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Sammanfattning 
 
Denna rapport är utformad av två lärarstudenter vid Uppsala Universitet. Vi har utvecklat en 

produkt, NO-portalen, vilken är en digital lärresurs i ämnet NO. Vår ambition för produkten är att 

underlätta lågstadielärares planering i ämnet NO genom att erbjuda en koppling mellan 

undervisningsmaterialet och det centrala innehållet i Lgr11. I utvecklandet av produkten har det 

ingått att ta tänkta användares åsikter och tankar i beaktande, då det är för användarna produkten 

ska fungera som en tillgång för i framtiden. 

 Vår produkt fyller behovet av att inte tvingas vända sig till ett flertal olika källor på internet 

för att hitta idéer till sin undervisning samtidigt som detta material ska matcha det centrala 

innehållet i Lgr11. Lärare erbjuds ett smidigt sätt att arbeta med det centrala innehållet i Lgr11 för 

NO-ämnen i årskurserna 1-3. Rapporten kommer att behandla hur produkten har skapats och 

utvecklats. 

 

Nyckelord: Digital lärresurs, NO, Lgr11, lågstadiet, användarcentrerad 
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1 Inledning och bakgrund 

Den digitala tekniken har på olika sätt letat sig in i skolans värld där denna används både till 

planering och undervisning. Vi som författat denna text har sedan starten av lärarutbildningen 

intresserat oss för hur väl digitala lärresurser fungerar i undervisningen och hur de kan underlätta 

för lärare i sin planering. Efter en kurs i naturvetenskap och teknik ökade även vårt intresse för 

NO- ämnena; kemi, fysik och biologi. Detta ledde fram till idéen att skapa en egen digital lärresurs 

med fokus på NO som ska vara enkel att använda för lärare med konkret material och lektionstips 

till undervisningen.  

 I dagens skola förväntas lärare arbeta målorienterat vilket ställer större krav på planering 

och genomförande av undervisningen. Då lärares kunskaper om digital teknik och förståelse för 

hur den kan användas skiljer sig, varierar även den digitala kompetensen. Det är därför inte ovanligt 

att traditionella läromedel ofta används (Skolverket, 2009, s. 5). Det finns dock en ambition om att 

skolvärlden ska följa den digitalisering som sker i samhället och att utveckla digitala lärresurser kan 

vara en väg att gå (Skolverket, 2009, s. 6). Digitala lärresurser är ett begrepp som förekommer 

frekvent i skolans värld och kommer även att användas flitigt i denna uppsats. Vi definierar 

begreppet digitala lärresurser utifrån Skolverket (2016):   

“Allt material som är digitalt och till nytta i undervisning och lärande är digitala lärresurser”. 

Det finns redan ett stort utbud av digitala lärresurser att tillgå via internet men ett problem kan vara 

att det finns en mängd material samlat på dessa vilket gör det svårt att sålla, detta blir tidskrävande 

för lärare. Skolverket (2009, s. 6) anser att det finns problem med kvalitétsgranskningen av 

lärresurserna vilket leder till att lärare blir osäkra i användandet av dem. Vi upplever precis som 

Skolverket att kvalitéten hos de digitala lärresurserna måste höjas så att lärare på ett naturligt sätt 

kan ta del av dessa på internet. 

1.1 Varför behövs produkten? 

Skolverket (2016) beskriver att lärare idag ägnar allt mer tid åt att granska och värdera digitala 

lärresurser när de planerar sin undervisning då de själva behöver urskilja det material som kan 

användas. Lundgren och Lundgren (2011, s. 85) beskriver även att det ställs krav på lärares 

kompetens till att hitta bra material för undervisningen på internet. Det finns en hel del digitala 

lärresurser att tillgå för lärare men ofta saknar det befintliga materialet en koppling till det centrala 

innehållet i Lgr11 vilket är viktigt för en god undervisning (Skolverket, 2016). Skolverket (2009, s. 

5) ska verka för att göra digitala lärresurser användbara för lärare då det idag finns en stor brist: 
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”Av de nedslag bland digitala lärresurser, som har gjorts i samband med denna studie, framgår att det finns en 

mycket stor mängd lärresurser som vänder sig till skolan men att kvalitén på dessa är mycket varierande. 

Sammantaget visar nedslagen i digitala lärresurser att de i liten utsträckning har anknytning till målen för den 

svenska skolan.” 

För att lärare ska få förtroende för digitala lärresurser behöver de ett material som är tillgängligt 

och utformat utifrån aktuella styrdokument (Skolverket, 2009, s. 6). Skolinspektionen (2010, s. 7) 

pekar mot liknande slutsatser som Skolverket (2016); undervisning som är tydligt kopplat till målen 

i Lgr11 får högre kvalitét och läraren bör synliggöra dessa på ett bra sätt för att öka motivationen. 

Lärarnas Riksförbund (2016, s. 4) rapporterar att lärare vittnar om att de i många fall helt saknar 

tillgång till digitala läromedel och i stor utsträckning skapar sina egna, vilket tar i genomsnitt sex 

timmar i veckan. Sveriges kommuner och landsting, SKL, anser även att lärares planeringstid skulle 

underlättas av målstyrda digitala lärresurser (SKL, 2016).  

1.2 Syfte 

Utifrån det som Skolverket (2009), Lundgren och Lundgren (2011), Skolinspektionen (2010), 

Lärarnas Riksförbund (2016) samt SKL (2016) beskriver har vi som författat denna rapport 

identifierat ett behov av digitala lärresurser som är uppbyggda och grundade utifrån Lgr11. Vi vill 

därför skapa en produkt som möter detta behov. Vår ambition är att skapa en digital lärresurs för 

att underlätta planeringen av praktiska moment i ämnet NO och även skapa bättre förutsättningar 

för lågstadielärare att arbeta med undervisningsmaterial som är kopplat till Lgr11. Syftet med 

produkten är:  

 Att skapa en användbar digital lärresurs som tillhandahåller arbetsområden för lågstadielärare 

i ämnet NO med koppling till det centrala innehållet i Lgr11.  

