innan, påverkar inte 
stödordslistan. Det tomrummet 
fylls när man nästa gång 
lägger in en text. 

Tiderna ligger i ett eget fält, från-
skilt från stödorden. Det är för att 
användaren skall kunna gå in och 
ändra i stödordet, dock inte i 
tiderna. Varför man inte kan gå in 
och ändra i tiderna är för att 
säkerställa vissa problem som 
kan uppstå, dvs. om användaren 
skriver in tiderna i fel format eller 
glömmer ett tecken, så skapar 
det oerhörda problem när man 
senare skall använda tiden. Om 
användaren vill ta bort en tid kan 
göra via knappar som stegras 
uppåt eller nedåt. Tiderna listorna 
skall överensstämma. 

 04:02:58 

Med pilarna skall man 
kunna finjustera tiden när 
texten visas, stegar sig 
fram. Korta steg. 

Lägg till 
text & 

stödord

Stödorden som 
kommer att 
läggas ut i lis-
tan till vänster 
om filmen.  
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Vi valde att lägga stödordslistan till höger om filmen, eftersom den annars 
skulle komma i visuell konflikt med menyn med länkar som finns idag till 
vänster på Certecs hemsida. 
 
 
 
Funktioner till mall 1 
 
Knappfunktion 1 
När man klickar på ”Lägg till text och stödord”, får man upp en ruta som kan 
se ut så här: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knappfunktion 2 
Om man vill man ha en ny lista trycker man på ”Skapa ny lista” då det dyker 
upp en dialogruta där man får skriva in en rubrik. Denna rubrik kommer att 
lägga sig under den sista texten under förra rubriken i fältet. Sedan fortsätter 
man som vanligt för att lägga in fler texter och stödord. Om man vill gå in och 
ändra i en text som man har skrivit tidigare i listan så ställer man sig i listan 
med texterna på den platsen som man vill göra ändringar på och gör änd-
ringarna. 
 
 
 
Knappfunktion 3 
”Lägg in paus”, används när man inte vill visa någon text. Som vi har tänkt 
oss det, så byts den gamla texten ut när nästa läggs in. Den här funktionen 
skapar ett tidsintervall där det inte visas någon text. 

Skriv in textinnehållet här… 

OK Avbryt

Detta fält är också så stort 
som texten maximalt får 
vara lång, så man inte kan 
skriva in för mycket text. 
Detta gäller i denna mall 
också eftersom man trots 
allt har ett begränsat 
utrymme här också, bara 
ett något större. 
 
Begränsningen finns även 
för längden för stödordet. 

Skriv in stödord här… 
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Mall 2 (senare 6): (bild, ljud och textinnehåll) 
Mall 2, används när man har en ljudfil som grund, se figur 20, i stället för en 
film, dvs. när man vill använda sig av bilder och textinnehåll som komplement 
till ljudet. Textinnehållet läggs dock inte i någon lista, utan den kommer att 
lägga sig under bilden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 20. Mall 2 utseende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att det flera knappar, är för att när man lägger in saker beror på att när man 
använder ”Lägg in bild och text” så kommer dessa att komma upp med samma 
tid på tidslinjen. Vill man sedan ha samma bild men vill byta textinnehåll så 
trycker man på ”Lägg in text”. Likadant är det om man vill byta en bild men 
vill att texten skall ligga kvar, fast då använder man knappen ”Lägg till bild”. 
Under tiden som tidslinjen går, kan man byta bilder och textinnehåll. 

01:10:00 
02:00:02 
02:30:20 

Texten som skall 
läggas fram vid 
den tiden som står 
till vänster om 
denna yta. 

 04:02:58 Tid som  
visar hur länge 
som ljudet har 
spelats. 

01:10:00 
02:00:02 
02:30:20 

      Bild 1  
      Bild 2 
      Bild 3 
 

Visning av 
miniatyrbilder, 
(thumbnails). 

Lägg in
bild 

Lägg in
bild & 
text 

Lägg in 
text 

Kommer förmodligen att få ordna 
om knapparna så vi får plats med 
några fler. De knappar som vi 
måste lägga till är knappar för 
ändringar i listorna, t.ex. för att ta 
bort en tid. 

Om man 
klickar på ett 
namn kan en 
ruta dyka upp 
där man kan 
välja en annan 
bild. 

Texterna här kan precis som i 
de tidigare mallarna att ändra 
manuellt av användaren. 

Lägg in 
bildpaus 

Lägg in 
textpaus 

Rensa 
listorna 

Lägg in 
bild & 
text 

paus 
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Funktioner till mall 2 
 
När man klickar på knappen ”Lägg in bild” får man upp en ruta som ser ut så 
här: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
När man klickar på knappen ”Lägg in text”, ser rutan ut så här: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
När man klickar på knappen ”Lägg in bild och text” får man upp en ruta som 
ser ut så här: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dropdown-lista med tillgängliga 
bilder. 

OK Avbryt 

I dropdown-listan väljer 
man den bilden som man 
vill skall visas. Med till-
gängliga menas de som 
ligger i ”rätt” mapp, dvs. 
den mappen som pro-
grammet är inställd att 
leta i. 

Skriv in texten här… Detta fält är så stort 
som texten maximalt 
får vara lång, så man 
inte kan skriva in för 
mycket text. 

Skriv in texten här… 
Detta fält är också så 
stort som texten maximalt 
får vara lång, så man inte 
kan skriva in för mycket 
text. 

Dropdown-lista med tillgängliga 
bilder. 

I dropdown-listan väljer 
man den bild som man 
vill skall visas. Med till-
gängliga menas de som 
ligger i ”rätt” mapp, dvs. 
den mapp som pro-
grammet är inställd att 

OK Avbryt 

OK Avbryt 
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Mall 3 (senare 4): (bilder och textinnehåll) 
 
Mall 3 (4), se figur 21, används när man inte har något som bas, dvs. ingen 
filmfil och ingen ljudfil, utan att man bara vill kombinera bilder med text-
innehåll.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 21. Mall 3 (4) utseende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funktioner till mall 3 
 
Den här mallen får upp samma dialogfönster när man trycker på någon av 
knapparna som i mall 2. Det enda som skiljer dem åt är att denna styrs efter en 
räknare i stället för det styrs av en ljudfil. 

01:10:00 
02:00:02 
02:30:20 

Textinnehållet som 
skall läggas fram 
vid den tiden som 
står till vänster om 
denna yta. 
 

 04:02:58 Tid som  
visar hur lång 
tid som man 
hitintills har 
tagit upp med 
den här 
mallen. 

