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SAMMANFATTNING 

Denna rapport redovisar arbetet med att uppdatera webbplatsen qnodd.se, en webbplats som är till 

för att presentera läromedlet Qnoddarnas värld, utgivet av Natur & Kultur. I rapporten redovisas för 

tidigare studentuppsatser samt teorier rörande användarvänlighet och designprinciper som har 

används för att utföra användartester och utvärderingar. Webbplatsen har under tiden för projektet 

genomgått två uppdateringar och arbetet med webbplatsen kommer med hjälp av användartesterna 

fortsätta även efter projektavslutet. 

NYCKELORD 

Qnoddarnas värld, webbdesign, re-design, design, användartester 

ABSTRACT 

This report describes the process of updating the website qnodd.se, a website that is designed to 

introduce the teaching material Qnoddarnas värld, published by Natur & Kultur, Sweden. The 

report presents former student essays and theories of usafulness and design principles that have 

been applied when preforming user testing and evaluations. The site has during the project 

undergone two updates and further development of the site will through the user tests continue even 

after the project is finished. 
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1 INLEDNING 

Det blir allt mer vanligt med digitala läromedel i skolan, man kan läsa och höra om det i flera olika 

medier (Utbildningsförvaltningen, 2013) (Leijon, 2012) (Ferhatovic, 2014). Det senaste tillskottet är 

iPads och läromedel gjorda specifikt för dessa. 

Under min praktik på bokförlaget Natur & Kultur fick jag förmånen att komma i kontakt med ett av 

dessa läromedel, Qnoddarnas värld. Min uppgift blev att uppdatera Qnoddarnas världs webbplats 

och göra informationen om läromedlet mer lättöverskådlig på webbplatsen. 

Den här rapporten, som är en del av kursen Praktiskt examensarbete inom programmet IT, media 

och design, kommer ta upp hur arbetet med Qnoddarnas världs webbplats har planerats och 

genomförts. Arbetet har utförts i skarpt läge och har haft två delmål satta inför ett evenemang och 

examensarbetesavslutet. Till första delmålet skedde en större omstrukturering och till det andra 

delmålet testades webbplatsen på flera olika sätt. 

1.1 SYFTE OCH LEVERANSER 

Målet med examensarbetet är att utifrån den ursprungliga webbplatsen strukturera om innehållet 

och skapa en webbplats som bättre informerar besökaren om bland annat läromedlet och aktuella 

händelser. Det är viktigt att visa vad Qnoddarnas värld är och att bjuda in nya kunder till att ta del 

av läromedlet samtidigt som befintliga kunder ska kunna använda sig av webbplatsen för att hitta 

information om aktuella händelser och vanliga frågor. Detta kommer göras med hjälp av 

användartester och utvärderingar. 

De bestämda leveranserna är: 

 En uppdaterad webbplats. 

 En tydligare utformning av vem man ska kontakta för vilket ändamål. 

 En responsiv webbdesign. 

 Ett konto för pedagogisk kommunikation samt spridning av information om läromedlet på socia-

la medier. 

1.2 AVGRÄNSNINGAR 

Det som inte omfattas av examensarbetet är att revidera de ursprungliga texterna så att de passar 

den uppdaterade webbplatsen. Examensarbetet berör inte heller läromedlet i sig, Natur & Kulturs 

presentation av läromedlet på den egna sidan (nok.se) eller den grafiska utformningen av 

läromedlet. 
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2 BAKGRUND 

2.1 NATUR & KULTUR 

Natur & Kultur är ett bokförlag grundat 1922 av Johan Hansson och Jenny Bergvist. Förlaget drevs 

och styrdes av grundarnas olika idéer och snart inriktade sig förlaget på fackböcker. Under andra 

världskriget gav förlaget sig själv ett uppdrag att värna om yttrandefriheten och efter det ombildades 

förlaget till en oberoende stiftelse. Under 60-talet lades verksamhetens tyngdpunkt på facklitteratur 

och det var början på den framgångsrika läromedelsutgivningen. Under 80-talet utvecklades även 

en allmänlitterär utgivning och idag består Natur & Kultur av två förlagsenheter: Läromedel och 

Allmänlitteratur. 

2.2 QNODDARNAS VÄRLD 

Qnoddarnas värld är ett svenskt läromedel producerat direkt för iPad. I appen 

finns allt som krävs för undervisning i svenska och matematik i åk 1-3. Innehållet 

är framtaget enligt Lgr 11 och Skolverkets bedömningsunderlag och är 

pedagogiskt kvalitetssäkrat.  

 (http://qnodd.se.loopiadns.com) 

Qnoddarnas värld är ett digitalt läromedel speciellt utvecklat för iPad och årskurs 1-3. Det 

presenterades för första gången under läromedelsmässan 2012, men det var först under hösten 2013 

som det blev tillgängligt att köpa. Däremellan fick en del lärare möjlighet att prova och utvärdera 

läromedlet i klassrummet. 

Läromedlet är uppdelat i två delar, lärarklienten och elevlicensen. Det är lärarklienten som styr 

Qnoddarnas värld och det är därifrån som läraren administrerar undervisningen. Lärarklienten kan 

öppnas upp via en webbläsare på datorn eller i iPaden. I lärarklienten ges även tillgång till 

lärarhandledningen, där det beskrivs hur Qnoddarnas värld kan användas i undervisningen. För att 

eleverna ska få tillgång till Qnoddarnas värld installeras en eller flera applikationer på en iPad, 

applikationerna är specifika för varje årskurs, röd för årskurs 1, grön för årskurs 2 och blå för 

årskurs 3 (utkommer hösten 2014). För att logga in i applikationen används elevlicensen, som är 

elevens nyckel in i Qnoddarnas värld. 

Väl inne i applikationen presenteras elevens hemvist, stubben. I stubben kan eleven möblera om och 

få tillgång till olika resultat och övningar (olika för varje applikation). När eleven ska börja jobba 

klickar hen på dörren och en översiktsbild över olika öar presenteras. Eleven väljer då vilket ämne, 

Svenska eller Matematik, hen vill jobba med och sedan syns flera stigar. Varje stig representerar 

olika områden och på stigarna finns det bär utplacerade, vissa bär kan vara gråa och då har läraren 

avgjort att eleven inte är redo för den övningen än. Bakom varje bär finns ytterligare en stig med 

ännu fler övningar och i varje övning finns flera olika nivåer. När en elev har utfört en övning syns 

detta i lärarklienten och läraren kan gå in och titta på en eller flera elevers resultat. 

  

http://qnodd.se.loopiadns.com/
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2.2.1 WordPress 

För att administrera qnodd.se används CMS verktyget WordPress. CMS står för Content 

Management System och är ett samlingsnamn för de system som är till för att underlätta utveckling 

av webbplatser. Vissa av systemen är inriktade på bloggar och andra är inriktade på webbplatser för 

reklam eller forum. WordPress började som ett bloggverktyg, men har därefter utvecklats för att 

kunna göra så mycket mer, bland annat kan man skapa olika sidor som tillåter en annan struktur och 

det finns många fler olika widgets och plugins speciellt anpassade för WordPress teman. (Leary, 

2010, s. 1) 

2.3 TEORETISK BAKGRUND 

2.3.1 Tidigare studentuppsatser 

Inom ämnet webbdesign har det skrivits många studentuppsatser och nedan presenteras fem stycken 

uppsatser, tre rörande re-design, en rörande konceptdesign och en uppsats rörande varumärkes 

strategi. Dessa tas upp för att redogöra hur andra har tänkt kring det berörda ämnet och för att visa 

hur deras arbeten har påverkat den här rapporten. 

2.3.1.1 Re-design 

Wigren & Lundberg (2012) skrev under våren 2012 en rapport om skapandet av en tillgänglig och 

användbar webbplats. Deras fokus låg på att skapa en säljande och informativ webbplats med syfte 

att avspegla säkerhet och trygghet. För att göra detta har de använt sig av en iterativ process med ett 

flertal användartester, en omvärldsanalys där de tittat på andra säkerhetsföretags webbsidor med 

fokus på funktion och grafiskt utseende samt ett antal designprinciper och riktlinjer. De principer de 

utgick från var Shneiderman & Plaisant’s ”the eight golden rules of interface design” och Nielsens 

tio heuristiska riktlinjer. De drog även paralleller till Benyon, Turner & Turners tolv principer som 

är uppdelade i tre kategorier. Genom dessa metoder anser Wigren & Lundberg att de lyckats skapa 

en tillgänglig, användbar och lättförståelig webbplats. 

Även Hermansson (2013) tar upp Nielsens och Benyons arbete med olika riktlinjer i sin rapport från 

våren 2013, men hon tar upp Nielsens fem egenskaper som ett system måste inneha och Benyons 

begrepp acceptability. Dessa begrepp använder hon som en grund i sitt arbete med att förändra 

interaktionen på Rättviseförmedlingens webbplats för ett flertal olika användare och intressenter till 

webbplatsen. Hermanssons arbete gick främst ut på att kartlägga de olika användarna och vad de 

tyckte om webbplatsen genom en enkätundersökning som var placerad på den ursprungliga 

webbplatsen. Hermansson kommer dock inte fram till någon slutsats om sitt resultat utan diskuterar 

endast de val hon har gjort. 

I en rapport skriven av Beijer (2013) används en annan metod än ovanstående, hon har fokuserat på 

att utvärdera den befintliga webbplatsen och att utföra SWOT-analyser på konkurrerande webbsidor. 

Genom en intervjustudie, personas och scenarion har hon även utvärderat sina skisser, för att till sist 

komma fram till en ny grafisk profil och ett nytt designförslag för kundens webbplats. 

  



 

 

2014-06-18 8 

2.3.1.2 Konceptdesign och varumärkesstrategi 

Widelund och Lindholm (2013) skriver i sitt arbete om att skapa en konceptdesign inför ett event 

om vikten av att det avsedda budskapet är väl uttänkt och kommuniceras tydligt till användarna då 

det bara tar några sekunder för användaren att nås av webbplatsens budskap. Genom olika modeller, 

strategier, prototyper och fokusgrupper har Widelund och Lindholm designat en webbplats. Den 

modell de främst har använt sig av är Garrets designmodell, genom detta hoppades de kunna arbeta 

strukturerat och få med alla detaljer som krävs för en lyckad konceptdesign. De har även använt sig 

av Benyon för att bygga upp en bra interaktionsdesign och Krug för att utöka användbarheten och 

användarvänligheten. 