1.3 Teoretiska utgångspunkter 

Produkten grundar sig utifrån tre principer som tillsammans erbjuder en teoretisk förståelse; 1) att 

undervisning ska ha tydligt kommunicerade mål, 2) att använda digitala lärresurser i undervisningen 

samt 3) att designen hos en produkt ska utgå och anpassas utifrån den tänkta användaren. Nedan 

följer en beskrivning av respektive princip som format produkten. 

1.3.1 Tydligt kommunicerade mål 

Perry, Turner och Meyer (2006, s. 337) redogör för faktorer som kan påverka elevers motivation. 

En av dessa faktorer beskriver hur motivation kan öka med väl kommunicerade förväntningar. 

Lärare har i uppgift att förklara vilka mål undervisningen syftar mot, alltså vad eleverna förväntas 
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lära sig. Vidare diskuterar Perry, Turner och Meyer (2006, s. 338) att elevers framgång även beror 

på hur målen presenteras, det räcker inte med att endast berätta vilka mål som gäller utan målen 

bör konkretiseras. Hattie (2009, s. 36) menar att undervisningen ger störst utdelning om det finns 

tydliga och individuellt anpassade mål där det är av stor vikt att dessa är visuellt framskrivna. Vidare 

menar Hattie (2009, s. 34) att det är viktigt för lärare att kommunicera de förväntningar som tillhör 

undervisningen för att förtydliga målet med lektionen. En undervisning grundat på specifika mål 

blir också meningsfull för eleverna.  

1.3.2 Digitala lärresurser i undervisningen 

Van Scoter (2008, s. 151) menar att använda digitala lärresurser i undervisningen som ett 

komplement till traditionella läromedel för de yngre åldrarna kan leda till en positiv utveckling för 

elevers lärande. Även Ainley, Enger och Searle (2008, s. 79) menar att digitala lärresurser i 

klassrummet kan öka motivationen för undervisningen då detta kan generera en interaktiv och 

engagerade miljö. Om de digitala lärresurserna används på rätt sätt kan dessa bli ett användbart 

komplement till undervisningen, med förutsättning att de är väl utformade. Detta kan även leda till 

att lärares planering underlättas. 

1.3.3 Användarcentrerad design 

Norman (2002, s. 188-189) har utvecklat principer för hur en produkt bör designas. Designen ska 

visa för användaren hur produkten ska användas, vilka funktioner som finns och vad som sker vid 

en viss handling. Designen ska också vara anpassad till användaren av produkten, exempelvis bör 

en hemsida innehålla; rubriker som är utformade till det innehåll som finns, språket är anpassat 

utefter den tilltänkta användaren samt att navigeringen ska vara bekant och logisk. För att lyckas 

skapa en användarcentrerad design har även Nielsen (2005) formulerat 10 principer att ta i 

beaktande vid utvecklandet av en hemsida. En av dessa principer beskriver att informationen på 

hemsidan bör vara enkel att navigera kring, det ska inte finnas för mycket information till 

användaren samt att de steg som krävs för navigering inte ska vara för omfattande (Nielsen, 2005). 

Ytterligare en av dessa 10 principer beskriver att hemsidan ska matcha användarens verkliga värld, 

bland annat ska språket ha välkända och relevanta ord och fraser samt information som följer i en 

logisk ordning (Nielsen, 2005). 

1.4 Didaktisk relevans 

Den produkt vi tagit fram är en digital lärresurs i form av en hemsida med ambition att vara en 

tillgång för verksamma lärare i lågstadiet. Tanken med hemsidan är att underlätta lärares planering 
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av undervisning i NO då produkten innehåller lektionsmoment som utgår från det centrala 

innehållet i Lgr11 för ämnena kemi, fysik och biologi. Ett problem med mycket av det material 

som finns på internet är att det inte stämmer överens med de styrdokument som finns angivna. De 

hemsidor som finns innehåller ofta lösryckta idéer eller material som inte är förenat med Lgr11. 

Lärare får spendera mycket tid på planering då de först ska hitta relevant material för att sedan 

koppla detta till överensstämmande centralt innehåll i Lgr11. Med vår produkt, NO-portalen, 

slipper lärare att separat koppla materialet till läroplanen. 

 Materialet på hemsidan är uppdelat i fristående moment just för att lärare ska få välja det 

som passar till undervisningen och inte styras av en specifik ordningsföljd. Detta för att öka 

användarmöjligheten på hemsidan då den blir flexibel och arbetsområdena anpassningsbara utefter 

hur läraren vill arbeta. Vi som skapare av produkten vill inte begränsa lärare i deras arbete genom 

att bestämma exakt ordningsföljd av vårt material utan det är upp till varje lärare som väljer att 

använda sig av vår produkt. 
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2 Omvärldsanalys 

I omvärldsanalysen har sex existerande digitala lärresurser i NO granskats; Nationellt 

resurscentrum för biologi, Nationellt resurscentrum för fysik, Nationellt resurscentrum för kemi, 

Teknik & Natur, Hans Persson - kreativ NO samt Experimentskafferiet. De tre förstnämnda 

hemsidorna valdes till granskningen då de är framtagna i syfte att samla allt material som behandlar 

NO-undervisning. På grund av detta syfte blir dessa intressanta att granska. Den fjärde hemsidan, 

Teknik & Natur, har till syfte att samla allt material från de tre resurscentrumen vilket gör den 

aktuell för omvärldsanalysen. De två sistnämnda hemsidorna valdes efter en sökning på internet 

då det visade sig att dessa var mest populära inom ämnet NO. För att granskningen av hemsidorna 

skulle bli objektiv och resultatet jämförbart valdes fyra kriterier; 1) innehållet på sidan, 2) 

användarvänligheten, 3) hur materialet kopplas till centralt innehållet i Lgr11 samt om 4) innehållet är 

utformat i arbetsområden. Dessa kriterier har tagits från i enlighet med det syfte som finns formulerat 

för vår produkt, NO-portalen. 