01:10:00 
02:00:02 
02:30:20 

     Bild 1  
     Bild 2 
     Bild 3 
 

Här kommer 
miniatyrbilder 
att ligga. 
(Thumbnails) 

Kommer förmodligen att få ordna om knapparna 
så vi får plats med några fler. De knappar som vi 
måste lägga till är knappar för ändringar i listorna, 
t.ex. för att ta bort en tid. 

Om man 
klickar på ett 
namn kan  
en ruta dyka 
upp där man 
kan välja en 
annan bild. 

Textinnehållet här, 
kan precis som i de 
tidigare mallarna att 
ändra manuellt av 
användaren. 

Lägg in bild Lägg in bild & 
textinnehåll 

Lägg in 
textinnehåll 
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Slutsatser efter mallarna 
Vi diskuterade vilka knappar som skulle finnas tillgängliga på de olika 
mallarna och hur inmatningen skulle hanteras. En annan aspekt som vi också 
diskuterade var hur mycket användarna skulle kunna göra direkt i listorna. Om 
de t.ex. skulle kunna gå in och skriva in en egen tid eller få stega sig fram via 
pilknappar och om man skulle kunna klicka direkt på listan för att skriva in 
eller ändra på en rad. Vi beslutade oss också för att visa miniatyrer på de valda 
bilderna om det var praktiskt genomförbart. Något annat som vi tog upp var 
om tiderna skulle ligga i egna listor, åtskilda från t.ex. listan med texterna. 
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5.5. Andra prototypen 
 
Efter vår första visning av prototypen som var gjord i Photoshop, presenterade 
vi en mer utarbetad version. I det här stadiet av prototypen, se figur 22, har vi 
påbörjat programmeringen och använt Macromedia Director för att presentera 
en mer interaktiv funktionalitet gränssnitt. I detta stadium fick vi mer specifika 
kunskaper om användaren förståelse för vårt gränssnitt.   
 
De olika mallarna har vi också lagt synligt på arbetsverktyget till höger för att 
användaren lätt skall kunna byta och växla mellan de olika mallarna efter hand 
som man skapar en introduktionsvideo. 
 
 

 
Figur 22. Ett gränssnittdesign av ”Huvudsidan”. 
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Slutsatser efter andra prototypen 
 
”Huvudsidan” 
Än en gång gick vi igenom gränssnittet och dess funktioner tillsammans med 
användaren. I prototypen hade vi lagt mallarna på plats, som simulerade hur 
de senare skulle gå att använda och visa hur tidslinjen är tänkt att fungera. 
Även menylistan var på plats. 
 
Användaren kunde nu i huvudtidslinjen dra mellan de olika blocken och se 
vad som händer på ett ungefär i utvecklingsstadiet. Man kunde också här testa 
de olika mallarna och skriva in text, dock ännu inte importera filmer eller 
bilder. 
 
Efterhand som vi utvecklade arbetsredskapet kom vi på att vissa funktioner 
som ligger på menyn inte skall ligga där. På menyn skall det bara finnas; byta 
färg på bakgrunden och Öppna-, Spara- och Exportera-funktioner. Givetvis 
kommer där också att finnas en knapp för att skapa ett nytt projekt som dock 
inte hade kommit med i denna prototyp.  
 
När det gäller typsnitt, grad och stil skall dessa funktioner inte heller ligger på 
menyn, eftersom man bara behöver använda dem när man skriver in text, 
vilket man gör inne på ”Redigeringssidan”. När man lägger in text kommer 
det upp en dialogruta som användaren skall skriva in sina uppgifter i och det 
är då kan man använda dessa inställningar. Textfärgerna används egentligen 
bara när man skall länka som man byter färg, vilkas inställningar är inbyggda i 
den grafiska profilen. 
 
Under diskussionen pratade vi om förhandsgranskningsmetoden hur den 
skulle fungera. Vi kom fram till att istället för att ha knapp för förhands-
granskning liggande på menyn så skall vi lägga den på två ställen. Den första 
läggs i själva tidslinjen på ”Huvudsidan”, där förhandsgranskning av hela pro-
jektet visas. Den andra, skall ligga på ”Redigeringssidan” där man bara kan 
förhandsgranska det block som man arbetar med. Det innebär för användaren 
att man kan välja hur pass mycket man vill se av sitt arbete, antingen hela pro-
jektet eller ett av blocken. 
 
Användaren förstod från början inte vad knappen längs ned till höger vad för 
något, en snedvriden pil åt höger, som tar användaren till ”Redigeringssidan”, 
där man kan fortsätta sitt arbete med blocket. Vi var tvungna att ta ställning till 
hur vi skulle ändra gränssnittet för att förenkla förståelsen för användaren. Vi 
kom fram till att vi skulle skriva ut en text på knappen i stället för att använda 
ikonknappen, eftersom vi inte kunde hitta en lämplig bild som representerar 
att man kommer till ”Redigeringssidan”. 
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”Redigeringssidan” 
Inne på ”Redigeringssidan”, se figur 23, kunde användaren här testa med att 
skriva in text och se hur det fungerar. Knapparna längs ner fungerar dock ännu 
inte i det här stadiet, men den snedvridna pilknappen fungerar. Denna knapp 
gör att användaren kan komma tillbaka till ”Huvudsidan” och fortsätta med 
sitt projekt, dvs. bygga vidare med sin introduktionsvideo till den är klar. 
 

 
 

Figur 23. Ett gränssnittsdesign av ”Redigeringssidan”. 
 
 
Eftersom vi kom fram till att vi skulle ändra på knappen som tog användaren 
till ”Redigeringssidan”, beslöt vi oss också för att ändra på ikonknappen som 
tar oss till ”Huvudsidan”. Vi beslutade att det skulle bli en knapp som det står 
OK på istället. 
 
Vi beslutade oss också för att flytta ner tidslistan med texterna så att den låg 
under filmen eftersom detta gav en mer verklighetstrogen bild av verkligheten. 
Även att listan med stödorden skulle flyttas upp, till platsen där textlistan låg 
tidigare. 
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Vi beslöt oss också för att slå ihop tidslistan och motsvarande textlista och att 
göra likadant med bild och stödordslistorna. För när användaren klickar i dem, 
skall de inte bara kunna ändra texten och stödordet på den tiden utan också 
den tiden som det stod i tidslistan. 
 
 
5.6. Användartest och observation 
 
Det är i den här delen av arbetet som vi har fått testa våra gränssnitts- och 
funktionsidéer på personer i programmets målgrupp. Det är också här som vi 
verkligen har fått svar på om vi har varit inne på rätt spår eller inte. 
 
I sammanfattningen här nedan beskriver vi under rubriken vilka problem som 
testaren hade under användartestet.  
 