I en rapport skriven av Hagström (2012) problematiserar hon överlämnandet av en webbplats från 

programmeraren till företaget som sedan kommer sköta det fortsatta uppdaterandet av webbplatsen. 

Hon tar även upp vikten av att ha ett starkt varumärke och hur man kan utveckla det för ett företag 

som saknar varumärkesstrategi. Som referenser till detta nämner hon bland annat Fredlund och 

Nilsson som diskuteret värdet av Branding och varumärkesstrategi samt Krug för att problematisera 

användarvänlighet. 

2.3.2 Teoretisk referensram 

I boken ”Design av informationsteknik, materialet utan egenskaper” tar författarna Jonas Löwgren 

och Erik Stolterman (2005) upp vad de anser är ”god” design. De beskriver bland annat att 

artefakten alltid måste bedömas i en situation, till exempel kan en snabb och effektiv artefakt aldrig 

väga upp att den missförstås av användaren (Löwgren & Stolterman, 2005, s. 5). De skriver även att 

designförmågan mer handlar om designern själv än några exakta hjälpmedel. Det handlar om att 

hitta ”den rätta känslan” (Löwgren & Stolterman, 2005, s. 77) och att öva upp sin förmåga att 

improvisera. Men för att kunna utveckla en kunskap som går så djupt att man reagerar rent intuitivt 

tror jag att det krävs att man skapar en grund för sig själv, en checklista om man så vill. Att man 

genom andras erfarenheter får en översikt för att inte tappa bort sig. Därför har jag i det här arbetet 

utgått från några olika riktlinjer och principer. 

2.3.2.1 Användarvänlighet 

Jakob Nielsen (2012) drar paralleller mellan nytta (eng. utility) och användbarhet (eng. usability) 

och förklarar att om båda begreppen är uppfyllda så är webbplatsen användarvänlig (eng. useful). 

Nielsen beskriver att nytta uppfylls om webbplatsen tillhandahåller det användaren behöver och 

användarvänlighet om det är enkelt och behagfullt för användaren att använda webbplatsen. 

Detta skriver även Tommy Sundström (2005) i sin bok där han specificerar användarvänlighet med 

att ha en bra typografi eller hastighet så att användaren enkelt kan ta till sig innehållet. Men nytta 

specificeras inte mer än att det är upp till användaren att avgöra om webbsidans innehåll 

tillfredsställer det behov som användaren vill mätta. (Sundström, 2005, s. 13) 

Enligt Steve Krug (2006, s. 5) är användbarhet enkelt att förklara, det är att se till att något fungerar 

bra. Hans första regel är enkel och är titel på hans bok ”Don’t make me think!”, han anser att det är 

det enklaste sättet att göra en webbplats användbar. Användaren bör direkt se vad det handlar om, är 

det ett klickbart objekt? Gör den grafiskt likt en knapp (Krug, 2006, s. 15). Krug (2006, s. 23) 

förklarar även att det designern skapar i en helhet kommer inte ses i en helhet då användaren har ett 

selektivt seende och riktar in sig på det som hon letar efter. 
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Nielsen beskriver även fem komponenter som definierar användarvänlighet (Nielsen, Usability 101: 

introduction to usability, 2012); 

 Lärbarhet: Fur enkelt är det för användaren att genomföra en enkel uppgift första gången de 

stöter på designen? 

 Effektivitet: När en användare har lärt sig designen, hur snabbt kan de utföra sin uppgift? 

 Minnesförmåga: När en användare återkommer till designen efter en period av att inte ha 

använt den, hur snabbt återfår hon kunskapen? 

 Felmeddelande: Hur många fel gör användaren, hur svåra är felen och hur enkelt kan de 

åtgärda problemet? 

 Nöjdhet: Hur nöjd är användaren med designen? 

Problemet med användbarhet är att det inte går att mäta. Både användarvänlighet och nytta går att 

vända och vrida på så att det passar en själv, och det blir därför inte mätbart. Men det går att göra 

användartester för att se hur användaren navigerar på sidan och se hur väl de fem komponenterna 

uppfylls. 

2.3.2.2 Designprinciper 

När man designar en webbplats så är det viktigt att tänka på att besökaren kommer att glömma bort 

saker över tiden och det är därför viktigt att tänka på detta så att man inte lägger in långa listor för 

besökaren att följa. Men besökaren är oftast bra på att improvisera och interaktionen bör därför vara 

mer än bara effektiv, den bör engagera, vara njutningsbar och upplyftande. (Benyon, 2010, s. 217) 

För att tillmötesgå detta har Benyon (2010, s. 89) satt ihop Don Normans och Jakob Nielsens 

riktlinjer till tolv designprinciper som han har kategoriserat i tre grupper; läraktighet, effektivitet och 

tillmötesgående. Dessa tre kategorier kan man, enligt Benyon (2010, s. 126) utgå från om man vill 

göra en övergripande utvärdering utan att gå in på varje princip i sig själv. 

Kategorin läraktighet är till för att belysa om användaren lätt kan se vad som händer på webbplatsen 

baserat på tidigare erfarenheter (Benyon, 2010, s. 126). I den här kategorin lyfts riktlinjerna 

synlighet, konsekvens, kännedom och tydlighet fram och inbegriper bland annat Nielsens 

regler ”Anpassning mellan systemet och den verkliga världen” och ”Konsekvens och standarder”. 

Kategorin effektivitet är till för att belysa användarens möjlighet att ångra sina beslut, utföra 

handlingar enkelt, effektivt och säkert (Benyon, 2010, s. 126). I den här kategorin lyfts riktlinjerna 

navigation, kontroll, återkoppling, återhämtning och restriktion och inbegriper bland annat Nielsens 

regler ”Fel förebyggande” och ” Igenkännande istället för ihågkommande” (Nielsen, 10 Usability 

Heuristiscs for user interface design, 1995). 

Kategorin tillmötesgående är till för att belysa om användaren kan utföra en uppgift på flera olika 

sätt (Benyon, 2010, s. 126). I den här kategorin lyfts riktlinjerna flexibilitet, stil och gemytlighet och 

inbegriper bland annat Nielsens regler ”Flexibilitet och effektivitet vid användande” och ”Estetisk 

och minimalistisk design”. 

I den här rapporten kommer de tre kategorierna, med inriktning på Nielsens regler användas vid den 

heuristiska utvärderingen.  
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3 METOD 

I det här kapitlet presenteras de metoder som använts i genomförandet av examensarbetet, varför de 

har använts samt viss kritik som kan finnas mot de olika metoderna. Även hur urvalet har valts ut 

presenteras. 

3.1 PACT ANALYS 

Att sätta användaren först är en väsentlig del av att designa ett interaktivt system enligt Benyon 

(2010, s. 26) och ett användbart ramverk till detta är PACT-analysen. PACT står för Användare 

(People), Aktivitet (Activities), Kontext (Context) och Teknik (Technologies) och är till för att lyfta 

fram de aktiviteter som en användare kan tänkas vilja göra och i vilken miljö det kan tänkas ske i. 

3.1.1 Användandet av metoden 

I den här rapporten används därför PACT för att förtydliga hur den primära användaren kan tänkas 

använda webbplatsen. 

3.2 ANVÄNDARTESTER  

Användartester går under många namn, bland annat användbarhetsteknik och 

informationsbehovsanalys och kan i sitt enklaste utförande beskrivas med att man sätter en 

användare framför en dator med instruktionen att försöka hitta någon specifik information eller 

utföra en specifik handling på webbplatsen som studeras. Men hur man utvärderar användartestet 

varierar, man kan räkna antal klick, be användaren prata högt och eller se hur lång tid uppgiften tar 

att utföra. (Morville & Rosenfeld, 2006, s. 259) 

Vid dessa tester är det bra att uppgifterna rör sig över webbsidans alla nivåer och att använda sig av 

både vana och ovana användare. Det är bra om man utformar användartestet genom att börja med 

enkla uppgifter för att sedan övergå till svårare, be användaren hitta någon specifik information eller 

föremål, ställa en rubrik eller ämnesorienterad fråga och att utgå från verkliga situationer. (Morville 

& Rosenfeld, 2006, s. 260) 

3.2.1 Användandet av metoden 

I det här arbetet har det utförts två typer av användartester för att utforska hur användarna upplever 

webbplatsens gränssnitt och struktur. Användartestet gör att jag istället för att få höra om vad 

användaren tror att den gör, får se hur hon faktiskt gör. För att inte förlora insikten i varför ett viss 

beteende utförs uppmanades användarna att tänka högt. För att inte missa något av det som 

användarna gjorde eller sa, filmades intervjuerna. 

Den första typen av användartester användes för att utforska användarens åsikt om webbplatsens 

gränssnitt, hur varje enskild sida upplevdes och hur uppfattades informationen. Medan den andra 

typen av användartester utforskade användarens förmåga att navigera och hitta specifik information 

på webbplatsen. 
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3.3 CARD SORTING 

Det finns en mängd olika tekniker som går under namnet card sorting, men de handlar alla om att 

förstå hur mäniskor klassificerar och kategoriserar saker. Som enklast handlar tekniken om att 

skriva olika koncept på kort och sedan gruppera dem på olika sätt. (Benyon, 2010, s. 164) 

Enligt Donna Spencer (2009), författare till boken ”Card Sorting, Designing Usable Categories” 

finns det två sorters card sorting, öppna och stängda. I en öppen card sorting får användaren en 

grupp med kort där det står exempel på innehåll. Därefter får användaren sortera innehållet och 

gruppera dem efter vad de tycker fungerar. En stängd card sorting är när användaren får en grupp 

kort med redan skrivna rubriker som ska sorteras. (Spencer, 2009, ss. 6-7) 

I en intervju med Spencer (Baty, 2009) förklarar hon att card sorting är väldigt enkelt och att det 

svåra är att veta vad man verkligen vill och förväntar sig att få veta, hur man ska få insikt i den data 

som presenteras och vad ska man göra med informationen. “You need to think about what you want 

to learn and make sure you construct the activity to actually learn that.” 

