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EN WEBBASERD LÄRMILJÖ SKAPAS GENOM ATT 
PLANERA ANVÄNDARERFARENHET 
 
Att planera en webbaserad lärmiljö för en helhet som ska undervisas och studeras är en central del av 

nätpedagogik.  

 

Läraren kan i sin planering utgå från ’hur undervisar jag helheten’. Ofta styrs planeringen av hur 

traditionell undervisning i klassrum förverkligas. Modellerna för undervisning kan således domineras 

av praxis i klassrumsmiljön. Detta kan ske då läraren t.ex föreläser i huvudsak. I sådana fall kan 

lärarens planering huvudsakligen bestå av att dela innehåll på nätet. 

 
Då en webbaserad lärprocess planerats, lönar det sig att låta utvärdera lärprocessen ur en 

studerandes perspektiv innan de egentliga studierna inleds. Vi kan således närma oss den 

webbaserade lärprocessen redan under planeringsskedet ur den studerandes användarerfarenhet. 

Den relevanta frågan är vilken upplevelse man vill ge den studerande under nätkursen. Hurudan ska 

upplevelsen vara, vad bör beaktas? 

 

De helheter som lärarna skapat på nätet är sällan tydliga och detta upplevs ofta som problematiskt av 
studerande. Studerande kan tycka att anvisningarna är svårtolkade eller att beskrivningen av 

uppgiften är obegriplig. Den studerande vet inte vad som borde göras och vad som borde 

åstadkommas. 

 

Utvärderingen av nätkursen kan göras med hjälp av en s.k. kognitiv genomgång. Detta kan 

förverkligas genom att en person, en kollega eller en studerande går igenom den nätbaserade 

lärprocessen genom att observera varje delmoment och genom att uttrycka upplevelserna i tal. På 

detta sätt kan personen som observerar genomgången anteckna alla delmoment där observanten 
tvekar eller har svårt att begripa något. Det lönar sig inte att genomföra den kognitiva genomgången 

som en dialog, eftersom detta kan leda till att läraren eller planeraren bortförklarar faktorer för 

observanten och detta är inte syftet med processen. Syftet är att hitta utvecklingsmål och att 

genomföra eventuella förbättringar. 

 

Någon kan undra vad det är för skillnad mellan dessa två, d.v.s. att planera utgående från 

undervisning eller att planera utgående från användarerfarenhet. Skillnaden kan vara stor eller hårfin. 

En hårfin skillnad kan även den vara betydelsefull. 
 

Användarerfarenheter förknippas med användningen av en produkt eller tjänst - i detta fall är den 

nätbaserade lärprocessen eller nätkursen produkten eller tjänsten. Användaren eller den studerande 
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får denna upplevelse när han eller hon studerar på nätet. Nätkursen utgör en tjänst ur den 

studerandes perspektiv, och den studerande är användaren av tjänsten. 

 

Användarerfarenheter kan bestå av olika känslor och attityder som förknippas till användningen av en 

specifik nätkurs som man studerar. Förnimmelser, värderingar och olika betydelser som användare 

upplever är också användarerfarenheter. De studerande upplever alltså flera olika känslor som är 

starkt närvarande vid lärande. Därför är viktigt att skapa en lyckad användarerfarenhet. 
 

En god användarerfarenhet av en webbaserad lärmiljö borde vara utgångspunkten och målet vid 

planeringen. Användarerfarenhet har betydelse i interaktionen mellan människa och dator. Att 

glömma detta faktum kan leda till problem. Problemen kan vara tekniska eller bero på otydliga 

anvisningar eller tillämpningar. Vissa detaljer kräver förtydligande för att den studerande enkelt och 

snabbt förstår helheten på nätet. 

 

Fundera först på hur du kunde informera om webbaserade lärmiljöer, och om vad du tänker 
informerar i den webbaserade lärmiljön. Fundera också på att varför det är viktigt att diskutera 

webbkommunikation. 

 

Börja med att fundera på hur du vanligtvis planerar en webblärmiljö för dina studerande? Var börjar 

du och vad styr din planering? 

 

Den webbaserade lärmiljön kan vara en lärplattform, en sida på sociala medier, ett digitalt verktyg, 

arbetsanvisningar och så vidare. Läraren bygger upp en pedagogisk helhet på bästa möjliga sätt.  
 

Vanligtvis utgår man i planeringen från kursens mål och organisatoriska faktorer som längd, tidtabell 

och lärare. Sedan övergår man till att planera strukturen och dess delområden.  

 

Allt som ingår i den webbaserade lärmiljön är på något sätt kopplat till kommunikation. All text och 

statistik, alla bilder, ritningar, grafer och infografer, alla symboler, videor eller podcasts, alla tabeller, 

enkäter, kalendrar och tidtabeller, alla anvisningar och uppgifter. Alla dessa kommunicerar något 
medvetet eller undermedvetet.  