Person nr 1 
1) Han tyckte att det var konstigt att det fanns dubbletter av varje mall. I 
verkligheten var där sex olika mallar att välja bland som dock hade separata 
färger. På varje mall fanns där små bilder som skall föreställa val av videofil 
med eller utan stödord, bild, ljud med eller utan stödord och bild med eller 
utan stödord. Samtliga mallar har text med och skillnaden är att man väljer om 
man vill ha stödord med eller inte. Det var detta han inte såg något skillnad på 
i början men som sedan klarnade.  
 
2) Han ville kunna gå tillbaka till en tom mall på något sätt och ville helst ha 
en ”tillbaka”-knapp. 
 
3) Han hade svårt att förstå hur tidslinjen är tänkt att fungera. När man har 
flera block på tidslinjen förstod han inte från början vad det var till för något. 
Inte heller att dessa block hade olika färger beroende på vilket mall man har 
valt. Dessutom förstod han inte att blocket blir olika långa beroende på hur 
lång tid som blocket innehar på tidslinjen. 
 
4) När han ville skapa ett nytt mallblock stängde han ner hela programmet 
varje gång. Han såg inte att man skulle trycka på det vita mallblocket som 
fanns på tidslinjen för att få fram ett nytt mallblock. 
 
5) Han ville gärna kunna klicka på filerna som låg på vänster sida av arbets-
redskapet och sedan klicka in de i ett mallblock. Så långt förstod han att det 
var ett tillvägagångssätt man kunde göra för att få in sitt material i projektet. 
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6) Han ville att när man skulle lägga in en film, så skulle bara videofilerna 
vara valbara. 
 
7) När han använde den mall som man använder för att hantera videofil och 
text, tyckte han inte om att filmen spelades upp när man var inne på ”Huvud-
sidan”. Utan att den skulle spelas upp när man var i ”Redigeringssidan”, för att 
det var där man hanterade texter till videofilen tillsammans med tidsinmat-
ningar. 
 
8) När han första gången skulle lägga in en text till videofilen blev han för-
virrad. Det var för att där stod en text som talar om var han skall skriva in sin 
text. Han förstod inte att man skulle markera texten och skriva över den. 
Istället la han in text efteråt och ville klicka på listan för att få bort den text 
som kom med från första inskrivningen. 
 

Fungerande funktioner: 
Gick direkt och klickade på listorna för att lägga in en ny text. 
När han hade testat sig igenom alla mallarna så förstod han skillnaderna på 
dem. 
Han hade inga problem att ta sig till och från ”Redigeringssidan”. 
 
 
Person nr 2 
1) Han ville dubbelklicka i materiallistan till vänster för att lägga in en fil. 
 
2) Han ville kunna se bilder (thumbnails) på de filer som man skulle kunna 
välja mellan i fönstret på vänster sida på ”Huvudsidan”. 
 
3) När han skulle mata in text så ville han kunna flytta på popupp-fönstren för 
att kunna se vad som finns på ”Redigeringssidan” samtidigt som han skriver in 
texten. 
 
4) Han ville också precis som person nr 1, att texten i popupp-fönstren skulle 
raderas mellan textinmatningarna. 
 
5) Han ville att ”Enter” knappen skulle fungera i popupp-fönstret i stället för 
att trycka på knappen OK. 
 
6) Han ville att snabbkommandon för texthantering skulle fungera som i alla 
andra program, såsom t.ex. Ctrl + Z. 
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7) Innan han bestämmer sig för vilken mall han vill arbeta med ville han 
kunna se på mallarna på scenen innan han valde en. Idag fungerade det som så 
att när man klickar på en mall så skrivs denna över samtidigt som det ändras i 
tidslinjen. 
 
8) Han ville att det skulle skapas ett nytt malblock när man valde en mall. Den 
valda mallen av det blocket skulle antingen lägga sig före det block som är 
markerat eller i slutet av raden av mallblock. I det här stadiet fungerar det som 
så att det skrev över den markerade mallen. 
 
 
Slutsats efter användartest 
Vi hade planerat att visa små bilder vid filnamnen på bilddelen i materiallistan 
på ”Huvudsidan” om det var genomförbart. Vi ville visa miniatyrer eftersom 
det ger användaren större kontroll över vilka filer som är vilka. Vi hade tänkt 
att när man dubbelklickar på en fil i materiallistan till vänster på ”Huvud-
sidan” så skulle man förhandsgranska filen. Man kan dock lägga till funktio-
nen att vid en klickning på filen och en på scenen, så lägger man in filen i 
mallblocket. 
 
Ett beslut från oss var att ändra lite på hur hanteringen av mallblock på tids-
linjen fungerar. Vi gjorde det eftersom de som körde användartestet, verkade 
ha svårigheter med att förstå sig på den. Vi beslutade oss för att när man 
klickar på en mall, så skapas ett mallblock i slutet av tidslinjen om det finns 
något inlagt i mallen, annars så byts mallen på det markerade blocket till den 
nya.  
 
Vi planerar också att ändra så att, när ett mallblock markeras blir det svart 
oavsett vilken färg som de hade innan. Detta är för att det var svårt att skilja 
vissa markerade färger från de omarkerade. 
 
Vi funderar på att göra så att det dyker upp en förklaringstext till varje mall 
när man för musen över dem. Syftet är för att man skall se skillnaderna bättre 
på de olika mallarna. 
 
Dessutom beslutade vi oss för att flytta ”Redigera scen”-knappen ut ifrån 
scenen och lägga den under mallarna, dock avskiljd med en ram.  
 
Vi planerar att göra så att det går att flytta runt på popupp-fönstrena, eftersom 
användaren kanske finner att den ligger över något som man vill läsa. 
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Ett önskemål som kom fram var att det skulle vara möjligt att använda kort-
kommandon för standard texthantering. Detta är något är som vi inte har plan-
erat in i vårt program, men som är en logisk utveckling av det. En annan sak 
som irriterade användarna var att ”Return” knappen inte fungerade i popupp-
fönstren. Det är fördel om man gör så att ”Return” fungerar där eftersom det 
hindrar användarna från att försöka lägga in text med radbrytningar, vilket gör 
hanteringen svårare.  
 
Det vore också bra var om inskrivningsfälten kommer att vara tömda när man 
får upp popupp-fönstret. Det bör ske om man inte skall förändra en rad där det 
redan ligger ett värde för då bör den nuvarande texten komma upp i fältet. 



 

 76

6. Slutprodukten 
 
6.1. Utveckling av arbetsredskap 
 
Vi har valt att själva utveckla ett program i Macromedia Director eftersom de 
alternativa program som vi har utforskat inte klarade av alla krav som vi hade 
satt upp. Det blev Macromedia Director eftersom om man skapar det slutgil-
tiga programmet själv, dvs. att man på egen hand kan sätta ihop programmets 
funktioner och gränssnitt. 
 