Det finns dock vissa som anser att card sorting endast uppmanar till ett sorts tänkande och då man 

kan länka till en webbplats på flera olika sätt så blir en sådan här metod överflödig. Spencer möter 

dock upp kritiken med att det beror på vilken metod av card sorting man använder. (Zefamedia 

experience design, 2009) 

3.3.1 Användandet av metoden 

I den här rapporten har stängd card sorting använts, där användarna fick en grupp kort med skrivna 

rubriker. De förklarade sedan vad de trodde att varje rubrik representerade för att sedan placera dem 

efter vad de tyckte verkade logiskt. Detta har gjorts för att få en insikt i hur användaren upplever 

rubrikerna och vad de förväntar sig bakom dem, samt för att se vilka rubriker som de ansåg var 

viktigast. 

3.4 URVAL 

Då den primära användaren för webbplatsen är lärare, var det även den givna urvalsgruppen. För att 

få olika perspektiv på webbplatsen kontaktades lärare som använt läromedlet Qnoddarnas värld och 

lärare som inte använt läromedlet genom ett bekvämlighetsurval. Två lärare som tidigare använt 

läromedlet Qnoddarnas värld och var bekanta med personal på Natur & Kultur kontaktas direkt. 

För att få kontakt med lärare som inte använt läromedlet kontaktades tre grundskolor samt en 

högskoleinstitution för lärarstudenter med lågstadieinriktning för att utöka urvalsgruppen.   
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4 GENOMFÖRANDE OCH RESULTAT 

4.1 FAS 1 

Under Fas 1 har det främst arbetats utifrån vad Natur & Kultur har tyckt behövt förändrats samt en 

heuristisk utvärdering av webbplatsen, skisser har skapats och implementeras. 

4.1.1 Uppdrag 

I början av detta examensarbete skedde flera möten med anställda på Natur & Kultur med koppling 

till Qnoddarnas värld, på mötena diskuterades qnodd.se och vad de anställda kände behövde 

förbättras. Det viktigaste ansågs vara att sammanställa all information, som det var nu hade nya 

delar tillkommit utan att de gamla hade gåtts igenom. Man ville att webbplatsen skulle rikta sig till 

både nya och gamla användare, men efter lite diskussioner framgick det att webbplatsen främst var 

för att locka nya användare. 

Informationen på webbplatsen skulle få ett lyft genom att en copywriter skulle skriva om texterna 

och jag fick i uppgift att samarbeta med henne. Det som var viktigt var att webbplatsen och texterna 

lyfte fram kopplingen mellan de olika stigarna i läromedlet och Lgr11 och hur nya användare går 

till väga för att installera läromedlet. Men viktigast var att förenkla och göra det tydligt vad 

läromedlet erbjöd. 

Man ville även starta en Facebook grupp, det hade tidigare funnits en men den hade snabbt blivit ett 

forum för teknisk support vilket Natur & Kultur inte ville ha. Det var viktigt att den här gruppen 

skulle vara pedagogisk och de visade upp en fungerande grupp för läromedlet ABC-klubben. 

4.1.1.1 Preliminär tidsplan 

Skissförslag: 11 mars  

Leverans 1 till beställare: 31 mars  

Användartest 1: 25 april  

Användartest 2: 9 maj  

Leverans 2 till beställare: 26 maj  

 

För en mer utförlig tidsplan se Bilaga 1 
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4.1.2 PACT analys 

4.1.2.1 People 

Användargruppen för denna webbplats är främst lärare för lågstadieelever eller läromedelsinköpare 

för lågstadieelever, men även andra personer kan besöka webbplatsen. 

Användarna av webbplatsen består därför av människor i olika åldrar med olika egenskaper och 

ursprung, det är alltså en heterogen användargrupp och det enda som krävs är att användaren har en 

dator eller telefon med internetuppkoppling. 

4.1.2.2 Activities 

Den huvudsakliga uppgiften med webbplatsen är att informera besökaren om läromedlet. Det bör 

därför vara tydligt vad läromedlet innehåller och hur besökaren går till väga för att införskaffa 

läromedlet. webbplatsen ska även informera besökaren om hur man tar kontakt med förlaget och 

hur man kan få prova på läromedlet och det bör därför vara tydligt med vem man kontaktar för 

vilken information. 

4.1.2.3 Context 

För att komma åt webbplatsen behöver användaren ha tillgång till internet antingen genom en 

mobiltelefon eller en dator. Webbplatsen kan användas ensam eller i grupp och man kan titta på 

samma webbplats genom en eller flera datorer/mobiltelefoner. De flesta kommer besöka 

webbplatsen i en skolmiljö och det kan innebära låg behörighet och mindre kapacitet på datorerna. 

4.1.2.4 Technology 

INPUT – För att använda webbplatsen måste användaren ha tillgång till en dator med tillhörande 

mus och tangentbord. För användning med mobiltelefon krävs en skärm med ett (virtuellt) 

tangentbord och fingrar eller touchscreen-pennor. 

OUTPUT – För att kunna se webbplatsen måste användaren ha tillgång till en skärm och en dator 

som kan visa innehållet på platsen. Det krävs även att användaren förstår det språk som finns på 

webbplatsen. 

4.1.3 Heuristisk utvärdering 

4.1.3.1 Läraktighet 

Gränssnittet på den ursprungliga webbplatsen är enkel att följa. Det finns endast en nivå att navigera 

genom och sidan man är på markeras med gult. Det uppstår dock lite förvirring kring den övre 

menyn som illustreras med hjälp av ikoner. Gränssnittet skiljer sig även mot nok.se och det gör att 

man först inte känner igen sig. Men genom att samma header (svart med Natur & Kulturs logga) 

förekommer på båda webbsidorna kan ett visst igenkännande förekomma. Även om man inte 

kopplar webbplatsens gränssnitt med nok.se, får man en stark koppling till läromedlet i sig då flera 

av de grafiska elementen är hämtade därifrån. 

När det kommer till språket på webbplatsen kan det anses följa de standarder som finns inom 

lärarmiljön, det förekommer dock vissa ord som är specifika för läromedlet men dessa ord förklaras 

i anslutning till ordet.  
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4.1.3.2 Effektivitet 

Då webbplatsen är väldigt enkel i sin struktur, går det lätt att navigera sig runt på webbplatsen. 

Vissa av länkarna leder dock bort från sidan utan att meddela användaren om detta, vilket kan leda 

till frustration när användaren inte förstår var hon hamnat. 

Det kan dock ses som att två av menyerna, Workshop/besök och Prova på, innehåller liknade 

information och det är först när man besöker webbsidorna som det framgår vad skillnaden är. Även 

Kontakt och Support kan vara svår för besökarna att separera utan att först klicka in på respektive 

sida. 

4.1.3.3 Tillmötesgående  

Informationen på sidan är kort och informativ men som tidigare nämnt kan vissa av rubrikerna till 

sidorna göra att användaren behöver göra onödiga klick för att hitta rätt information. Utseendet på 

webbplatsen kan även tillfredsställa användaren då hon får en inblick i hur läromedlet ser ut. Den 

har delats upp och varje del har sin plats. 

 

4.1.3.4 Slutsatser 

Efter den här genomgången kan det konstateras att webbplatsen är enkel att navigera på även om 

visa av menyrubrikerna påminner om varandra. Detta kan åtgärdas genom att omstrukturera 

innehållet och skapa tydligare rubriker. Den övre menyraden bör även tas bort och rubrikerna flyttas 

ner till den andra menyraden. Gränssnitt ger användaren en inblick i läromedlets utseende men 

frångår nok.se och fungerar väldigt bra som det är. 

4.1.4 Implementeringen 

4.1.4.1 Sociala medier 

En Facebook användare skapades åt Qnoddarnas värld, genom användaren skapades sedan en 

grupp för diskussion mellan lärare om hur man kan använda Qnoddarnas värld i undervisningen. 

Att skapa ett användarkonto gjorde det möjligt att skapa och administrera en grupp, vilket inte är 

möjligt på en företagssida. 

Ett Instagramkonto skapades i Qnoddarnas världs namn, kontot länkades sedan till webbplatsen 

genom en widget, se 4.1.4.2 Webbplatsen. 
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4.1.4.2 Webbplatsen 

Genom att plocka ut de delar som fanns på den ursprungliga webbplatsen skapades en första skiss 

som illustrerades med hjälp av urklipp, se Bilaga 2.  

Då qnodd.se inte kunde ligga nere under implementeringen av den nya designen skapades nya sidor 

i bakgrunden. Varje sida kodades för sig för att sedan när alla var klara publiceras medan besökare 

till sidan fick se en statisk bild som informerade om uppdateringen. När de nya sidorna var länkade 

i menyn skedde förändringen i designen. Genom att uppdatera dokumentet style.css försvann 

innehållets sidopanel och innehållet blev synligt med hjälp av webbläsarens sidopanel. Även den 

övre menyn försvann och lades till höger i den vanliga menyn. En annan stor förändring blev att 

FAQ frågorna flyttades från bloggfunktionen till ett plugin program speciellt utformat för FAQ. 

Detta gjordes dels för att få en lättare överblick över FAQ samt få aktuellt över till bloggposterna så 

att de blir lättare att lägga upp nya aktuella händelser samt att kategoriera dessa. 

Första sidan, Hem, fick ny information i form av en film som visade hur läromedlet kan användas i 

klassrummet samt information som introducerar läromedlet för nya besökare. Prova på och 

Workshop slogs ihop för att ge en mer samlad bild över vilka alternativ man har till att prova på 

läromedlet. En sida om läromedlets applikation skapades (i skiss Appen, vid implementering 

Läromedlet) för att de som vill veta information om denna lätt skulle hitta informationen. Köpsidan 

fick se ut ungefär som från början men med ett tillägg på en kort punktlista med hur man går till 

väga för att köpa läromdelet. Support och Kontakt slogs ihop för att ge användaren en bättre 

överblick över vilka det finns att kontakta och hur de kan kontaktas. Under Aktuellt lades även en 

Instagram widget som visade Qnoddarnas världs Instagramprofil samt bilder taggade med 

#qnoddarna, #qnodd och #qnoddarnasvarld. 