 Utifrån kriteriet innehållet menas vad som faktiskt finns att använda på hemsidan, det kan 

vara allt från artiklar till praktiska lektionstips där vi har sett över det som kan nyttjas. Vi har även 

granskat sidorna utifrån användarvänlighet då vi använder begreppet som en skala där en hemsida 

rankas från låg till hög. Vi har då analyserat hur väl knappar och rubriker beskriver vad som kan 

hittas där, hur du går tillväga för att hitta lektionsmaterial för årskurs 1-3 samt om designen är 

inbjudande och tydlig. Under kriteriet centralt innehåll i Lgr11 ges det svar på om lektionsmaterialet 

är kopplat till läroplanen på ett tydligt sätt. Till sist är sidorna granskade utifrån arbetsområden. Här 

blir det synligt om materialet är uppbyggt i områden som då inte behandlar varje enskilt ämne utan 

integrerar flera eller samlar material som hör till ett visst tema.  

2.1 Nationellt resurscentrum för biologi  

Detta är en hemsida skapad av Uppsala Universitet (2002). Hemsidan innehåller forskningsartiklar, 

digitala tidningar, kurser och lektionsmaterial. Användarvänligheten är relativt hög då det är enkelt att 

navigera på sidan men utformandet väcker inte ett vidare intresse eller nyfikenhet till att klicka sig 

vidare. Det finns det en del svårigheter i navigeringen då det inte finns någon beskrivning av hur 

sidan bör användas och under vilken flik som du hittar vad. Materialet på sidan har ingen koppling 

till det centrala innehållet i Lgr11 och det står inte heller vilka åldrar materialet riktar sig mot. 

Hemsidan är uppbyggd i arbetsområden, exempelvis “växter och svampar” som behandlar tillhörande 

material. 
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2.2 Nationellt resurscentrum för fysik 

Lunds Universitet (2009) erbjuder en hemsida i ämnet fysik. Hemsidan innehåller forskning, aktuella 

händelser, artiklar om ämnet fysik samt lektionsmaterial. Det finns underrubriker för de olika 

årskurserna i skolan, från förskolan till gymnasiet med anpassat material. Här finns även en mängd 

länkar till andra sidor och hemsidan fungerar även som en samlingsportal där lärare kan skicka in 

bidrag på hur de arbetar med fysik. Användarvänligheten är relativt låg då sidan innehåller oklara 

rubriker vilket gör att det krävs en hel del felklickande innan materialet du söker träder fram. 

Designen på hemsidan är även oinbjudande och lockar därför inte användare till att bruka sidan. 

Det centrala innehållet i Lgr11 finns framskrivet där du kan klicka på överskrifterna för att komma till 

material som är kopplat dit. Materialet på sidan är indelat i arbetsområden utifrån det centrala 

innehållet i Lgr11 men är dock inte alltid anpassat efter åldersgruppen. 

2.3 Nationellt resurscentrum för kemi 

Denna hemsida är framtagen av Stockholms Universitet (u.å). Hemsidan innehåller aktuella 

händelser och information som behandlar kemi, en webbutik med arbetsmaterial och kompendier, 

underlag för fortbildning som riktar sig mot verksamma lärare samt mängder med lektionsmaterial. 

Användarvänligheten är låg då hemsidan är väldigt svårnavigerad, för att komma till det faktiska 

lektionsmaterialet behövs det en hel del letande och klickande på otydliga underrubriker. När 

materialet väl hittats finns det möjlighet till urval, exempelvis anpassningar efter årskurs eller vilken 

typ av kemi som ska testas. Materialet som finns på hemsidan är inte kopplade till det centrala 

innehållet i Lgr11 och är inte heller uppbyggt i arbetsområden utan fokuserar på att dela upp ämnet 

kemi på olika sätt. 

2.4 Teknik & Natur 

Teknik & Natur (u.å) är en hemsida som samlat material från de tre nationella resurscentra i biologi, 

fysik och kemi utifrån en satsning från Skolverket. Hemsidan innehåller lektionsmaterial, länkar för 

vidare arbte med t.ex. museer, kalendarium, aktuella händelser och nyhetsbrev. Det finns en hel del 

lektionsmaterial som är framskrivet på ett tydligt sätt med nedladdningsbara instruktioner eller 

länkar till en webbplats med vidare beskrivning av uppgifter. Dock varierar instruktionerna i 

utseende och upplägg eftersom de är samlade från redan befintliga hemsidor. Användarvänligheten är 

hög då hemsidan är uppbyggd med tydliga rubriker och det finns en skriftlig förklaring till hur 

navigeringen kan ske. Hemsidans lektionsmaterial är kopplat till det centrala innehållet i Lgr11 där 

momenten är kopplat till flera delar av det centrala innehållet. Lektionsmaterialet är inte uppdelat 

utifrån arbetsområden utan är placerat i ämnena biologi, fysik, kemi och teknik.  
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2.5 Hans Persson – Kreativ NO 

Hemsidan är framtagen och utvecklad av en verksam lärare, Hans Persson (2011). Sidan innehåller 

ett kalendarium och länkar till hans böcker samt lektionsmaterial som presenteras via filmer. 