Eftersom en projektor i Macromedia Director inte är grafiskt skalbar, använder 
vi oss av en fix upplösning på 800*600 pixlar till arbetsredskapet. Anlednin-
gen är också för att det inte är alla användare som har den högre skärmupplös-
ningen. Arbetsytan i programmet överensstämmer med formatet på introduk-
tionsvideon, 540*400 pixlar. Skälet till denna storlek är för att det var den 
tillgängliga ytan på Certecs hemsida. I dagsläget har de länkar på vänster sida, 
som tar upp en del av ytan. Måttet på arbetsytan har också bestämts till denna 
storlek med tanke på att de användare som sitter med en skärmupplösning på 
800*600 pixlar och inte skall behöva scrolla fönstret. 
 
 
 
6.2. Gränssnitt 
 
6.2.1. Typsnitt 
 
Idag använder Certec tre typsnitt för samtliga material över Internet. För att 
inte störa deras gränssnitt har vi därför gjort begränsningar i arbetsredskapet 
när det gäller val av typsnitt när de skapar sin introduktionsvideo. Det går inte 
att ställa in dessa inställningar, utan de är definierade i mallarna och i exporte-
ringsmallen.  
 
Trebuchet MS,  AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl 

Verdana och  AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl 
Georgia.  AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl 
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6.2.2. Storleksgrad och stil 
 
Eftersom allting handlar om att lägga ut information på Internet, har vi också 
gjort begränsningar när det gäller att välja storleksgraden på bokstäverna samt 
stil, dvs. normal, fet eller kursivt. Precis som för typsnitt, så går inte att ställa 
in dessa inställningar, utan de är definierade i mallarna och i exporterings-
mallen.  
 
 
6.2.3. Färgval 
 
Likväl som med typsnitt har vi också anpassat arbetsredskapet med ett fåtal 
färgval som de kan använda sig av när skall producera introduktionsvideon. 
De två bakgrundfärger de kan använda sig av är: 
 
Bakgrundsfärg (gul):   FFCC33   
Övrig bakgrundsfärg (ljusgul):  F8F8E0  
 
 
Det går inte att skapa länkar i vår version 1. Länkfärger som vi skulle ha 
använt oss av är följande: 
   
Länkar och text (mörkblå):  000033 
Länkar efter klick (mörkgrön):  003333 
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6.2.4. Design av små bilder vid val av mall 
 
Vi har designat små bilder, ikoner, till arbetsredskapet för att användaren lätt 
skall kunna särskilja mallarna. Dessa små bilder innehåller olika färger och 
har olika innehållsform för respektive funktion. Som vi tidigare har nämnt så 
har vi försökt att efterlikna Office-paketets gränssnitt och därav ifrån Power-
Point har vi tagit fram bilderna och kompletterat dem ytterligare.  
 
Syftet med bilderna är att när användarna under tiden arbetar med sitt projekt, 
skall de kunna känna igen de olika mallarna. Dessutom skall de snabbt kunna 
komma åt dem och växla bland dessa för att göra sin introduktionsvideo kom-
plett. Dessa mallars bilder finns att se under kapitel 6.2.8, ”Upplägg av de 
olika mallarna” 
 
Totalt har vi tagit fram sex olika mallar för olika ändamål. Två har med film 
att göra, två har med bilder och två har bilder med ljud. Den ena har med stöd-
ord medan den andra är utan, oavsett om man har valt film, bild eller bild med 
ljud. Därför har vi försökt att hitta en färgskala som grupperar dem två och två 
samtidigt som det skall gå att skilja dem åt.  
 
Färgerna som vi har använt till de små bildmallarna återkommer igen på mall-
blocket i tidslinjen. Dessutom gjorde vi så att det mallblocket som användaren 
arbetar med blir svart på tidslinjen.  
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6.2.5. Framtagning av ikoner och knappar 
 
Ikonerna till arbetsredskapet har vi gjort i IconCool Editor. Vi har försökt att 
efterlikna Office-paketets gränssnitt när vi skapade ikonerna. 
 
Följande ikoner som vi har tagit fram är: 
 
 

 Nytt projekt 

 Öppna projekt 

 Spara projekt 

 Exportera till SMIL-format 

 Infoga videofil 

 Infoga ljudfil 

 Förhandsgranska hela introduktionsvideon 

 Förhandsgranska ett block 

 Ta bort mallblock 

 Spela upp videofil/ljudfil 

 Pausa videofil/ljudfil 

 Stoppa videofil/ljudfil 
 
 
Knapparnas utseende 
Knapparna på ”Redigeringssidan” ser ut som standardknappar med text. Vi 
beslutade att använda oss av textknappar, eftersom användaren hade svårt att 
tolka betydelsen av de ikoner som vi hade tagit fram. 
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6.2.6. Huvudsida 
 
”Huvudsidan”, se figur 24, är den sida som man får först upp när man kommer 
in i programmet. Det är utifrån denna sida som man i stort sätt lägger upp ut-
seendet på sitt projekt. Man använder sig av mallarna för att skapa eller ändra 
mallblock och för att ändra på den inbördes ordningen på dem. Man får här på 
denna sida en bra överblick över vilka delar som man har i sitt projekt. Med 
mallarnas hjälp har man stor kontroll över vilka block som innehåller vad.  
 
Kolumnen till vänster visar projektets material (i tillåtna format), för att an-
vändaren lätt skall se vad som finns i de olika mapparna. Härifrån är det me-
ningen att användaren skall kunna plocka in filmer, bilder och ljudfiler som 
man sedan klickar på för att få fram den på den mall man arbetar med. Vi har 
valt att ha detta synligt i programmet för att underlätta arbetet och för att an-
vändarna lätt skall kunna hitta och komma åt sina saker. I kolumnen till höger 
återfinns alla mallarna.  
 
 

 
Figur 24. Ett utkast av ”Huvudsidan” av arbetsredskapet. 
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Vi har också förbättrat gränssnittet utseende genom att flytta runt på några 
funktioner för att göra det tydligare för användaren. I vår prototyp hade vi från 
början placerat bakgrundsfärgen på menyn där användaren kunde byta färg. Vi 
har nu flyttat dessa längst ner till höger om scenens yta för att det är där man 
ser visuellt sitt projekt.  
 
”Redigera block”-knappen har vi flyttat på och placerat den under mallarna 
istället för att den låg på scenen, dvs. där nu bakgrundsknapparna ligger.  
 