4.2 FAS 2 

Under Fas 2 har webbplatsen genomgått två typer av användartester samt en uppdatering av 

webbplatsen utifrån det som framkommit i användartesten. 

4.2.1 Användartest 

4.2.1.1 Tillvägagångssätt 

Först skedde en kort förklaring av examensarbetet och om Qnoddarnas värld. Att webbplatsen är 

till för att presentera läromedlet för de som inte känner till det så bra, samt ge de som använder 

läromedlet information om nuvarande händelser och hjälp om det behövs. 

I moment 1 ställdes några korta frågor kring hur användaren valde ut läromedlet till sin 

undervisning och vad användaren tycker är viktigt att lyfta fram när ett läromedel presenteras. 

I moment 2 utfördes card sortingen, där användaren fick se åtta olika rubriker på webbsidans olika 

delar och förklara vad de trodde rubriken representerade för innehåll. Därefter fick användaren 

sortera dem efter sin egen logik 

I moment 3 skedde det faktiska användartestet, där användaren först fick navigera sig fram till 

qnodd.se och sedan berätta hur webbplatsen upplevs. Frågor så som ”var skulle du klicka om du vill 

veta vad läromedlet innehåller?” ställdes tillsammans med frågor om vad användaren tyckte om ett 

specifikt element på webbplatsen. 
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4.2.1.2 Användarna 

Användare 1 arbetar främst som lärare till lärarstudenter för årskurs 1-3. Användaren jobbar även på 

en romsk skola för årskurs 1-6. Användaren har ingen erfarenhet av Qnoddarnas värld. Se Bilaga 5 

för mer detaljerade svar. 

Användare 2 är lärare för årskurs 1-3 och har tidigare jobbat med Qnoddarnas värld. Se Bilaga 6 

för mer detaljerade svar. 

Användare 3 är lärarstudent årskurs 1-3 och har praktiserat ute på en skola. Användaren har ingen 

erfarenhet av Qnoddarnas värld. Se Bilaga 7 för mer detaljerade svar. 

4.2.1.3 Moment 1 - Hur väljer användarna ny litteratur? 

När de deltagande användarna väljer ut nya läromedel anser de att det är viktigt att Lgr11 följs, 

vilket de flesta läromedel gör i dag. Det spelar även roll vad kollegor säger och ibland bestäms 

läromedel i grupp. Att prova och känna på läromedlen är också viktigt och då är det främst 

demoversioner som går att testa direkt som är viktigt. Om de inte kan testa direkt går de vidare till 

ett annat läromedel som tillåter detta. 

Till sist är det innehållet som påverkar om läromedlet köps in eller inte. För en av användarna var 

det viktigt att de bilder som fanns med var kopplade till det som beskrivs i texten. 

4.2.1.4 Moment 2 - card sorting 

 

Användare 1 valde att lägga de olika orden i den ordningen hon ansåg var mest relevant. Hon valde 

att lägga vissa av orden under andra för att hon ville ha så få val som möjligt från början. Köp 

tyckte hon kunde ligga under Kontakt eller som en separat sida. Hon ansåg att FAQ var minst 

användbar och att mycket ska kunna göras utan att logga in någonstans. Hon poängterade även att 

hon ville ha Logga in i anslutning till menyn då den annars är lätt att missa. 

 

Användare 2 hade inte så stor åsikt gällande vad som ligger var och hade ingen förklaring till varför 

hon tyckte de skulle ligga som hon lade dem. 
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Användare 3 placerade Hem först för att det är vanligt. Det intressantaste var Aktuellt och därför 

placerade hon det härnäst, hon tyckte även att det var bra om man kan se hur ofta sidan uppdateras. 

4.2.1.5  Moment 3 - Användartest 

Alla tre hade svårt att hitta till qnodd.se 

De hade svårt att se länken till qnodd.se från både nok.se/qnodd och lärarklienten. Det fanns inte 

heller någon länkning till webbplatsen från youtube-klippen. 

På nok.se/qnodd är det väldigt mycket text vilket gjorde att användarna gärna hoppade över att läsa 

och bara tittade igenom texten snabbt. Detta gjorde att de missade länkningen. På lärarklienten hade 

de lättare att hitta. 

4.2.1.5.1 qnodd.se - Hem 

Användare 1 tyckte att den nuvarande menyn fungerar gentemot hennes card sorting version. Men 

hon tyckte att texten på skyltarna var väldigt otydliga och hon kunde inte se någon skillnad på 

informationen mellan texten ovan och skyltarna. För att underlätta uppfattningen av skyltarnas 

information tror hon det skulle underlätta med rubriker. Hon skulle även vilja ha en större tydlighet 

av vad som utmärker just Qnoddarnas värld som läromedel. Hon ansåg att filmens visningsbild 

(youtube klippet) bord bytas ut då den nu framställer läromedlet som tråkigt (barnet ser trött ut) och 

det är inte så bra om man för första gången går in på läromedlets webbplats. Hon ville även att 

webbplatsen skulle kortas ned då hon helst vill undvika att scrolla. 

Användare 2 tycker att första sidan såg bra ut och ansåg att man blev nyfiken på Qnodden. 

Den tredje användarens första åsikt kring första sidan var att det var tråkiga färger. Hon sa ”man är 

så fast i andra… Disney världen” och föreslog att det skulle vara lite mer gult på sidan. Skyltarna 

var en annan sak som hon inte riktigt tyckte om, som det var nu blev det lite plottrigt, mycket text 

som var lite svårläst och mycket som händer med Qnodden i mitten. Hon funderade vidare om en 

annan uppställning vore bättre och att det borde förtydligas vad texten handlar om. Överlag tyckte 

hon att det var mycket text på första sidan och den var inte så specifik. Hon tyckte om filmen men 

funderade på om man verkligen ska presenteras för hur en annan jobbar med materialet direkt, 

kanske vore bättre om man fick veta lite allmänt om det istället. 
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Bild 1. Skyltar på Hem 

4.2.1.5.2 Läromedlet 

Användare 1 tyckte det var väldigt mycket text och ansåg att den inte var tillräckligt vetenskaplig. 

Men hon saknade en förklaring av de olika applikationerna och undrade vad de olika färgerna stod 

för. Hon skulle vilja att informationen om applikationerna presenterades på ett annat sätt då hon har 

svårt att få en överblick över innehållet, till exempel genom att klicka på de olika ämnena. Hon 

kunde inte heller se att alla delar av Lgr11 fanns med i punkterna och ifrågasatte detta. 

Användare 2 tyckte att upplägget var lätt och överskådligt. Hon funderade på om det var för att hon 

tidigare jobbat med Qnoddarnas värld och därför hade lätt att förstå de olika delarna.  

Användare 3 tittade först på bilden och sedan på texten. Hon tyckte om att applikationernas olika 

innehåll presenteras i punktlistor men ansåg att det blev alldeles för mycket information samtidigt 

och att det därför blev lite rörigt. Hon uppfattade till exempel inte att Svenska och Matematik ingick 

i samma applikation. 

4.2.1.5.3 Prova på 

Användare 1 hade först svårt att förstå kartan och de olika färgerna. Hon uppskattade inte heller 

ramarna och undrade hur det blir om man skriver ut i svartvitt. Hon förväntade sig även en 

demoversion av läromedlet och förklarade att hon inte vill behöva ladda ned eller vänta på att få 

prova på ”Under 30 dagar kan man prova allt, men nu vill jag bara prova någon liten del så att jag 

vet hur det är uppbyggt.” Om det inte går att ha en demoversion av läromedlet så skulle det fungera 

med en förklarande film, ansåg hon. 

Användare 2 trodde att man skulle få prova på något av momenten eller se hur läromedlet fungerar 

på denna sida. Hon tyckte att färgerna och ramarna till kartan var tydliga och förståliga. 

Användare 3 förväntade sig att få prova på en del av läromedlet när hon klickade här och blev 

därför besviken. Hon förklarade att även om hon tycker det var bra med 30 dagars prova på-tid så 

skulle hon vilja prova på här och nu, för att avgöra om det är värt att prova i 30 dagar. Som det var 

nu skulle hon försöka söka efter ett sätt att prova på antingen på qnodd.se eller någon annanstans på 

nätet. Hon skulle vilja ha ett större grepp över vad läromedlet handlar om och om hon inte får prova 

vill hon gärna se en film över hur det fungerar. Säljarna säger ingenting i det här läget tycker hon, 

då det inte är det man är ute efter när man går in på Prova på. 
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Bild 2. Punkter på vad de olika applikationerna innehåller. 

4.2.1.5.4 Köp 

Användare 1 skulle vilja ha tydligare information om hur applikationen faktiskt fungerar innan hon 

köper. Hon tyckte att skylten på den här sidan var tydligare och fungerade bättre än den under Hem. 

Användare 2 tyckte man borde flytta upp priserna då man annars kan missa informationen då 

skylten ligger ovanför. 

Användare 3 funderade på om all text var relevant och om man behöver veta allt under Köp. Hon 

tyckte om punktlistan och tyckte att skylten var tydlig. Men hon tyckte skylten kändes som ett 

tydligt avslut och hittade därför inte ned till prislistan. 

4.2.1.5.5 FAQ 

Användare 1 ville inte behöva läsa alla rubriker i alla kategorier direkt. Hon skulle hellre se att 

kategorierna var klickbara. 

Användare 2 uppskattade inte de ”käcka” svaren som presenterades till frågorna. I övrigt tyckte hon 

att upplägget var okej. 

Användare 3 blev först lite förvånad, hon trodde inte alls att det skulle se ut som det gjorde på sidan. 

Hon förstod efter trail-and-error metoden hur listan var uppbyggd och hon tyckte det var väldigt bra 

då det annars hade blivit väldigt mycket information. Hon funderade på om det vore bättre att skriva 

kategorierna med fetstil istället för rubrikerna och att informationstexten i den högra spalten borde 

ligga ovanför punkterna istället. 

4.2.1.5.6 Kontakt 

Användare 1 undrade varför det inte fanns namn till en ansvarig person till de olika avdelningarna 

när det fanns det på Prova på. Hon undrar även varför informationen om säljarna inte finns här då 

de går att kontakta. 