Hemsidan har hög användarvänlighet då användaren får en bra översikt på hemsidan då det finns få 

och tydliga rubriker som leder till de olika NO-ämnena. Hemsidan presenterar inte vilket centralt 

innehåll i Lgr11 de olika momenten behandlar. Materialet på hemsidan är inte uppbyggd i 

arbetsområden utan är uppdelade i ämnen som i sin tur är uppdelade i mindre, mer specifika 

kategorier. 

2.6 Experimentskafferiet 

Experimentskafferiet är en hemsida skapad av Sigtuna naturskola (2013). Hemsidan innehåller till 

stor del experiment med tillhörande förklaring och video. Det finns nedladdningsbara instruktioner 

och bildförklaringar till experimenten direkt på sidan. Användarvänligheten är relativt hög då du hittar 

det du söker dock presenteras hemsidans experiment utan logisk ordning vilket försvårar 

navigeringen. Designen på hemsidan är uppbyggd med figurer och stora färgglada rubriker som 

inte matchar den tilltänkta målgruppen och bidrar inte till något vidare klickande. Hemsidan har 

ingen koppling till det centrala innehållet i Lgr11 och materialet är inte heller uppdelat i arbetsområden 

utan separata ämnen; fysik, kemi, biologi, geovetenskap, astronomi och teknik. 

2.7 Resultat och slutsats 

För att få en överblick av de hemsidor vi granskat följer nedan en matris som jämför dessa utifrån 

de fyra kriterierna; innehållet, användarvänlighet, centralt innehåll i Lgr11 samt arbetsområden. Resultatet 

för analysen presenteras nedan. Slutsatsen vi dragit utifrån matrisen är att ingen av dessa sex 

hemsidor uppfyller samtliga fyra kriterier utan brister i ett eller flera avseenden. 
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 Innehåll Användar-

vänlighet 

Centralt innehåll 

i Lgr11 

Arbets-

områden 

Resurscentrum 

Biologi 

Artiklar, kurser, 

lektionsmaterial 

Relativt hög Nej Ja 

Resurscentrum 

Fysik 

Forskning, artiklar, 

lektionsmaterial 

Relativt låg Ja Ja 

Resurscentrum 

Kemi 

Info om kemi, webbutik, 

lektionsmaterial 

Låg Nej Nej 

Teknik & Natur Lektionsmaterial, frågor 

och svar, länkar, 

kalendarium, nyhetsbrev 

Hög Ja Nej 

Hans Persson – 

Kreativ NO 

Kalendarium, länkar, 

lektionsmaterial 

Hög Nej Nej 

Experiment-

skafferiet 

Experiment med video 

och instruktioner 

Relativt hög Nej Nej 
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3 Produktutvecklingsprocessen 

Produkten är skapad och utvecklad utifrån en iterativ metod vilket innebär upprepning; en idé tar 

form, något skapas och testas på användarna (Wikberg-Nilsson, Ericsson & Törlind 2015, s. 30-

31). Sedan genomförs dessa steg flera gånger där produkten frekvent testas mot användarna för att 

utvecklas (Wikberg-Nilsson, Ericsson & Törlind 2015, s. 30). Ytterligare en metod som använts 

var en processorienterad metod. Detta innebär att flera idéer och alternativ testas innan en slutgiltig 

produkt är klar (Wikberg-Nilsson, Ericsson & Törlind, 2015, s. 31). Det är processen bakom 

produkten som är viktig och denna ska låtas få ta tid.   

3.1 Uppdelning av arbetet 

För att vara effektiva i byggandet av produkten och för att skapa en sammanhängande design valde 

vi att tillsammans utforma en standardsida. Denna ska fungera som en mall där struktur för 

rubriker, text och bild blir synliggjorda. Därefter genomfördes arbetsfördelningen där Kristin 

fokuserade på att utforma och ta fram material till området Vatten, luft och material medan Matilda 

arbetade med Året runt i naturen. Kristin har även skapat logotypen till hemsidan och Matilda har 

arbetat med videoredigeringen. 

 I skrivprocessen har arbetet delats upp där vi ansvarat för olika avsnitt. För att få en 

sammanhängande text har avsnitten lästs igenom av båda parter och förtydliganden har 

genomförts. På så sätt får vi en text som vi båda är nöjda med och står för. Kristin har ansvarat för 

principen om användarcentrerad design (teoretisk utgångspunkt), produktutvecklingsprocessen samt 

användarutvärderingen. Matilda har ansvarat för inledning och bakgrund, teorierna tydligt 

kommunicerade mål och digitala lärresurser (teoretisk utångspunkt) samt avsnittet där produkten 

jämförs. Vid genomförandet av omvärldsanalysen delades granskningen upp där Kristin ansvarade 

för hemsidorna Nationellt resurscentrum för kemi och fysik samt Hans Perssons - kreativ NO 

medan Matilda ansvarade för Nationellt resurscentrum för biologi och Experimentskafferiet. 

Resterande avsnitt har skapats tillsammans. 

3.2 Skapandet av NO-portalen 

Skapandet av NO-portalen har skett i fyra steg; 1) idéen, 2) färger: namn, logotyp och moln, 3) 

samla idéer och bygga hemsidan, 4) att presentera NO-portalen för användaren. 
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3.2.1 Idéen 

Idéen till NO-portalen tog form efter upptäckten om att digitala lärresurser används flitigt av lärare 

för att planera undervisning. Efter kursen Verksamhetsförlagd utbildning 3 på lärarutbildningen 

vid Uppsala Universitet noterades en regelbunden användning av internet för att hitta idéer och 

material till undervisningen. Dock upptäcktes brister; flera hemsidor fick besökas för att en 

heltäckande planering skulle fås samt att det krävdes att läroplanen separat plockades fram för att 

matcha materialet mot det centrala innehållet. 