Menyn överst på arbetsredskapet har vi försökt efterlikna ”vanliga menyer”, 
samtidigt fick vi skapa nya ikoner som är så snarlikt som möjligt. Det var 
viktigt att ha ikoner som användarna är vana vid, för att underlätta arbetet för 
dem. 
 
 
Under respektive rubrik i menyn finns följande: 
 
Arkiv Redigera Infoga Format 
Nytt Radera mallblock   Mallblock   Bakgrundsfärger 
Öppna   ------------- 
Stäng    Ljusgul  
--------------------    Gul 
Spara 
Spara som... 
--------------------- 
Förhandsgranska  
Exportera  
--------------------- 
Avsluta   
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Huvudtidslinjen har vi lagt överst på ytan för att det är den som man kontrol-
lerar sitt arbete med. Längst till höger om tidslinjen har vi två knappar, en för 
att förhandsgranska hela projektet och ett för att radera ett block. 
 
På huvudtidslinjen beslutade vi oss för att placera ut visuellt hur lång ett mall-
block är och vilka mallar som används för tillfället. Mallarna ger en bra över-
blick på tidslinjen, se figur 25, över vad som faktiskt händer under arbetet med 
projektet. Tidslinjen i arbetsredskapet är begränsad till 5 minuter. 
 
 

 
 
 

 

Figur 25. Tidslinjen 
 
Varje mall har sin egen färg för att användaren lätt skall kunna navigera bland 
mallblocken. Dessutom är den mall som man arbetar med markerad med svart 
färg, detta är för att man lättare skall kunna se i vilket mallblock som man 
arbetar i.  
 
 
6.2.7. Redigeringssida 
 
”Redigeringssida” är den sida som man kommer till när man har klickat på en 
knapp som finns längs ner till höger på ”Huvudsidan”. På ”Redigeringssidan” 
arbetar man med själva blocket, dvs. redigera innehållet i de olika mallbloc-
ken. Man väljer vilka bilder, texter och stödord som skall visas och när de 
skall visas. Bilder på ”Redigeringssidan” finns att se i nästa kapitel, 6.2.8. 
”Upplägg av de olika mallarna”, under de två mallar som vi har valt att prio-
ritera. 

  Här skapar man ett nytt mallblock. 
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6.2.8. Upplägg av de olika mallarna 
 
Vi har valt att implementera och visa bilder från mall 1 och 4 på grund av att 
de är de mallar som vi har prioriterat samt för att de representerar olika me-
toder. De övriga mallarna finns med i arbetsredskapet men är bara delvis im-
plementerade. Vi har nedan valt att gruppera mallarna efter den ordning som 
de ligger i listan i programmet. De två första mallarna handlar film. Nästa två 
handlar bilder och de sista två har med bild och ljud att göra. Vi har även lagt 
in en bild från mall 6 eftersom den representerar en aspekt som vi inte har 
gjort, men som skiljer sig från de övriga genom att den hanterar ljud och bild. 
 
 

  Mall 1 
 
Denna mall används när man vill visa texter och stödord tillsammans med 
film. Figur 26 och figur 27, presenterar mall 1 utseende i programmet. 
 
 

 
 

Figur 26. ”Huvudsidans” utseende vid val av mall 1. 
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Figur 27. ”Redigeringsidans” utseende vid val av mall 1. 
 
 
 
 

  Mall 2  
 
Denna mall används när man endast skall visa text tillsammans med filmen. 
 
 
 

  Mall 3 
 
Denna mall används när man skall visa bilder med textinnehåll under bilderna 
tillsammans med stödord. 
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   Mall 4 
 
Denna mall används när man endast skall visa texter och bilder. Figur 28 och 
figur 29 presenterar mallens utseende på ”Huvudsidan” respektive ”Redige-
ringssidan”. 
 

 
 

Figur 28. ”Huvudsidans” utseende vid val av mall 4. 
 

 
 

Figur 29. ”Redigeringssidans” utseende vid val av mall 4. 
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  Mall 5 
 
Denna mall används när man skall arbeta med större textinnehåll under bilden 
tillsammans med ljud och stödord.  
 
 

  Mall 6 
 
Denna mall används när man endast skall visa texter och bilder tillsammans 
med ljud. Figur 30 visar hur mallen ser ut i dess grundform på ”Huvudsidan”. 
 

 
 

Figur 30. ”Huvudsidans” utseende vid val av mall 6. 
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6.3. Hantering av programmets funktioner   

 
6.3.1. Huvudtidslinjen och mallblocken 
 
När man kommer in på ”Huvudsidan” kan man välja mall till första mall-
blocket i listan till höger. Den mall man har valt, placeras sedan ut över den tid 
som de ligger på huvudtidslinjen som vi kallar för ett mallblock. På huvud-
tidslinjen skall man kunna ändra ordningen på mallblocken. Dock har ett 
block ett minimum tid som är på 10 sekunder och kan högst skapa 31 stycken 
block på tidslinjen. När man har lagt in en mall får man upp mallens layout på 
”Huvudsidan”, där man kan lägga in starttext, startbild eller låta bli. 
 
Upptäcker användaren att man har valt fel mall så kan man byta denna mall. 
Den nya mallen kommer att läggas över den man står på om man inte har lagt 
in något i mallblocket. Det man kan ha lagt in i blocket är något av följande; 
en film, ett ljud, en första text eller ett första stödord. Har man lagt in något av 
dessa kommer den mallen som man har valt att placera ett nytt block som 
skapas i slutet av tidslinjen.  
 
Samtliga mallar utom mall 3 och 4 har en basfil, som måste väljas innan man 
går in till ”Redigeringssidan”. Försöker man att gå in till ”Redigeringssidan” i 
någon av dessa mallblock utan att ha valt en basfil så kommer man att få upp 
ett meddelande som hindrar en från att ta sig till ”Redigeringssidan”. Samma 
sak gäller om man står på ett tomt mallblock och försöker gå till 
”Redigeringssidan”.  
 
På ”Redigeringssidan” kan man manipulera text, bild eller ljud beroende på 
vilken mall man har valt. Väljer man en första text eller bild på ”Huvudsidan”, 
kommer de att dyka upp i listorna på ”Redigeringssidan” precis som alla de 
texter och bilder som senare har lagts in där. De dyker också upp på scenen på 
”Huvudsidan” när det aktuella mallblocket är markerat. 
 