Användare 2 undrade vad de olika supportavdelningarna innebar. Hon skulle även uppskatta ett 

felanmälningsfält. 

Användare 3 tyckte att den här sidan var enkel och bra. Hon funderade på om det vore bättre om 

Säljarna låg under den här sidan och om det borde finnas en kort förklarande text till de olika 

supportavdelningarna för att man inte ska behöva fundera på vart man ska skicka ett mejl om man 

undrar något. 

4.2.1.5.7 Aktuellt 

Användare 1 förstod inte alls Instagram-informationen och ansåg att det behövde förklaras bättre, 

till exempel genom en rubrik. Hon ansåg även att det var alldeles för mycket text och förstod inte 

att det var ett nyhetsflöde över aktuella händelser. 

Användare 2 trodde det skulle finnas information om vad som åtgärdats vid de olika 

uppdateringarna och blev därför lite besviken. Hon skulle uppskatta om den informationen lades 

upp här eller på lärarklienten. Hon tyckte om kategorin, men förstod inte direkt vad den var till för 

och skulle därför vilja ha en beskrivande text om det. 
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Användare 3 förstod inte riktigt Instagram-delen, utan trodde att det var text om qnodd.se. Efter en 

förklaring av vad det var föreslog hon att det kanske kunde kopplas till Facebook. I övrigt förstod 

hon innehållet på sidan. 

4.2.1.5.8 Övriga kommentarer 

Användare 1 ansåg att det fanns mycket onödig information på webbplatsen och hon hade svårt att 

hitta information. 

Användare 2 trodde att det skulle vara bra om man kunde få se och läsa lärarhandledningen 

någonstans på webbplatsen. Hon tyckte att det är viktigt att visa vad läromedlet innehåller och vad 

det ger då hon inte skulle köpa något hon inte visste vad det var. Hon har inte använt qnodd.se 

sedan skolan köpte in läromedlet. 

Den tredje användarens allmänna intryck var att färgerna var lite tråkiga och att det var väldigt 

mycket text. Även om texten behövdes, kanske den kunde presenteras på ett annat sätt. Hon skulle 

gärna se lite mer visuell koppling till läromedlet. Hon skulle även vilja ha lite mer information om 

hur man kan använda läromedlet mer än att ge iPaden till eleverna. Hon anser att det är viktigt att 

presentera läromedlet bra då det kommer mycket nya digitala läromedel just nu. 

4.2.2 Implementering 

På första sidan skedde några smärre förändringar genom att texten på skyltarna gjordes om till text 

som lades ovanpå bilden istället för att vara en del av bilden. Filmen flyttades även över till fliken 

om Läromedlet och Hem fick en ny film som visar ”Qnoddarnas värld på en minut”. Under Läro-

medlet förändrades listan över innehåll i applikationerna genom att gömma de specifika delarna 

under rubrikerna. I menyn fick Köp och Prova på byta plats, och under Prova på  flyttades kontak-

ten med Säljarna till Kontakt. Under Köp fick prislistan flyttas upp och placerade jämte skylten 

istället för att ligga under. Under Aktuellt flyttades informationen i sidebaren om så att Instagram-

widgeten hamnade längst ner, profil informationen byttes även ut till att endast visa bilder från 

#qnoddarna. Logga in på lärarklienten kortades ner till Lärarklienten. 

4.2.3 Användartest 

4.2.3.1 Tillvägagångssätt 

Först skedde en kort förklaring av examensarbetet och om Qnoddarnas värld. Att webbplatsen är 

till för att presentera läromedlet för de som inte känner till det så bra, samt ge de som använder 

läromedlet information om nuvarande händelser och hjälp om det behövs. 

Därefter informerades användarna om att de skulle få några instruktioner att följa och att de så gott 

det gick skulle arbeta självgående. Vid behov kunde användarna ställa frågor samt att det ibland 

kunde ställas frågor till användaren eller ges förklaringar för att förtydliga för användaren. 
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Användartestet är till för att besvara de fem komponenterna som Nielsen anser definierar 

användarvänlighet. Genom att be användaren först hitta webbplatsen och sedan hitta specifik 

information direkt, kan det utvärderas hur stor lärbarheten är. Genom att användaren fått mer 

information att hitta så går det att utvärdera om webbplattsens gränssnitt är effektivt. Det går även 

att se hur många fel användaren stöter på och om de kan åtgärda problemet (felmeddelande) och 

genom att fråga hur användaren upplevde webbplatsen går det att utvärdera hur nöjda de är med 

designen (nöjdhet). Det går dock inte att utvärdera punkten minnesförmåga då de bara testar 

webbplatsen en gång. 

4.2.3.2 Användarna 

Användare 4 har arbetat som lärare i många år och är numera läromedelsansvarig på sin avdelning. 

Användaren har ingen erfarenhet av Qnoddarnas värld. Se Bilaga 9 för mer detaljerade svar. 

Användare 5 är en student som studerat webbdesign. Användaren togs in för att ge ett 

designperspektiv på webbplatsen. Användaren har ingen erfarenhet av Qnoddarnas värld. Se Bilaga 

10 för mer detaljerade svar. 

4.2.3.3 Instruktion 1 - Hitta och läs inbjudan till det evenemang som ägde rum den här 

veckan (v.20) 

Användare 4 hade inga problem med att finna artikeln när hon väl var inne på qnodd.se. Hon 

klickade sig direkt fram till Aktuellt och valde sedan kategorin Event. Dock tyckte hon inte att det 

framkom att inlägget var en inbjudan. 

Användare 5 hade lite större problem med att hitta rätt och var först inne på nok.se och letade efter 

inbjudan. Väl på qnodd.se så klickade användaren sig fram och tillbaka mellan Aktuellt och Hem. 

Innan hon till sist klickade sig fram till kategorin Event och snabbt fann rätt inlägg. 

4.2.3.4 Instruktion 2 - Var hittar du den gröna appen och vad är det? 

Användare 4 klickade sig direkt till Läromedlet och scrollade sig ned till informationen om ”Den 

gröna appen” Hon tyckte det var logiskt att informationen fanns där. 

Användare 5 klickade först på Prova på, där skummade hon igenom texten och tittade lite på 

filmen. Innan hon klickade sig vidare till Läromedlet och hittade informationen där. 

4.2.3.5 Instruktion 3 – vad är Priset till gröna appen 

Användare 4 tyckte att priset borde finnas i anslutning till informationen om ”Den gröna appen” 

under Läromedlet. När hon inte hittade det där gick hon till Köp och fann informationen där. 

Användare 5 klickade sig direkt till Köp. 

4.2.3.6 Instruktion 4 - Vad är lärarklienten 

Användare 4 letade först efter informationen där hon var (Köp), tittade sedan efter informationen 

under Prova på för att sedan klicka på Hem. Där hittade hon informationen på en av skyltarna. 

Användare 5 letade först efter informationen där hon var (Köp), innan hon gick vidare till Vanliga 

frågor. När hon inte hittade informationen där såg hon Lärarklienten i menyn och klickade sig dit. 

Hon blev då informerad om att detta var inloggningen till lärarklienten och gick tillbaka till Vanliga 

frågor. Därefter klickade hon på Läromedlet och hittade information om vad lärarklienten var i 

texten Övningar. 
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4.2.3.7 Övriga kommentarer 

Användare 4 är läromedelsansvarig på sin skola och trodde att det var därför hon hade lättare att 

hitta på webbplatsen. 

Användare 5 funderade på om menyknapparna borde vara lite större så att de syns bättre. Hon ville 

även ha ”brödsmulor” så att hon vet var hon är då hon nu tappade bort sig ibland. Hon ville även ha 

en sökfunktion för att på ett enkelt sätt hitta information som hon nu inte hittade på sidan. 

Det bör även tilläggas att användare 5 var trött och stressad och detta kan ha påverkat hur hon 

navigerade på webbplatsen. 

4.3 SAMMANFATTNING RESULTAT 

Hittills i rapporten har jag redovisat de olika sätten som har bidragit till att utvärdera och förbättra 

webbplatsen qnodd.se. Här kommer nu en sammanfattning av resultatet. 

Genom möten och diskussioner på Natur & Kultur samt en heuristisk utvärdering sammanställdes 

det vad som behövde förbättras vid en uppdatering av webbplatsen. Det främsta som behövde 

åtgärdas var att samla ihop menyn och göra de olika sidorna mer specifika. Utöver det behövde 

texterna förnyas och en plats för diskussion mellan lärare behövde skapas. Utifrån detta skapades en 

första skiss (se Bilaga 2Bilaga 3) som låg till grund för den nya uppdateringen. 

Då webbplatsen låg aktiv under hela processen skedde arbetet med nya sidor i bakgrunden. Det 

gjorde även att större förändringar i webbplatsens gränssnitt inte kunde göras förrän all 

grundstruktur på respektive sida var klar.  

Den uppdaterade webbplatsen användes sedan vid ett användartest där tre användare fick navigera 

sig till webbplatsen och sedan kommentera varje sida.  

Alla användare tyckte att det var alldeles för mycket text på webbplatsen och trots att informationen 

fanns framför dem så såg de den inte. Det uppdagades även att skyltarna på första sidan (se Bild 1) 

var svåra att läsa samt att det ansågs onödigt med telefonnummer till säljarna under Prova på. 

Sedan sammanställdes användartestet för att uppdatera webbsidan inför det andra användartestet. 

De största förändringarna som gjordes var att det lades till flera förklarande filmklipp, Prova på och 

Köp bytte plats i menyn, en rubrik kortades ner till lärarklienten, applikationernas innehåll gjordes 

om till visa/göm element och Säljarna fick flytta från Prova på till Kontakt. 

Sedan gjordes nästa användartest med två personer som fick navigera genom webbplatsen för att 

hitta information om en inbjudan till ett event, vad den gröna appen är för något, vad den gröna 

appen kostar och vad lärarklienten är för något. Från dessa tester kunde det sedan konstateras att 

navigationen på webbplatsen fungerar bra även om vissa delar av innehållet kan behöva en 

genomgång. Det kan även behövas en sökfunktion på webbplatsen som låter användaren söka efter 

något specifikt på webbplatsen. 