 Utifrån ovan nämnda faktorer specificerades idéen till att produkten skulle syfta till att bli 

en digital lärresurs i form av en hemsida som ska tillhandahålla material kopplat till det centrala 

innehållet i Lgr11. Att välja ämne till hemsidan var enkelt då vi båda anser att ämnet NO är 

intressant och spännande och för att avgränsa arbetet bestämdes genast att mottagarna skulle bli 

lärare för lågstadiet. För att få reda på precis vad som saknades hos de befintliga hemsidorna inom 

ämnet NO gjordes en omvärldsanalys. 

3.2.2 Färger: Namn, logotyp och moln 

Nu var det dags att hitta ett lämpligt namn till produkten. Ambitionen var att namnet skulle 

representera produkten; en hemsida som innehåller material för ämnet NO. Flera olika namn var 

uppe för diskussion, exempelvis Kul med NO, NO för alla och NO för lågstadiet. Efter en tids 

betänkande enades vi om ett namn som beskriver sidan väl; NO-portalen.   

 Vid skapandet av logotypen valdes olika färger utifrån idén om att de tre ämnena som 

ingår i NO skulle symboliseras av varsin färg och bli så kallade ämnesfärger. Ämnet fysik blev 

tilldelad färgen lila, kemi blå och biologi grön. Dessa färger valdes då de ligger nära varandra i 

färghjulet vilket innebär att de går i samma toner och är behagliga för det mänskliga ögat att betrakta 

(Wikberg-Nilsson, Ericsson & Törlind 2015, s.174). Logotypen skapades i onlineprogrammet 

www.pixlr.com/editor.  

 För att synliggöra vilket ämne ett moment på hemsidan tillhör valdes ämnesfärgerna att 

representeras genom moln, där även det centrala innehållet står framskrivet. Exempelvis om du ser 

ett blått moln, symboliserar det att momenten behandlar ämnet kemi och motsvarande centralt 

innehåll. 

3.2.3 Samla idéer och bygga hemsidan 

När namnet var skapat och logotypen konstruerad startade insamlandet av idéer till 

lektionsmomenten. Detta har främst skett via internet men även traditionella läromedel har använts 

samt uppgifter som genomförts under lärarutbildningen. Utifrån de idéer vi fann uppstod 

inspiration till att skapa eget material, bland annat powerpoints, laborationsrapporter och 

http://www.pixlr.com/editor
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instruktioner. På hemsidan är det noga återgett var inspirationen är hämtad och det material som 

är skapat av oss är märkt med NO-portalens logotyp.   

 Efter skapandet av material kunde byggandet starta. Den domän som valdes var 

www.weebly.com, då vi båda redan hade kunskap kring dess funktioner. För att få inspiration till 

hur hemsidan skulle vara uppbyggd, med exempelvis flikar och färger, undersöktes hur andra 

hemsidor med samma domän var utformade. Utifrån denna inspiration valdes ett tema av ljus 

karaktär som även hade kapacitet att göra navigeringen enkel, då detta var något som uppskattades 

hos de tidigare besökta hemsidorna.  

 I läroplanen för grundskolan (2011) finns det centrala innehållet uppdelat i  områden; Året 

runt i naturen, kropp och hälsa, kraft och rörelse, material och ämnen i vår omgivning, berättelser om natur och 

naturvetenskap samt metoder och arbetssätt. En nyfikenhet väcktes kring huruvida det centrala innehållet 

gick att placera under nya rubriker, just för att få färre områden att arbeta med och bygga upp 

material till. Därför testades en ny indelning, där det centrala innehållet grupperats under dessa 

rubriker; Året runt i naturen, Luft, vatten och material, Kropp och Hälsa samt Rymden. Det är dessa fyra 

rubriker som NO-portalen är uppbyggd kring. 

3.2.4 Att presentera NO-portalen för användaren 

För att tydligt presentera syftet med hemsidan och tanken kring hur lärare kan arbeta med denna 

fanns tidigare en text som presenterade produkten. Under en workshop vid Uppsala Universitet 

gavs tips om att detta kunde presenteras genom en video istället och den idén lockade oss. Via en 

video får användaren till sig informationen snabbare och enklare än genom text, samt att det blir 

synligt vilka som har skapat produkten. Detta kan leda till ett ökat förtroende för hemsidan och 

det material som har publicerats. Presentationsvideon och övriga videos som finns tillgängliga på 

hemsidan är filmade med mobilkameror och redigerade i programmen Viva editor och VideoShow. 

Genom dessa beslut och processer har produkten, www.no-portalen.weebly.com, skapats. 

3.3 Användaranalys 

För att produkten ska vara användarcentrerad behöver användarna testa denna under processens 

gång och ge återkoppling efter sin upplevelse (Wikberg-Nilsson, Ericsson & Törlind 2015, s. 23). 

3.3.1 Urvalsgrupp 

Ryen (2004, s. 78) menar att en urvalsgrupp ska sträva efter heterogenitet vilket innebär att urvalet 

ska kännetecknas av olikheter för att få en bredare analys. Den heterogenitet som eftersträvas i 

detta fall är en variation gällande ålder och erfarenhet kring läraryrket. Dessa olika personer har en 

http://www.weebly.com/
http://www.no-portalen.weebly.com/
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variation kring preferenser gällande både utseende och innehåll på en hemsida och det var dessa 

åsikter vi ville komma åt. För att uppnå denna variation av åsikter tillfrågades ett antal lärarstudenter 

vid Uppsala universitet och även några verksamma lärare. Efter tillfrågningen gavs respons från tio 

lärarstudenter och tre verksamma lärare. 