Vill man redigera ett mallblock som man redan tidigare har lagt in värden i, 
klickar man på knappen ”Redigera block”. Ett alternativ att ta sig till ”Redige-
ringssidan” är att dubbelklicka på det blocket som man vill redigera. Då kom-
mer man direkt till ”Redigeringssidan” för det blocket. När man har kommit 
till ”Redigeringssidan”, finns de värden som man förde in förra gången att 
ligga kvar i listorna. 
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6.3.2. Inmatningsfönster (popupp-fönster) 
 
Vi har tagit fram olika popupp-fönster beroende på vilken mall användaren har 
valt och vad man har klickat på. Att de ser olika ut är för att de olika mallarna 
hanterar olika saker, en del har stödord och andra inte. Det är också för att när 
man klickar på t.ex. lägg in text så skall man bara kunna lägga in en text och 
möjligen ett stödord, om det är en mall med stödord. Men om man klickar på 
en lista skall man få upp alla saker som kan läggas in vid den markerade tid-
punkten. Figur 31 är från ett sådant tillfälle. 
 
 
 

 
 

Figur 31. Ett exempel på hur popupp-fönster kan se ut. 
 
 
Popupp-fönsternas textfält rensas automatiskt mellan varje gång som man 
skriver in en text. Anledningen till att vi gör det är för att det kom fram i an-
vändartestet att det var förvirrande för användaren att få upp en ruta med en 
text som de skrev in förra gången blev kvar i textrutan. De uppfattade det som 
om det var tveksamt om texten försvann, när användaren tog bort texten ur 
rutan och skrev över den. 
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6.4. Teknisk beskrivning 
 
6.4.1. Filformat 
 
Vårt program skall importera och använda olika sorters filer, så det är viktigt 
att det kan hantera olika filformat. Dessutom är vi också begränsade av de 
format som SMIL kan hantera. De filformat som vi har tillåtit vårt arbets-
redskap att hantera är följande: 
 
 
Videofil: Bilder: Ljud: 
QuickTime jpg,  jpeg wav 
Rm bmp mp3 
(Avi) gif 
(Mpeg) png 
 
 
Vi har dock problem med att Macromedia Director inte läser in avi och mpeg 
på rätt sätt, så att filerna inte fungerar inne i programmet. Mer om dessa pro-
blem finns att läsa under kapitel 7.3. ”Problem” 
 
 
6.4.2. Programmering 
 
Programmeringsmässigt är programmet uppbyggt på så sätt att antalet möjliga 
mallblock är begränsat eftersom det för varje block finns en textmember som 
håller reda på inställningarna för just det blocket. Följande inställningar är det 
som den håller reda på:  
 
Order ordningen på tidslinjen  
Malltyp  vilken sorts mall som ligger på blocket, har 0 för ingen alls  
Ftext siffervärde som indikerar om det finns en första text eller inte 
Ford  siffervärde som indikerar om det finns ett första stödord eller inte 
Fbild numret på första bildens member, om det finns en, annars 0 
Längd längden på mallblocket, skall räknas ut med hjälp av längden  
 på basfilen 
Filmfil vilken member som innehåller blockets filmfil,  
 om ingen film är vald 0 
Ljudfil vilken member som innehåller blockets ljudfil,  
 om inget ljud är vald 0 
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Varje member har också en egen plats på scoren i Director och en textmember 
för varje lista som kan finnas i programmet, dvs. en för textlistan, en för stöd-
ordslistan och en för bildlistan. Den kommer också att ha en egen plats där 
den förhandsgranskas, när man senare skall kunna förhandsgranska hela filen 
kommer dessa att köras i den ordning som de ligger i tidslinjen. 
 
Allt material som användaren skall arbeta med sitt projekt, måste ligga i en 
specifik mapp eftersom det är den enda mappen som söks av efter filer när 
man startar programmet. Vi har använt BudApi för att få en lista med alla filer 
som ligger i denna mapp för att sedan kunna importera in dem i programmet. 
 
All form av inläggning av material sköts nästan uteslutande av popupp-fönster 
i vilka man antingen får skriva in en text eller välja en fil ur en lista. På grund 
av listorna har vi fått göra en specifik plats för varje möjligt mallblock och en 
för ”Huvudsidan” på scoren som hanterar popupp-fönster. Skälet till detta är 
att scrollande textlistor lämnar efter sig scrollisten även om den flyttas utanför 
ytan som syns, men de ligger inte kvar om man tar sig till en annan frame. 
 
 
6.4.3. Exportera till SMIL-format 
 
När användaren är klar med sin introduktionsvideo skall denna sedan kunna 
exporteras till SMIL-format. Projektets upplägg och alla mallblockens inställ-
ningar skall läggas in i SMIL-mallar som redan finns i programmet. Dessa 
delar bildar sedan tillsammans den slutgiltiga SMIL-filen. Detta är en fas som 
kan implementeras i en eventuell framtida version. 
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6.4.4. Programmets begränsningar 
 
Vi var tvungna att begränsa det program som vi tillverkade, eftersom vi inte 
hade tillräckligt med tid för att få allt att fungera perfekt. Vi valde därför att 
göra följande begränsningar: 

 

• Måste använda mallar, begränsningar över var text, bilder och film kan 
ligga, dvs. att det inte går att undvika att använda dem. 

• Fast mått på arbetsytan: bredd, höjd och på projektets tidslängd  
(5 minuter). 

• Kan inte importera text, måste skriva på ”plats”. 

• Kan inte förstora eller förminska arbetsytan. 

• Implementerade inte spara och öppna funktionen. 

• Kommer inte att ha någon ”Förstora/förminska objekt”, ”Hjälp”- och 
”Ångra”-funktion. 

• Bilderna måste vara i en storlek som ligger inom mallarnas bildyta när 
man lägger dem i mapparna. 

• Det måste finnas en mapp, dvs. en projektmapp, där alla filer man vill 
använda under ett projekt. Denna mapp skall ligga på samma ställe som 
programmet, dessutom måste mappen namnges till ”Material”. Dess-
utom får mappen inte innehålla några undermappar, för dessa kan då 
inte läsas in av programmet. 



 

 92

6.4.5. Ouppnådda mål 
 
Listan över begränsningar har växt under arbetets gång, eftersom vi har insett 
att vi inte skulle hinna med att programmera allt som vi ville på den planerade 
tiden. Vi har valt att prioritera bort följande funktioner: 
 

• Spara och Öppna funktionerna fungerar inte. 

• Omflyttning av mallblocken finns ännu inte. Man skall eventuellt kunna 
ändra ordningen på blocket att dra dem till en ny plats. 

• Förhandsgranskning finns ännu inte, varken av block, projektet eller av 
filerna. 

• Det mesta som hanterar ljudfiler fungerar inte. Vi har inte programmerat 
något för att importera eller spela upp ljudfiler. 

• Borttagningen av ett block. Det var tänkt att när man vill ta bort ett 
mallblock markerar man det, ställer sig på det, och trycker på ”Delete”. 
Det skulle även gå att göra det via menyn; välj Redigera och Radera 
mallblock. 