Arbetet med webbplatsen har ännu inte avslutats och kommer fortsätta efter projektets avslut.  
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATS 

5.1 PROJEKTETS LEVERANSER 

I början av det här projektet var fyra leveranser planerade, en uppdaterad webbplats, en responsiv 

webbdesign, en tydligare utformning av vem man ska kontakta för vilket ändamål och ett konto för 

pedagogisk kommunikation samt spridning av information om läromedlet. Det som kan anses 

levererat är i och med de två implementeringarna i Fas 1 och Fas 2, en uppdaterad webbplats. Det 

kan även anses att det nu finns en tydligare struktur kring kontaktinformationen då den har samlats 

på en plats. Det har även startats upp en Facebook grupp för pedagogisk kommunikation mellan 

lärare och Natur & Kultur samt ett Instagram konto för publicering av bilder. Då vissa moment av 

projektet har dragit ut på tiden samt sjukdom, har den näst sista punkten (användartesttyp 2) i den 

preliminära tidsplanen fått skjutas upp en vecka (testerna ägde rum den 16 maj istället för den 9 

maj). Detta gjorde att den responsiva webbdesignen inte genomfördes för att istället kunna hålla den 

resterande planeringen. Det kan därför anses att tre av leveranserna är levererade och att en inte är 

levererad. 

Som nämnt i avsnitt 4 har det skett två implementeringar, en i Fas 1 och en i Fas 2 mellan de två 

användartesttyperna. I den första skedde den största förändringen och det var även där som det egna 

perspektivet fick störst roll. Under den här processen fick jag lita på de åsikter som Natur & Kultur 

hade angående webbplatsen samt de kunskaper som jag besatt. På grund av detta ansåg jag det 

viktigt att inte bara ta in åsikterna utan även att lyfta fram olika designperspektiv för att göra arbetet 

så konkret som möjligt. En av de första diskussionerna som uppstod var att Natur & Kultur ville att 

webbplatsen skulle rikta sig till befintliga kunder och nya kunder och de var lika viktiga! Jag blev 

då tvungen att ta ett steg tillbaka och fråga vad webbplatsen främst var till för och förklara att 

webbplatsen bör ha ett primärt mål även om den kan innefatta andra perspektiv. Efter lite 

diskuterande konstaterades det att webbplatsen främst var till för nya användare och det gjorde 

arbetet för mig lättare när jag skulle prioritera innehållet. 

5.2 PROJEKTETS FASER 

Under det här projektet så har stora delar av arbetet utförts på Natur & Kulturs kontor vilket har 

givit mig en inblick i hur det fungerar att arbeta inom förlagsbranschen nu när den till viss del håller 

på att bli digital. Att kunna diskutera olika lösningar med kollegor har givit ett helt annat djup till 

arbetet. Även de olika infallsvinklarna i projektet har bidragit till en stor utveckling hos mig själv. 

Att i Fas 1 fokusera på det Natur & Kultur ville förbättra och samtidigt gör en egen utvärdering, gav 

en bra grund men kan inte alls jämföras med användartester. I Fas 1 lades därför grunden till det 

som kom att användartestas i Fas 2. Att dela upp arbetet på det här sättet gav mig möjlighet att 

kontrollera att min uppfattning av vad Natur & Kultur ville ha ut av webbplatsen stämde samt att 

jag gav mig själv tid till att förbättra de detaljer som jag själv kommit fram till behövdes. Här var 

det bra att jag kunde gå tillbaka till avsnitt 2.3.1 som redogör för tidigare rapporter angående re-

design, konceptdesig och varumärkesstrategier.  
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De ämnen som berördes under avsnitt 2.3.1 skiljde sig något åt men hade alla delar som jag ansåg 

ha en koppling till mitt ämnet och gav mig en insyn i hur arbetet kring dessa kan se ut. Det jag 

främst fann intressant var vinklingarna i arbetena, att skapa en säljande och informativ webbplats, 

att skapa en webbplats för flera olika användare och intressenter, att genom intervjustudier, personas 

och scenarion utvärdera skisser för ett nytt designförslag, att genom strategier, prototyper och 

fokusgrupper skapa en konceptdesign inför ett event och problematiserandet av överlämnandet av 

en ny webbplats. För mig passade de alla in väldigt bra i det som jag hade satt som mål och jag 

försökte därför hitta olika utgångspunkter som grund till mitt egna arbete. Jag kunde även dra 

paralleller mellan de referenser de använde sig av och då främst tre referenser, Benyon, Nielsen och 

Krug, vilka jag ansåg kunde lyfta mitt arbete. 

I och med dessa tidigare rapporter samt den referensram jag valde att basera mitt arbete på, kunde 

jag även börja planera Fas 2. Vissa av metoderna som jag valde att basera användartesterna på var 

jag sedan tidigare bekant med, jag blev även bekant med andra metoder och vinklingar. En av de 

nya metoderna jag lärde mig var card sorting och det var även ett av de momenten som gav mig stor 

insikt i hur användaren kan tänkas resonera. För även om de tre respondenterna som deltog i 

användartesttypen som innehöll card sorting inte själva använde sig av samma ordning som jag valt 

att placera menyrubrikerna i, så visade det på ett tänk som jag inte hade reflekterat över. 

Reflektionerna ledde inte till några stora förändringar, dels pågrund av att de alla ansåg att den 

ordningen som var fungerade och dels för att användarna själva inte var helt övertygade om att 

deras ordning var bäst. Jag tror att om jag hade använt mig av metoden i en gruppintervju istället 

där deltagarna hade kunnat diskutera tillsammans så hade de kunnat ge ett bättre resultat då de hade 

kunnat skapa en diskussion om vad rubriken kan tänkas innehålla och hur viktig den kan tänkas 

vara. 

Även att det var bra att använda sig av två olika användartesttyper, då det gav olika insikter, hade 

det varit bra att utföra ett större antal av dem. Ett större antal respondenter hade gjort det lättare att 

urskilja om problemen var specifika för personerna eller generella över webbplatsen, även om det 

gått att uttyda detta med det antal användare som deltog i användartesterna. Några av de synpunkter 

som kom fram i första delen av första användartesttypen var vad användarna tyckte var viktigt när 

de valde nya läromedel och det var något som jag ansåg var viktigt att lyfta fram på webbsidan och 

även gav tyngd till några av de andra val som gjorts i arbetet. Ett av dessa var att användarna främst 

lyssnar till kollegor för att hitta nytt material och det är därför viktigt att läromedlet får stor 

spridning inom lärarkretsen samt att det som sprids är bra. Spridningen ökar förhoppningsvis genom 

de Facebook och Instagram konton som skapats och kvaliteten som sprids styrs bland annat genom 

den text som framställs via de sociala medierna och webbsidan, men det är även viktigt att ta hand 

om de som provat på läromedlet då de är den största källan till spridningen av informationen. 

Angående det senaste var det av intresse vid intervjun av den person som använt läromedlet, då hon 

ibland saknade viss information kring uppdateringar och detta är något som inte är så bra då det kan 

göra användaren negativ till läromedlet. 
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Något som även framkom vid användartestet men som jag vid min egen utvärdering inte hade 

reflekterat över var att användaren uppfattade det som att webbplatsen innehöll alldeles för mycket 

text. Vilket gjorde att de vid användartestet oftast skummade snabbt och missade vissa väsentliga 

delar. En av användarna konstaterade dock att hon såg det hon ville eller var intresserad av och att 

det därför kunde vara okej, även om hon helst ville ha mindre text. En annan av användarna hade 

lite blandade åsikter om mängden text, ibland ansågs texten vara för lång och på andra ställen för 

kort och hon konstaterade att även Fast det är alldeles för mycket text ibland kan den vara 

berättigad då det ibland behövs för att förklara något. Det kan diskuteras om användarna även 

påverkades av att någon satt och observerade dem och om de skulle missat informationen om de satt 

själva. 

5.3 REKOMMENDATIONER 

Efter de användartester som utfördes så är mina rekommendationer att man fortsätter gå över 

texterna och kortar ner dem så mycket som möjligt. Det är viktigt att texten är relevant för just den 

sidan den står på och att den är konkret. Man bör även komplettera med nya filmer som beskriver 

olika moment av läromedlet, tillexempel en film som specifikt handlar om hur lärarklienten 

fungerar och en film om hur läromedlet fungerar när eleven är inne. Natur & Kultur bör även 

fundera på att lägga upp en demoversion då alla användare ville se och testa läromedlet innan de 

provade på det. Om man inte kan ha en demoversion på webbplatsen på grund av olika orsaker så 

kan man göra en film som visar hur en specifik uppgift fungerar. 

Man bör även försöka finna en lärare som använder Qnoddarnas värld i sin klass och som skulle 

kunna tänka sig att skriva om detta på sociala medier och i det skapade gruppforumet. Detta då det 

bidrar till en pedagogisk kommunikation samt att lärare som inte använder sig av läromedlet än har 

någon att vända sig till för inspiration. 
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TACK 

I och med denna rapport, avslutar jag mina studier här på Södertörns högskola och jag 

vill passa på att tacka alla som har bidragit till att denna rapport blivit utförd och klar. 

Det finns många som förtjänar ett tack och jag kommer inte kunna tacka alla, men jag 

ska göra ett försök. 

Först vill jag börja med att tacka Natur & Kultur och alla de anställda som jag haft 

kontakt med under min praktik och under arbetet med rapporten. Jag vill även tacka de 

lärare och lärarstudenter som ställde upp på de studier som utfördes. Utan er hjälp hade 

jag inte kunnat förbättra webbplatsen och skapa något användbart till rapporten. 

Jag vill även tacka alla lärare på Södertörns högskola som hjälpt mig få den kunskapen 

jag nu har inom området. Ett speciellt stort tack vill jag skicka till Mats Nilsson som 

varit min handledare under den här perioden och tidigare perioder. 

Jag vill även passa på att tacka alla i IMD11 som genom olika arbeten och diskussioner 

hjälpt mig att utvecklas på fler än ett sätt. Ett speciellt tack vill jag rikta till Kristina 

Skripcevska och Emilie Solbrand som genom vått och tort stått bredvid mig och hjälpt 

mig genom alla de jobbiga processerna samt hjälpt mig förbättra mitt arbete. 