3.3.2 Användarna testar och granskar 

För att få återkoppling på produkten fick urvalsgruppen tillgång till den digitala lärresursen och de 

ombads granska den utifrån ett antal frågor. Frågorna behandlade användarvänligheten, innehållet 

och designen på produkten (se Bilaga 1). Återkopplingen genomfördes via e-post utifrån Ryens 

(2004, s. 197) idéer om att det kan innebära fördelar att ställa frågor via e-post. De fördelar Ryens 

(2004, s. 197) nämner är att de tillfrågade i lugn och ro kan tänka över frågorna och svara när tid 

finns samt att de själva formulerar sina svar istället för att intervjuaren antecknar eller spelar in. Vi 

använde oss av e-postintervjuer just för att användarna då själva fick chans att testa hemsidan och 

sedan ge sin återkoppling. 

3.3.3 Slutsatser av användaranalysen 

De slutsatser som drogs utifrån användaranalysen var att hemsidan var lättnavigerad gällande 

ämnesraden, designen enkel, tydligt välkomnande på sidan samt adekvat material för 

åldersgruppen. Det fanns dock otydligheter kring vad molnen till varje moment representerade, 

vilka som skapat sidan samt en utförlig förklaring kring hur navigeringen bör ske. En person 

uttryckte:  

“Ibland kan det vara svårt att ha Undersidor/flikar till menyvalet hem [...] Kanske skulle ni kunna samla 

innehållet på de sidorna på en ”Om”-sida som får en egen plats i menyn.” 

Det som förändrades efter användaranalysen var en uppdatering av välkomstvideon, en ny rubrik 

i ämnesraden (Om) där förklaringar kring navigering på sidan uttrycks, kontaktformulär till skaparna 

och förklaring till molnens funktion samt att hemsidans typsnitt och teckenstorlek sågs över för att 

bli enhetligt. 

3.4 Etiska överväganden 

Produkten utgår från material och lektionsupplägg som redan finns tillgängliga då vi som 

lärarstudenter inte besitter den erfarenheten eller kunskap som krävs för att skapa eget material för 

undervisning. Därför har inspiration hämtats från befintliga digitala lärresurser, traditionella 

läromedel samt utifrån uppgifter som genomförts på lärarutbildningen. Det material som 

ursprungligen kommer från befintliga digitala lärresurser har noga markerats på hemsidan som 
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inspirationskälla. De bilder som används för att göra Powerpoints och liknande har kontrollerats 

att de får användas och redigeras.  

 Vid utvärdering av produkten har information getts till urvalsgruppen att deras svar 

eventuellt kommer att användas skriftligt i rapporten men att deras namn inte kommer att nämnas. 

Detta görs just för att personerna ska känna sig trygga i att uttrycka vad de tycker. 

3.5 Hur de teoretiska utgånspunkterna införlivas i produkten 

Produkten har skapats utifrån de tre tidigare nämnda principerna. Utifrån den första principen, 

som behandlar varför tydligt kommunicerade mål bör införlivas i undervisningen, har vi valt att 

koppla varje moment på hemsidan till det centrala innehållet i Lgr11. Utifrån den andra principen, 

som beskriver att digitala lärresurser bör användas till undervisningen, presenteras därmed 

lektionsmomenten via en hemsida. Utseendet och funktionerna på hemsidan  är utformade efter 

den tredje principen som behandlar att produkten bör ha en användarcentrerad design. Hemsidan 

är uppbyggd på ett bekant sätt för den tilltänkta användaren, lärare, då vi har valt en enkel, ljus 

design med vanligt förekommande ord i navigeringen, exempelvis Hem, Om och Centralt innehåll. 

NO-portalen är även utformad för att synliggöra materialet på bästa möjliga sätt för användaren. 
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4 Utvärdering av produkten 

Detta avsnitt behandlar dels en utvärdering från användarna samt en jämförelse där vår produkt 

ställs mot de tidigare granskade hemsidorna. Utvärderingen och jämförelsen är alltså det slutgiltiga 

steget i produktutvecklingsprocessen där det blir synligt om produkten motsvarar syftet och våra 

förväntningar. 

4.1 Urvalsgrupp och användarutvärdering  

Urvalsgruppen består av samma personer som tidigare genomförde användaranalysen där återigen 

tio lärarstudenterna och de tre verksamma lärarna tillfrågades. Framförallt skulle urvalsgruppen 

urskilja de förändringar som gjorts och avgöra om dessa var av positiv eller negativ karaktär.  

 Utvärderingen genomfördes via e-post där användarna mottog ett bifogat dokument med 

frågor samt webbadressen till NO-portalen. Frågorna behandlade främst de förändringar som 

gjorts men även frågor om användarvänligheten och innehållet på hemsidan (se Bilaga 2). 

4.2 Slutsatser av användarutvärdering 

De slutsatser som drogs från utvärderingen var bland annat att användarna upplever att den nya 

rubriken (Om) ter sig sig lämplig. Denna innehar tillfredsställande underrubriker som fyller behovet 

av att förklara navigeringen, erbjuda ett kontaktformulär samt beskriva molnens koppling till färg 

och det centrala innehållet. En användare uttryckte sig såhär kring hemsidan: 

“Bra att det finns två varianter i hur man kan navigera sig på sidan; antingen om man vet vilket område man 

ska jobba med (typ exemplet luft) eller om man vet vilket centralt innehåll man ska jobba med.“ - Lärarstudent 

vid Uppsala Universitet 

Det användarna önskade som vidare utveckling var att de pdf:er som finns ska öppnas i en ny flik 

i webbläsaren och molnen kan även uttrycka med text vilket ämne det tillhör. Vi själva har 

ambitionen att fylla på med material till alla områden. Det ska finnas gott om lektionsmaterial att 

tillgå via NO-portalen.  