• Pausning av räknaren, filmer och ljud på ”Redigeringssidan” när man 
får upp ett popupp-fönster. Dessa skulle sedan sättas igång automatiskt 
igen när man stänger ner popupp-fönstret där man har skrivit in text 
eller valt bild. Man skulle också kunna pausa filerna själv, men då sker 
det manuellt genom kontrollmenyn vid sidan av filen. De knappar som 
vi menar här är de knappar som man startar, pausar och stoppar en 
video- eller ljudfil under ett pågående projekt. 

• Möjligheten att skapa länkar och att ändra på typsnitt, stil och storlek på 
texten finns inte i programmet, men är en trolig utbyggnad. 

• Möjligheten att exportera projekten till SMIL-format, men det är en 
trolig utbyggnad. 
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7. Slutsatser 
 
7.1. Slutsatser 
 
Nätföreläsningar är ett fenomen som sprider sig allt snabbare som alternativ 
undervisningsmetod. Som i vårt examensjobb, att ta fram en introduktions-
video är att bra sätt att knyta ett starkt band mellan kursdeltagare och lärare.  
 
Efter våra undersökningar på marknaden så kom vi fram till att det inte fanns 
något sådant program som vi nu har tagit fram. Det har varit en stor utmaning 
att producera detta program. Vägen har varit svår, delvis på grund av en del 
begränsningar i Macromedia Directors hantering av filer. Dels för vårt bris-
tande kunskap om dessa fallgropar som finns i Macromedia Director.  
 
Skulle man vilja skapa ett sådant här program för att använda och sälja, så re-
kommenderar vi att man skriver det i ett programmeringsspråk t.ex. C++, där 
man själv kan bestämma hur programmet skall importera och hantera olika 
sorters filer. 
  
Dock är den produkt som vi har skapat är ett bra program, för att vara en beta- 
version. Det är för att kunna utvärdera möjligheterna för ett sådant här pro-
gram som vi har skapat denna beta version. Certec har genom detta examens-
arbete fått en mycket klarare bild av vad man har för krav på ett arbetsverktyg 
och hur det kan se ut. 
 
 
 
7.2. Möjliga utbyggnader/utvecklingar 
 
Funktioner i en möjlig framtida version: 
 

• Kunna bestämma hur text skall animeras när den flyttas till en 
punktlista. 

• Rullande textmassa (en som scrollas medan den läses upp). 

• Automatisk textskrivning av ljudfil. 

• Kunna ta in och använda animationer i flash-format. 

• Kunna hantera fler filformat. 

• Kunna ändra på typsnitt, format och storlek. 
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7.3. Problem 
 
Efterhand som vi har studerat teorier parallellt med arbetet har vi sett att vi har 
missat några steg som vi borde ha tillämpat innan vi påbörjade. Några faktorer 
har påverkat vårt arbete och ett av problemen var att disponera tiden på rätt 
sätt. Ingen av oss hade tidigare gjort ett sådant stort arbete, vilket gjorde det 
svårt för oss att veta hur mycket tid som behöver läggas ner på varje del-
moment. Vi var lite osäkra på hur vi skulle implementera arbetsredskapet på 
grund av bristande kunskaper och erfarenheter kring hur man designar och 
utvecklar ett arbetsredskap. 
 
Efterhand som vi arbetade med examensarbetet hade vi svårt att finna lämp-
liga och effektiva lösningar på mallens uppbyggnad och dess funktionalitet. 
Det tog oss långt tid att hitta en metod att använda där man kunde hantera 
videofiler. Vi trodde att vi kunde använda oss av RealPresenter men den 
kunde tyvärr inte hantera videofiler utan bara bilder. Därför fick vi helt och 
hållet förlita oss och bygga ett program helt själva så att det passar efter kun-
dens beställning och behov. 
 
Svårigheterna med att skapa ett arbetsredskap, var att kunna designa och lägga 
upp gränssnittet på ett funktionsdugligt sätt. Dessutom var det svårt att ut-
veckla ett arbetsredskap så att hanteringen skulle fungera lätt med hjälp av de 
olika mallarna. 
 
Programmeringsmässigt var det svårt att få tidslinjen att fungera på grund av 
inställningarna för varje block som var tvungna att sparas någonstans. Från 
början var det tänkt att de skulle sparas i property-listor. Men det visade sig att 
man inte kunde komma åt dessa med en variabel, så vi fick lösa det via text-
members i stället. Ett annat problem med tidslinjen är att låta användaren 
ändra ordning på blocken, genom att dra dem över tidslinjen. Problemet är att 
man måste få ett block att flytta sig, när det får plats på andra sidan om det 
block som man håller på att flytta. Det gör att blocken ständigt måste kolla var 
de övriga är på tidslinjen. 
 
Ett annat problem som Director genererade, som vi inte hade räknat med, var 
att när man använder textytor med scrollningsfunktion inställd och flyttar ut 
dem utanför scenen, dvs. när de inte skall visas, så ligger själva scrollisten 
kvar även om textfältet flyttas. Samma sak händer om man försöker få den att 
inte visas genom att göra kanalen osynlig, listen ligger ändå kvar. Inte heller 
en uppdatering av scenen fungerade. Till slut löste vi det genom att hoppa till 
ett annat område när popupp-fönstrena skulle visas och där låta de andra 
scrollistorna förvandlas till scrollbara textrutor.
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Något som vi inte hade räknat med är att det inte finns, eller vad vi har kunnat 
hitta, är någon bra metod att med hjälp av script hämta in avi-filer. Formaten 
QuickTime och rm fungerar bra att importera eftersom importeringskomman-
dot är anpassat till dessa. Det finns dock inget kommando där man kan preci-
sera att man vill importera något i avi-format, vilket gör att även dessa filer 
läses in som om de vore QuickTime. Det är på grund av att de är inlästa 
QuickTime som gör att dessa inte kan spelas upp. Det är ett problem som vi 
ännu inte har hittat någon bra lösning på. 
 
Vid hantering av filmer, uppstår problemet med att man inte kan använda 
kommandon som startar, stoppar och pausar, dvs. movietime-relaterade kom-
mandon, på filer i rm-format. Detta gör att man inte kan avläsa movietime för 
att få ut en tidsindikator, utan måste använda sig av Directorns inbyggda räk-
nare som bara går att starta och läsa av. Detta i sin tur ger oss problem när 
man skall pausa räknaren eller när man skall lägga in något i en lista och sedan 
när man skall starta från det stället den pausades ifrån.  
 