Till sist vill jag tacka nära och kära som alltid trott på mig oavsett mot- och framgång. 

Utan er skulle jag inte ha klarat mig så här långt i livet. 
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APPENDIX 

BILAGA 1. GANTT SCHEMA 
Qnoddarnas värld – GANTT

2014-04-07

ID Uppgiftsnamn Start Slutför Varaktighet
apr 2014mar 2014
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BILAGA 2. URSPRUNGLIGA WEBBPLATSEN 
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BILAGA 3. SKISS 
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BILAGA 4. WEBBPLATS EFTER FÖRSTA IMPLEMENTERINGEN 
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BILAGA 5. INTERVJU 1.1 

Lärare för åk1-6 samt lärarstudenter för åk1-3, har inte använt qnoddarna 

UPPGIFT - Hur väljer du litteratur? 

Utgår från LGR11, planerar främst efter LGR11 inte efter böcker men försöker hitta böcker 

som är anpassade efter LGR11. Tittar även på demo-versioner innan hon bestämmer sig, visar 

även detta för sina lärarstudenter. Om någon bok är intressant ringer hon förlaget som ofta 

skickar material att titta på. 

Om hon ska välja mellan två böcker som uppfyller Lgr11 så kollar hon på innehållet i boken. 

Hon tycker inte om för mycket bilder, speciellt inte om de inte är kopplade till texten. 

UPPGIFT - card sorting 

Hem - hem till förlagets första sida(?) 

Läromedlet - Övergripande om läromedlet 

Aktuellt -  pågående, nytt, snart kommer... 

Kontakt -  hur man kontaktar förlaget 

Prova på -  Kanske beställa ett exemplar eller en demo version 

FAQ -  Olika frågor som de som köper/beställer böcker till förlaget 

Köp -  Hur man beställer 

Logga in på lärarklienten - vet inte? Kanske det finns mer här att prova? 

  

 
  

Logga in - längst bort till vänster, gärna i samband ed menyn så att den är lätt att hitta. Vissa 

har menyn högt upp eller längst ner och väldigt litet. 

Från läromedlet vill jag prova på. 

FAQ - minst användbar, andväder inte den så mycket 
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Vill inte ha så mycket att välja ifrån 

Köp skulle kunna ligga under kontakt eller själv… 

Ganska mycket behöver göras utan att man loggar in. 

UPPGIFT -  Kontextuell utfrågning 

Googlar på "knoddarna", google rättade till "qnoddarna" hon klickade på första länken och 

hamnade på adlibris webbplats. Nästa sida hon hamnade på var nok.se, kollade på filmen. 

Hittade inte länken till qnodd.se trots frågan om hon hittade den. Hon gick tillbaka till google 

och klickade på tredje länken och hamnade på lärarklienten och därigenom hittade hon en 

länk till qnodd.se 

SIDA - qnodd.se - hem 

Den här menyn fungerar jämtemot hennes version. Den är tydlig och ligga in syns. Texten på 

skyltarna är väldigt otydliga i texten. Ser inte skillnaden mellan texten ovan och skyltarna? 

Skulle vilja ha rubriker till skyltarna. Vad är karakterisktiskt för LM? Andra LM tar också 

händyn till eleverna… 

Varför tre qnoddar? 

Första sidan vill hon inte scrolla… kanske bredda "content" då det nu blir mycket förlorat 

utrymme. 

Filmens "första" bild är negativ, ett barn som är trött… borde istället visa glada elever! Tex 

2.53 eller 3.25 

Skulle vilja veta vad LM handlar om! Är det inriktat på ett spec, ämne? Jaha det stod i 

texten… 

SIDA - Läromedlet 

Går hit för att läsa mer om läromedlet. 

För mycket text. Så lite text som möjligt 

Förklaring av de olika apparna, vad är röd och vad är grön? 

Vill ha vetenskaplig text… 

Vill inte blanda Svenska och mattematik, man skulle kunna trycka på respektive ämne för att 

läsa mer om det 

Vill ha större och luftigare. 

Kan inte se att alla delar av LGR11 är uppfyllt, algebra saknades… Vill se tydligt att alla delar 

finns med då man trycker på det i "sälj snacket" i nuläget  framgår det inte. Varför är viss 

delar utplockade och har fått en egen del, medan andra centrala delar (tex miniräknare) inte 

finns med? Alla rubriker måste ingå! Om man frångår så bör man förklara varför 

Väldigt kritisk till att köpa läromedlet då den inte verkar följa läroplanen! 

SIDA - Prova på 
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Förstår inte de olika färgerna på kartan…ramen är för tunna… kanske öka ramen *3. Tycker 

inte om ramarna! Ramar är för döda människor. Utskrift i svart/vit hur blir det? Bättre om 

man drar sträck till de olika delarna. 

Förväntar sig en demo, vill prova NU. Vill inte behöva ladda ner eller vänta på att få 

information. Som lärare kanske du inte har tid att prova om några timmar… Under 30 dagar 

kan man prova allt, men nu vill jag bara prova någon liten del så att jag vet hur det är 

uppbyggt.  

Man vill kunna se och lyssna lite. 

Om det inte går att ha en demo, så skulle det kunna fungera med en film om hur LM fungerar, 

men helst att man kan prova själv. 

SIDA - Köp 

Tydligare med hur appen faktiskt fungerar! 

Den här skylten fungerar bättre då det är större och tydligare bokstäver. 

SIDA - FAQ 

Tycker huvudrubrikerna borde vara klickbara… 

Vill inte behöva läsa alla delar i alla kategorier. Börja övergripande och sedan gå in under osv. 

Vill inte se rubrikerna förens hon valt kategori. 

SIDA - Kontakt 

Tycker inte om när det inte finns ett namn. 

Men under prova på fanns det ju namn? Varför finns inte de under kontakt? 

Vill ha samma info på flera ställen, som det var nu så vet man att man har sett kontakt info 

med bilder, men om man klickar på kontakt så hittar man inte den informationen. 

SIDA - Aktuellt 

Olika mycket mellanrum i alla inlägg. 

Tycker inte om att scrolla  mycket. 

Förstår inte alls instagram information. Såg inte ikonen. Behöver förklaras bättre. Behövs en 

rubrik eller liknande. 

Förstod inte alls att det var som ett aktuellt flöde och det uppstod förvirring kring kategorier 

och arkiv 

SIDA - Allmänt 

Mycket onödigt och svårt att hitta. 
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BILAGA 6. INTERVJU 1.2 

Lärare för åk1-3, har använt Qnoddarna 

UPPGIFT - Hur väljer du litteratur? 

Tittar i kataloger och sedan bestämmer vi mycket i lag då vi kan använder samma böcker. 

Prövar lite olika, pratar med andra och sedan fastnar man bara för en. Ingen specifik 

anledning. De flesta böcker innehåller LGR11 och det är ju viktigt. 

UPPGIFT - card sorting 

Hem - Tillbaka till starten 

Läromedlet - Vad som finns i LM 

Aktuellt - Nyheter, här är nya grejer på webbplatsen, 

Kontakt - Har jag problem så kan jag kontakta här 

Prova på - Spännande att prova på, så det borde man kunna göra här 

FAQ - Vet inte vad det är. Skulle antingen skita i det eller klicka för att se vad det är. 

Köp - Kan beställa om jag vill ha det. 

Logga in på lärarklienten - När jag ska administrera övningarna 

  

 
Kontakt - läromedel - prova på - aktuellt - köp - logga in - FAQ – hem 

Det är inte så nog, bryr mig inte så mycket. Jag gör det jag ska och hittar jag inte något så 

frågar jag en kollega. 

Hem - uppe i hörnet 

UPPGIFT - Kontextuell utfrågning 

För att hitta qnoddarna skulle jag använda min padda där jag har länkar till allt. Googlade och 

klickade på nok.se. Gick tillbaka till goggle och kom till lärarklienten.  Från lärarklienten 

hittade hon till qnodd.se 

SIDA - qnodd.se - hem 
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Man blir lite nyfiken på honom. Men vissa (lärare) tycker han verkar lite fånig. 

SIDA - Läromedlet 

Skulle klicka här om hon ville veta om LM 

Upplägget är okej, lätt och överskådligt. Eftersom hon har jobbat med det tycker hon att det är 

lätt att förstå de olika delarna. 

Lärarhandledning vore bra att kunna se och läsa. 

SIDA - Prova på 

Trodde man skulle få prova på något av momenten. Eller se hur det fungerar, men då får man 

ju inte prova själv(viket man vill). 

Färgerna och ramarna är tydliga och förståliga. 

SIDA - Köp 

Tycker man borde flytta upp priserna då man annars kan missa det då skylten ligger ovanför. 

SIDA - FAQ 

Det är väl frågor till hur man kommer igång? 

Chika svar man inte vill ha. 

Upplägget är okej, kanske funkar med frågan i rubriken. Men det funkar 

SIDA - Kontakt 

Vad exakt är de olika typerna? Vad innebär tex produktinfo… 

Här skulle det ligga ett felanmälansfält, vore trevligt 

SIDA - Aktuellt 

Det hon inte är intresserad av något så klickar hon inte där. 

Trodde det skulle vara något i stil med "nu har vi fixat detta" 

Kategorier är bra, men hon såg det inte direkt så kanske borde bli tydligare. 

Skulle vilja ha texter så som "nu har vi åtgärdat detta problem" här eller på lärarklienten. 

SIDA - Allmänt 

Menyn är het okej, klickar på det som hon tycker verkar intressant. Tydliga och enkla 

 Viktigast: vad det innehåller och vad det ger. Skulle inte köpa om hon inte visste vad det var. 

 Inte använt qnodd.se sedan skolan köpte LM 

  



 

 

2014-06-18 XXIII 

BILAGA 7. INTERVJU 1.3 

Lärarstudent inriktning åk1-3, har inte använt Qnoddarna 

UPPGIFT - Vad har du för erfarenhet av tillvägagångssätt vid val av 

läromedel?  