4.3 Jämförelse 

I detta avsnitt jämförs vår produkt med de sex tidigare granskade hemsidorna. Detta för att få en 

uppfattning om på vilket sätt den skiljer sig från de andra. Jämförelsen  utfördes genom att 

produkten granskades utifrån samma kriterier; inehållet, användarvänligheten, centralt innehåll i Lgr11 

samt arbetsområden. Resultatet presenteras nedan i matrisen.  
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 Innehåll Användar-

vänlighet 

Centralt 

innehåll i 

Lgr11 

Arbets-

områden 

Resurscentrum 

Biologi 

Artiklar, kurser, 

lektionsmaterial 

Relativt hög Nej Ja 

Resurscentrum 

Fysik 

Forskning, artiklar, 

lektionsmaterial 

Relativt låg Ja Ja 

Resurscentrum 

Kemi 

Info om kemi, 

webbutik, 

lektionsmaterial 

Låg Nej Nej 

Teknik & Natur Lektionsmaterial, 

frågor och svar, länkar, 

kalendarium, nyhetsbrev 

Hög Ja Nej 

Hans Persson – 

Kreativ NO 

Kalendarium, länkar, 

lektionsmaterial 

Hög Nej Nej 

Experiment-

skafferiet 

Experiment med video 

och instruktioner 

Relativt hög Nej Nej 

NO-portalen Lektionsmaterial Hög Ja Ja 

 

4.4 Slutsatser av jämförelse 

De slutsatser som dras av resultatet är att NO-portalen uppnår de fyra kriterierna. Det som kan 

utläsas är att NO-portalen enbart innehåller lektionsmaterial medan majoriteten av de övriga 

omfattar fler funktioner och användarvänligheten hos hemsidorna är även mycket blandad. 

Förvånande nog är det endast tre av sju hemsidor som har en koppling till det centrala innehållet i 

Lgr11 medan tre av hemsidorna tillhandahåller material genom arbetsområden. Vår egen slutsats 

är att NO-portalen inte är lika omfattande vad gäller innehåll av lektionsmaterial som de övriga 

hemsidorna men NO-portalen är däremot en renodlad hemsida för lektionsmaterial. Det som även 

kan utläsas är att två av hemsidorna, NO-portalen och Teknik & Natur, sticker ut vad gäller 

användarvänlighet och design då dessa är mycket tilltalande. Det som skiljer dessa åt är att Teknik 

& Natur inte är uppbyggd i arbetsområden samt att den riktiar sig mot både elever i årskurs F-3 

och 4-6, där NO-portalen istället enbart fokuserar på lågstadiet och att samla lektionsmaterial i 

arbetsområden.  
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5 Diskussion 

I detta avsnitt kommer några punkter ur rapporten att diskuteras. 

5.1 Urvalsgrupp och användarutvärdering 

Ursprungligen var det tänkt att utvärderingen skulle ske genom en fokusgrupp, där ett antal 

lärarstudenter skulle ingå och diskutera produkten samt muntliga intervjuer med några verksamma 

lärare. Det visade sig svårt att samla alla informanter på grund av tidsbrist hos de tillfrågade. De 

muntliga intervjuerna med lärare kunde inte heller genomföras på grund av tidsbrist hos oss. Därför 

valde vi att genomföra utvärdering av produkten genom e-post som blev det mest tidsbesparande 

och smidigaste sättet för alla parter. Genom skriftliga intervjuer blev återkopplingen välformulerad 

då användarna hade en tid på sig att granska och kommentera produkten. I den slutgiltiga 

utvärderingen med användarna fick vi dock ett bortfall av respondenter där endast fyra av de tio 

lärarstudenterna samt en av de tre verksamma lärarna gav återkoppling på produkten. Detta ledde 

till att återkopplingen inte fick samma bredd som den tidigare vilket medför att eventuellt vidare 

arbete med hemsidan försvåras, då det saknas utvecklingspunkter. 

 Anledningen till att både lärarstudenter och verksamma lärare tillfrågades var för att få ett 

bredare perspektiv på användarupplevelsen men även att få olika typer av återkoppling. De 

verksamma lärarna gav positiva kommentarer till materialet men kring designen fick vi till svar att 

hemsidan “såg fin ut” därmed saknades konstruktiv kritik. Lärarstudenterna genomgår en 

utbildning där det ställs krav på användandet av digitala verktyg och därför ställer de krav på att 

digitala lärresurser ska vara utformade på ett användarvänligt sätt. Detta innebär att de gav 

återkoppling på design, navigering och specifika detaljer som hjälpte till att förfina vår hemsida. 

Skillnaderna i kommentarerna hos urvalsgruppen kan bero på att de verksamma lärarna inte hade 

dessa krav på att använda digitala verktyg i sin utbildning medan studenterna kontinuerligt 

undervisas kring detta.  

5.2 Resultat av användarutvärdering 

Det vi framförallt tagit fasta på efter användarutvärderingen är att vår produkt upplevs som 

användbar och en tillgång för lärare. Användarna har även kommenterat att vår sida skiljer sig 

markant från redan befintliga sidor med ett liknande syfte och innehåll. De största skillnaderna är 

just att designen är inbjudande och lockar till vidare användande, innehållet på hemsidan är avskalat 

då det i princip endast finns lektionsmaterial att hämta samt att materialet har en koppling till Lgr11 

på ett konkret sätt. Något som även uttryckts är avsaknad av ett heltäckande material inom varje 
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arbetsområde men på grund av den tidsram som följts har detta inte hunnits med. Vi har tagit till 

och använt oss av den återkoppling användarna har uttryckt vilket har varit en viktig del i 

utvecklandet av produkten. 

5.3 Jämförelse 

Vid den jämförelse som genomfördes ställdes vår produkt mot de sex hemsidor som tidigare 

granskats. Eftersom vi genomfört jämförelsen själva går det inte att fastställa ett objektivt synsätt 

men genom att använda samma kriterier som tidigare var det ett gott försök. Utifrån de slutsatser 

som drogs av jämförelsen anser vi att vår produkt är tillfredsställande utifrån de krav vi själva har 

på en digital lärresurs. 