Ett av Directors egenheter, som har ställt till problem, är att Director har en 
förinställd storlek på ett textfält som man ännu inte har lagt ut på scenen. Detta 
gör att kommandon som höjd och bredd inte fungerar på dessa, eftersom det 
förinställda har högre auktoritet.  
 
Att visa miniatyrer tillsammans med en lista som kan scrollas är ett annat pro-
blem. Problemet är att få miniatyrbilderna att ändra ordning i samma takt som 
textlistan scrollas. Ett sätt som man skulle kunna lösa detta på, är att kolla av 
var i scrollistan som man för tillfället är på och sedan bestämma vilka minia-
tyrer som skall visas var i en linje med miniatyrer. 
 
Ett annat problem är att avgöra vilket popupp-fönster som skall visas när man 
klickar på något och om det skall ligga något i fälten. För att avgöra detta, så 
måste man kolla vilken mall som man jobbar med och om det finns några 
saker som lagts in tidigare på den här tiden. 
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7.4. Validitet 
 
Underlaget till vårt examensprojekt är i princip baserat på observationer och 
iakttagelser som vi själva har gjort under utbildningen och genom teorierna 
som vi har fått ta till oss. Det finns alltid en viss osäkerhet vid undersökningar, 
t.ex. vilka frågor skall man ställa till användaren? Vad vill vi veta? Vad be-
höver göras för att göra en bra designlösning som är anpassad till användaren? 
 
Vår tidsplanering har också varit svår att följa punkt och pricka. Främsta an-
ledningen är att vi inte visste exakt hur lång tid saker och ting tar att göra när 
vi gjorde planeringen. Efter halva tiden hade vi ganska bra kontroll (se bilaga 
4 - Tidsplan). Men under perioden mellan prototypstadiet och användartestet 
fick vi lite svårigheter. Vi hade svårt att ta fram användbara mallar och dess 
funktionalitet. Därmed blev vi försenade med användartesterna eftersom vi 
inte visste hur vi skulle implementera dessa på arbetsredskapet. 
 
När det gäller de intervjuer som vi har genomfört har de varit ostrukturerade 
och syftat till att ta fram så många åsikter om gränssnittet som möjligt. Det var 
tänkt att lärarna skulle ha varit ett verktyg i vårt designarbete och inte vara av-
sedda för utvärdering av designmetoderna. Det innebar att det inte har en stati-
stisk hållbarhet och några generella slutsatser kan inte tas med i designarbetet 
helt korrekt. Vi har dessutom arbetat med få personer (lärare) för att kunna få 
en bra effekt på intervjuerna, analys av målgrupp, testning och utvärdering av 
produkten m.m. 
 
Trots dessa brister har vi fått stor erfarenhet om hur ett sådant arbete går till-
väga. Vägen är lång, från A till Ö, där man har fått inblick hur man skall lägga 
upp ett arbete. Det tar tid att bli en bra gränssnittdesigner och systemutveck-
lare för att det skall gå igenom många olika faser innan man kan påbörja ett 
arbete. Även efter ett arbete är utfört är det bra att göra efterundersökningar 
för att se brister i programmet och sedan kunna rätta till dem. Men det ingår 
inte i vårt examensarbete att göra detta. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 – Intervju 
 
Allmänna frågor till lärarna kring nätföreläsningar: 
 
1) Vad arbetar du med? 

2) Varför en utbildning via Internet? Varför finns nätföreläsningar? 

3) Vad innehåller/består en nätföreläsning? 

4) Är nätföreläsningar ett komplement till en ”riktig” föreläsning? 

5) Vad är det för sorts utbildning/kurs? Hur lång är den? Hur många poäng 
har den? 

6) Vilka är det som går på den här utbildningen? 

7) Vilka för- och nackdelar finns med utbildningen via nätföreläsningar? 

8) Vilka krav/kunskaper behövs för eleverna att arbeta med utbildningen? 
(modem, program) 

9) Vad krävs för att ta del av en nätföreläsning? (ur elevernas synpunkt) 

10) Tentamen, kan man inte fuska när man använder sig av Internet? 

 
Frågor till lärare kring arbetsverktyget: 
 
11) Hur gör du idag när du skall ha upp en introduktionsvideo på nätet? 

12) Varför skall man skapa ett arbetsverktyg med mallar? Vad skall man göra 
med den? 

13) Hur ser dina kunskaper ut när det gäller att jobba med datorn? 

14) Vilka krav skall ställas på mallen? 

15) Vilka kunskaper har lärarna för att kunna arbeta med arbetsverktyget och 
arbeta upp sin nätföreläsning? (tekniska kunskaper) 

16) Vad bör introduktionsvideon tillföra föreläsningen? 

17) Vilka funktioner skulle du vilja ha med eller saknas? 

18) Skulle du använda denna arbetsverktyget själv? Eller går du till IT-
teknikern? 
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Bilaga 2 – Enkät om datorvana 
 

1) Hur skulle du beskriva din egen datavana? 
 
2) Hur länge har du jobbat med datorer? 
 
3) Hur mycket tid ägnar du åt datorarbeten per dag? 
 
4) Vilka program kan du hantera? 
 
5) Vilka program arbetar du dagligen med? 
 
6) Använder du ikonerna på menyn eller text i scrollningslistan? T.ex. 

”Spara” eller ”Skriv ut” funktionen. 
 
7) Använder du kortkommandon? 
 
8) Hur är din inställning till att lära sig ett nytt program? 
 
 
 
 
TACK för hjälpen!  
 
Kajsa och Anette 
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Bilaga 3 – Scenario vid användartest 
 
1) Välj en mall som hanterar videofilm. 

2) Skapa ett nytt mallblock som har en mall som hanterar enbart bild och text. 

3) Lägg in en film fil i det första mallblocket och en första bild i det andra. 

4) Gå till ”Redigeringssidan” för det första blocket och lägg in två texter.  

5) Ta dig till ”Huvudsidan” och lägg in en första text i det andra mallblocket. 

6) Skapa ett nytt projekt. 
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Bilaga 4 – Tidsplan över examensarbete – VT 2003 
 
Arbetsredskap för lärare att ta fram multimediala nätföreläsningar.  

 
 
 
Veckonummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Kalendervecka 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
År 2003 3/3    24/3   påsk     21/5  4/6 
 
Förberedelse  

Planering av arbete 

Info-insamling 

Målgruppsanalys 

Prototyp 

Implementering 

Rapportskrivning 

Rapport till handl. 

Användartest 

Förberedelse för 
presentation 

Opposition 

Redovisning 
 
 
 
 
 
 
 
Studenter: Kajsa Brunzell och Anette Oltner – IMM3 
Startdatum:  2003-03-03 
Redovisning: 2003-06-04 
Kurskod:  MMH 615 - 15 poäng  
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