Har ingen riktig erfarenhet, där hon har praktiserat så använder de endast matte böcker som 

väljs i arbetslagen och i övriga ämnen gör eleverna egna böcker av det de lärt sig.   

UPPGIFT - card sorting  

Hem - startsidan 

Aktuellt - Nya saker som händer  

Läromedlet - Kommer till läromedlet (ungefär som att logga in reds. Anmärkning)  

Logga in på lärarklienten - skulle kunna stå endast lärarklient  

Prova på - Här kan man pröva på (demoversion reds. Anmärkning) eller se film om hur det 

fungerar  

FAQ - vet inte vad det står för… förslag på vanliga frågor  

Köp - här kan man köpa läromedlet  

Kontakt - kan kontakta  

 
Hem, först som vanligt. Aktuellt, det man är intresserad av och se om det är något som 

uppdateras ofta eller inte.  

UPPGIFT -  Kontextuell utfrågning  

Googlar "qnoddarna"  

Klickar på länk 3 "Qnoddarnas värld - Navigera i appen - YouTube"  

Älskar filmer, så skulle klicka där först.  

Förstod inte riktigt de gråa bären och undrar om det var för att läraren styr, svarade ja.  

skulle du vilja kunna navigera direkt till webbsidsan?  

http://www.youtube.com/watch?v=IxYQYLPEF64
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Ja definitivt, vill inte bara kunna se nya filmklipp. skulle underlätta mycket. nu blir jag ju 

tvungen att gå tillbaka för att komma hit (nok.se/qnodd) Här är det direkt in på köp... undrar 

om det ser ut så här när man kommer in, kan man komma in på qnoddarnas webbplats? 

förklarar att ja det kan man. hittar inte länken direkt utan håller med om att den behöver 

tydliggöras. Man läser Qnoddarnas värld och ser sedan hur mycket den kostar. funderar på 

kostnaderna, varje barn 350? Vill ha något mer om vad Q betyder? flytta länken till Q.se till 

under bilden? Läser inte texten för man vill veta hur webbplatsen fungerar...  

SIDA - qnodd.se - Hem  

Lite tråkiga färger, "man är så fast i andra, Disney världen" kanske lite mer gult?  

Klickar direkt på filmen, kanske lite mer känna på programmet och inte hur någon annan 

tycker. får chans att prova själv eller på någon elev. Man kan ju prova på men... vill kunna 

prova direkt för att snabbt få en inblick.  

Skyltarna blir lite plottriga, lite för mycket text. Svår lästa. Texten ska finnas kvar, men 

presenteras på annat sätt.  

Kanske ta bort qnodden, händer för mycket. Kanske sätta skyltarna under varandra? annan 

uppställning? Blir väldigt mastigt. funderar lite på vad det är för text på skylt 2. behövs 

förtydligas vad det är för text?  

Läser inte alltid texterna. ser iPad, Lgr11 och årskurs. det man är intresserad av ser man. 

Orkar inte läsa så mycket. Texten kan tillhöra vilket LM som helst. och även om man läser det 

så vet man inte hur det går till. Hon vill se hur det går till. Hon skulle börja leta runt på 

webbplatsen.  

SIDA - Läromedlet  

Det första hon tittar på är bilden. Tycker om app punkterna, men det är mycket text, skulle 

vilja att de olika delarna är gömda.  uppfattar inte att både  Sv och Ma ingår i samma app  

Vill kunna se allt separat, röd, grön eller blå och sedan välja Sv eller Ma  

SIDA - Köp  

texten kanske inte är så relevent? eller? behöver man veta allt det där under köp?  

Tycker om punktlistan och skylkten  

Hittade inte ner till prislistan, skylten känns som en markering att innehållet tar slut (som på 

hem).  

SIDA - Prova på  

Förväntar sig att man ska få prova på läromedlet, hon vill inte se en massa gubbar/bilder. Blev 

besviken när hon kom in. Hon kanske inte har tid att skicka efter kod... Nu skulle hon nog ge 

sig ut på youtube för att leta, söka på nätet efter ett sätt at prova på LM.  

Kanske skulle gå in på Läomdelet... och här kom ännu mera text. Jag vill ju veta hur jag ska 

göra... Går vidare till aktuellt, kanske finns något där... "ny facebook grupp, då skulle jag nog 

gå in där". Klickar på instagram widgeten för att hitta något. men kommer till samma ställe 

igen...  
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Vill få ett större grep över vad läromedlet handlar om. film fungerar men bättre att få prova på. 

kanske bara en övning... en länk så man kan prova på en gång. en provtryckning. så man får 

känna på programmet innan man får prova i en månad. då får man press att gå in någon gång 

under den månaden. Säljarna säger ingenting, inte det man är ute efter när man går in på prova 

på.  

SIDA - Aktuellt  

Förstår inte instagram delen. Tror at det var text om Q.se. FB är ute, inte intressant hos dagens 

ungdomar. Kanske vore bra att ha på FB sidan?  

SIDA - FAQ  

Trodde det inte skulle se ut så här... tycker nästan att det är bättre med rubrik...är lite kluven 

till om det är bäst med runbrik eller fråga... Förstår med hjälp utav trail-and-error hur det hela 

fungerar. vill flytta över texten om hur det fungerar till under FAQ rubriken... feta 

kategorierna istället för rubrikerna... skönt att kunna fokusera på en sak i taget. punktlista 

kanske fungerar, kanske på kategorierna i sådanafall, men tycker att det fungerar bra som det 

är nu.  

SIDA - Kontakt  

Enkel och inte så mycket text.  Kan underlätta för andra om det finns en beskrivande text, 

men kanske inte behövs ör henne "vad vill ni ha in under produktinformation?" Kan tycka att 

det är bättre att Säljare liger här... kartan i sig fungerar bra men ska nog inte ligga under 

"prova på" utan under kontakt  

SIDA - Allmänt intryck  

Tråkig, enkel... behöver var lite mer inspirerande! Koppla mer lite programmet, finnas mer 

som lockar. Brunt är ingen favorit. Stor text på skyllt (länk till nok.se) är bra  

Kan man plocka upp LM på smartboarden?  Så att man kan göra tillsammans innan varje elev 

får jobba själv?  

Lite mer inspirerande, lite mer av det som finns i programmet, lite upplyftande. Kanske 

stubben, lite frukter osv. En större koppling visuellt. Just nu är det för mycket text och det 

känns lite tråkigt. Skapa nyfikenhet!!!  

Inspirerande möten, borde synas bättre. Kanske på första sidan?  

bildspel med nya händelser och information?  

Viktigt med hur det framställs, många nya LM som kommer! Måste hända något. Qnodd film 

kanske mer framträdande.   

Bästa: ???  

Sämsta: fruktansvärt mycket text!!! informationen är viktigt, men man bör presentera det på 

annat sätt! 
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BILAGA 8. WEBBPLATS EFTER ANDRA IMPLEMENTERINGEN 
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BILAGA 9. INTERVJU 2.1 

Lärare åk 1-3, Läromedelsansvarig på skolan 

INSTRUKTION 1 

Läsa inbjudan till det evenemang som ägde rum den här veckan (v.20) 

  

Googlade fram nok.se och klickade sig sedan fram till grundskola > Qnoddarnas värld 

Får efter ett tag berättat att hon är inne på noks webbplats och inte qnoddarnas 

Då kom hon ihåg att hon sett något om det tidigare. Och lyckas hitta länken till qnodd.se 

Klickar direkt på aktuellt och kategorin "event" 

Det var ju det jag (intervjuaren) sa, logiskt att den låg där. På frågan varför hon klickade där 

hon gjorde. 

INSTRUKTION 2 

Var hittar du den gröna appen och vad är det? 

Klickade bakåt och sedan på läromedel. 

Årskurs två! Det är ju logiskt att den ligger där om det handlar om läromedlet. Annars skulle 

det ju kunna ligga under prova på. 

INSTRUKTION 3 

Priset till gröna appen 

  

Borde ju ligga här med. Men det finns ju på nok.se 

Scrollar på läromedel och när hon inte hittade så klickade hon direkt på köp. 

INSTRUKTION 4 

Vad är lärarklienten 

Hittade hur mycket den kosta under "köp" 

Sedan klicka hon på "prova på" tittar lite lätt och sedan klickar hon på hem. Hittar information 

på en av skyltarna. 
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BILAGA 10. INTERVJU 2.2 

IT media design student 

INSTRUKTION 1 

Läsa inbjudan till det evenemang som ägde rum den här veckan (v.20) 

Googlade fram på nok Qnoddarnas värld. Hamnar på nok.se 

Klickar på ikonen för att komma till startsidan och klickar på press, klickar på aktuellt. Hitta 

"stora bok bytardagen" antog att det var rätt. Blev informerad att det var fel. 

Klickar sig in till Google och sedan lärarklienten. Hittar länken till qnodd.se > aktuellt 

Scrollar ner men ser inte inbjudan och klickar därför på "hem" 

Känner att hon fastnat och vet inte hur hon ska gå vidare! 

Går tillbaka till aktuellt och hittar kategorierna, klickar på event. Scrollar ner och klickar på 

rätt inlägg. 

Känner att hon vill ha brödsmulor så att hon vet var hon är då hon nu tappade bort sig. Vill 

även gärna ha en sökfunktion för att enkelt hitta information som hon inte hittar på sidan.  

 INSTRUKTION 1 

Var hittar du den gröna appen och vad är det? 

Klickar på "prova på" då hon känner att det kanske presenterades där. Hon provar att klicka på 

filmen då det kanske presenteras där. Klickar sedan på läromedlet och hittar informationen. 

 INSTRUKTION 1 

Priset till gröna appen 

Hittar inte det här så hon provar att titta under köp och hittar då informationen. 

 INSTRUKTION 1 

Vad är lärarklienten 

Läser lite om det under köp. 

Klickar sig vidare till vanliga frågor, läser lite smått och hittade sedan länken till 

"Lärarklienten" 

Klickar sig tillbaka till "vanliga frågor. Tror att det är som en profil… 

Klickar på läromedel och hittar information om det i texten om övningar. 

Hon funderar på om menyknapparna ska vara lite större och vill gärna ha en sök funktion på 

webbplatsen. 
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