5.4 Produktutvecklingsprocessen 

Den produktutvecklingsprocess som genomgåtts har i stort sett fortskridigt som planerat. Vi har 

utgått från en iterativ process där produkten har bearbetats flera gånger. Detta är en process som 

fungerat väl då produkten ständigt förbättras efter de bearbetningar som gjorts. Till stadiet av 

idéeskapande har vi återvänt ett flertal gånger för att specificera och definiera produktens behov, 

syfte och utseende. I prototypandet, där produkten byggts upp, har användare nyttjats i syfte att 

driva produkten framåt men även att ställa deras behov i det främsta rummet. Något  som fick 

förändras i utvecklingen av produkten var användaranalysen, där en annan form av 

informationssamlande fick användas vid återkoppling. Detta ledde till ett utbyte av frågor i 

underlaget för utvärderingen och analysen samt ett annat sätt att kontakta urvalsgruppen. Istället 

för muntlig kontakt skedde kommunikationen digitalt. Trots detta bakslag nåddes det önskade 

målet om återkoppling på produkten.  

 Arbetet med domänen weebly har haft både fördelar och nackdelar. Eftersom vi som 

skapat produkten visste hur domänen fungerade blev det enkelt att bygga hemsidan då vi inte 

behövde lägga tid på att lära oss något nytt. Det som däremot upplevdes problematiskt var att 

denna domän begränsade arbetet med designen då byggandet av hemsidan är styrda utefter en mall 

och användaren kan inte placera exempelvis text eller bild som den vill. Om byggandet av hemsidan 

skett på en annan plattform hade andra möjligheter funnits. 

 Innehållet på hemsidan är delvis färdigarbetat utifrån de mål vi satt vid starten av arbetet. 

Men det saknas en hel del material för att hemsidan ska vara funktionell inom alla ämnesområden 

i ämnet NO. I nuläget är produkten färdigutvecklad men ambitionen finns att i framtiden fortsätta 

bygga hemsidan och utveckla den för vidare bruk. 
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5.5 Syfte 

Syftet med produkten är: 

“Att skapa en användbar digital lärresurs som tillhandahåller arbetsområden för lågstadielärare i ämnet NO 

med koppling till det centrala innehållet i Lgr11.” 

Syftet innebär att produkten ska vara utformad för lärare i lågstadiet och är menat att underlätta 

arbetet med naturorienterande ämnen, NO. Produkten ska förse lärare med konkreta tips om hur 

de kan arbeta både teoretiskt och praktiskt. Något som saknas i många digitala lärresurser är 

koppling till det centrala innehållet i Lgr11 och tydligt framskrivna mål, detta ska synas tydligt i 

denna produkt för att underlätta arbetet för lärare. I syftet står ordet “användbar” vilket innebär 

att hemsidan ska ha en design som är utformad på ett logiskt och enkelt sätt för användaren. 

Genom produktens design och innehåll motsvaras syftet vilket kan ses genom de utvärderingar 

produkten genomgått.   

 Vi upplever att vi lyckats utveckla en produkt som är användarvänlig och har den tydliga 

koppling till det centrala innehållet i Lgr11 som vi önskat. Vår produkt är framtagen med hjälp av 

användaren där deras återkoppling tagits i beaktande vilket gjort att produkten utvecklats framåt. 

NO-portalen är färdigarbetad för denna gång men vad framtiden har att utvisa är ovisst.  
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1. Underlag för användaranalys 

Förkunskaper (om du är verksam lärare): 

 Hur ofta använder du digitala resurser till din planering? 

 Hur mycket tid lägger du på att hitta material/ inspiration på internet till din undervisning? 

Länk till produkt: www.no-portalen.weebly.com  

Utvärdering av produkt: 

 Förstår du syftet med hemsidan? 

 Tycker du att materialet användbart? Hur? 

 Tycker du att hemsidan är väl uppbyggt och lättnavigerad? 

 Tycker du att det är bra att målen från LGR11 syns på sidan? 

 Framskrivs de på ett bra sätt? 

 Hur kan sidan förbättras? Är något otydligt eller svårt att hitta? 

7.2 Bilaga 2. Underlag för utvärdering 

www.no-portalen.weebly.com 

Svaren som du ger kommer att användas för att utveckla vår produkt. Det kan hända att dina svar används i vår 

rapport, men inga namn kommer skrivas ut. 

 

Frågor om hemsidan 

1.   Är det lätt att navigera på sidan för att hitta det material du letar efter? 

2.  Är materialet och lektionerna så pass tydligt utformade så att du känner att du kan använda dig 

av dem? 

3.   Hur tycker du att det centrala innehållet i LGR11 framskrivs? 

4.  Vad tycker du om den uppdelning vi har gjort av de olika arbetsområdena; Året runt i naturen, 

Vatten, luft och material, Kropp och hälsa samt Rymden? 

5.   Uppdrag: Du ska planera och förbereda en lektion som handlar om vattnets olika former. Hittar 

du lektionstips för det? Hur gick du tillväga? 

6.     Övrig kommentar/tanke: 

Utvärdering av tidigare feedback 

1.  Hur tycker du fliken OM fungerar, finns det relevant information för dig där? Varför/varför 

inte? 

2.   Vad tycker du om typsnittet och storleken på överrubriker, underrubriker och brödtexten? 

http://www.no-portalen.weebly.com/
http://www.no-portalen.weebly.com/
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3.   Förstår du vad molnen symboliserar (färgen och texten i)? 

4.   Om du skulle vilja kontakta skaparna av sidan, hittar du ett lämpligt ställe för det? 

5.  Förstod du själv hur du navigerar på sidan eller hittade du en förklaring till det? I så fall, var? 

7.3 Bilaga 3. Vår produkt 

www.no-portalen.weebly.com 
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