 

Kommunikationen är inte alltid planerad. Alla pedagoger har inte blivit utbildade inom 

nätkommunikation. Därför måste vi fråga oss: vem kommunicerar vi med i den nätbaserade lärmiljön? 

Vem använder kursen? Funderar vi närmast på innehållet som vi placerar där? Förstår vi att det 

handlar om kommunikation? Tänker vi på hur vi förmedlar budskapet? Tänker vi mera på innehållet 

och på hur vi delar det? Kommunikationen i webbaserade lärmiljöer är ofta textbaserad och 

tillämpningen även den är långt textbaserad. 
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Vi observerar mycket på nätet genom att ögna innehåll snabbt. Text behandlas snabbt genom att 

skumma, utan att läsa igenom meningar eller helheter. Många granskar innehåll på nätet här och 

där,och drar slutsatser utgående från sina observationer,  

eller förflyttar sig helt enkelt utan antaganden direkt till följande ställe.  

 

Vi söker något betydelsefullt eller viktigt. Vissa saker passeras snabbt, vissa ignoreras totalt. Om man 

vill förstå budskapet, stannar man upp för att läsa det ord för ord. En av nätkursernas mest kritiska 
faktorer är att lyckas förmedla budskap digitalt i textformat. Den som planerar kommunikationen i en 

webbaserad lärmiljö måste känna till must-know fakta och rensa bort should-know och nice-to-know 

material och lämna kvar endast det relevanta. 

 

Hur kan vi beakta det faktum att många endast skummar igenom text på nätet då man planerar 

webbaserade lärmiljöer? Detta kan beaktas genom att minska på antal ord, i ett mer koncist i 

budskap, genom att förkorta meningar, undvika bisatser, använda symboler. Det kan beaktas genom 

att visualisera kunskap, processer och tidtabeller. Vi kan använda bilder som är i linje med innehållet 
och inte enbart som dekoration. Även rubricering kan användas i handledande syfte liksom numrering 

eller betoning av textinnehåll genom att använda fet stil.  

 

Det är viktigt att beakta skärmens storlek och placeringen av innehållet på skärmen. Meningar borde 

inte placeras över hela bredden på skärmen eftersom meningen då är svår att gestalta och innehållet 

svårt att begripa om blicken måste flyttas flera gånger.  

 

Textstycken får inte heller vara för långa. Regeln för läsbarheten är sex rader i ett stycke. Innehållet 
bör även beaktas utgående från olika datorer och enheter. Är det meningen att de studerande 

använder datorer eller mobila enheter? Fungerar lärmiljön i båda lika bra och är den användarvänligt? 

Är tillämpningen mobilanpassad, d.v.s. anpassar den sig till en liten skärm? Storleken på skärmen 

kan vara utgångspunkten i planeringen om det är meningen att anvisningarna för studierna är 

användbara i mobila enheter. 

 

Då vi planerar studierna är det viktigt att fundera på hur vi lyckas väcka intresset hos studerande. 
Språket hjälper att väcka förståelse och med språket kan man påverka. Hur rubricerar du dina 

meddelanden? Väcker de intresse? En fråga eller ett påstående väcker ofta intresse och kan aktivera 

tankeprocesser. Vilken textstil använder du? Är stilen rätt för målgruppen? Hur påverkas 

kommunikationen om målgruppen styr ditt val av stil? Det vill säga då du skriver i den webbaserade 

lärmiljön till den valda målgruppen. 

 

På nätet är det viktigt att meningarna är kort och tydliga. Det lönar sig att inleda anvisningar med verb. 

Ett verb är ett ord som anger att något ska göras och verb aktiverar till handling. Studerande söker 
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ofta information om vad som ska göras till följande. Verb kommunicerar det. Bra verb är till exempel 

LÄS, SE, BESVARA, GÖR, BÖRJA, ÖPPNA och så vidare.  

 

Med meddelanden kan man göra mycket: man kan inspirera, engagera, informera, berätta, beskriva, 

inviga, orientera, förklara och undervisa. Vad är meningen med våra meddelanden? Vilka element 

använder läraren för att förmedla något väsentligt till studerande, hur handleder hen deltagarna? 

Dessa handledande element är delar av nätkursen och läraren kan med hjälp av dem gestalta 
helheten eller delar av den för deltagarna. Det är viktigt att syftet med meddelandet är tydligt för den 

som skriver meddelandet och den som kan förväntas vara mottagare.  

 

Det lönar sig att planera den webbaserade lärmiljön användarvänlig, det vill säga studerandevänlig. 

Detta innebär att den planerade kommunikationen motsvarar målgruppens behov och det förutsätter 

att man planerar vilket innehåll nätsidan ska ha och i vilket format informationen ska vara tillgänglig 

för att målgruppen ska kunna fungera i enlighet med den. 
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