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1. Bakgrund
Ofta kritiseras Sverige för att ha svårt att kommersiellt dra nytta av sina stora
satsningar på forskning och utveckling. När det gäller att tillämpa forskning och
använda utvecklingsresultat är informationsöverföring till dem som praktiskt omsätter
resultaten en kritisk länk. Detta handlar även om att utbilda personer till att använda
nya kunskaper samt sköta nya processer och produkter.
I ett teoretiskt perspektiv berörs komplexa processer när innovationer sprids i sociala
system (Rogers, 1995; Utterback, 1994; Afuah, 1998; Tidd m fl, 1997). I vissa fall
sker spridningsprocessen snabbt men vid större teknikskiften kan det vara
tidskrävande. Enligt Rogers (1995) kan beslutsprocessen för att ta till sig och använda
innovationer bestå av fem steg, nämligen kännedom, övertygelse, beslut,
genomförande och befästande. Utbildning och IT-hjälpmedel för utbildning bör ses i
ett sådant större sammanhang.
Inom energiområdet är kompetensöverföringen hämmad av att mottagarna är många
och utspridda. Det gäller exempelvis småföretag inom installationsbranschen och
kommunala energirådgivare. Informationen behövs där människor bor och verkar
vilket gör den geografiska spridningen till en utmaning. Av tids- och kostnadsskäl har
idag inte alla tillgång till de senaste FoU rönen. Med användbara distansverktyg som
kompletterar dagens kanaler för informationsspridning samt kunskapsöverföring når
man lättare småföretagare, kommunala energirådgivare, etc.
För att nå ut med utbildningar och information om energieffektivare tekniker, såsom
värmepumpar, nya system och komponenter för styr- och reglerteknik,
värmeåtervinning, miljövänliga köldmedier, etc. behövs användbara och pedagogiska
distansverktyg. Det finns idag generella plattformar för informationsöverföring och
utbildning men de behöver utvärderas och anpassas till det område och de kurser som
är aktuella.

2. Mål för projektet som helhet
Målsättningarna för projektet är att:
• Utveckla verktyg för att snabbt och effektivt utbilda ett stort antal yrkesverksamma människor.
• Applicera dessa verktyg på traditionella kurser men också på de senaste
forskningsrönen.
• Använda nya IT-hjälpmedel i kombination med modern pedagogik för
verktygens utveckling.
• Utveckla en tids- och kostnadseffektiv modell för distansutbildning.
• Ge småföretagare, kommunala energirådgivare, etc. utbildning och löpande
information om energifrågor.
Målen har preciserats under projektets gång i samtal, genom intervjuer och
prototyparbete.
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Exempelvis kan stora resurser läggas på att genom konsulter utveckla grafik- och
interaktionsintensiva läromedel. Förutom de höga kostnaderna finns risken enligt
intervjuer med bl a lärare att tekniken styr i stället för att pedagogiken är i centrum.
Dessutom kan underhållskostnaderna bli höga.
Det enklaste och billigaste alternativet att komma igång är att publicera befintliga
läromedel på Internet, t ex i form av kompendier (Adobe PDF eller Microsoft Word)
och Microsoft PowerPoint presentationer. Det är inte ett tillfredställande alternativ då
material av det slaget måste anpassas för nätbaserade kurser. Den drivkraft,
kommunikation och interaktion som läraren bidrar med i klassrummet och
laboratoriesalen är kraftigt försvagad vid nätbaserade kurser, vilka bör kompletteras
med pedagogik och tekniker anpassade till nätet.
Vi har också kommit fram till att produktion av innehåll och lärplattformar bör skiljas
åt. Innehåll kan vara allt ifrån text med enklare statisk grafik till interaktiva
simuleringar och avancerade animationer. Lärplattformar är system som är generella
för utbildning på nätet, t ex Blackboard, Learngate och Luvit. Kursinnehåll ska i
princip kunna föras över mellan olika lärplattformar via standardgränssnitt så att en
utbildningsleverantör inte blir låst till ett system. Det är väsentligt då en stor kostnad
vid utveckling av utbildningar är läromedel, alltså kursinnehåll. Om en interaktiv
kursmodul produceras exempelvis i Macromedia Flash så kan den läggas in i valfri
lärplattform.

3. Förstudiens inriktning
I förstudien, vilken utgör en del av det planerade projektet som helhet, har följande
utförts:
• nuläge i kylbranschen har kartlagts genom intervjuer
• inventering av dagens situation med avseende på
o kurser,
o utbildningar och
o olika möjligheter för informationsöverföring
• inventering, test och utvärdering av några tekniska plattformar som finns för
nätbaserade kurser, s.k. lärplattformar
• test och utvärdering av verktyg som kan vara lämpliga för produktion av
läromedel bl a genom prototyping. Denna punkt har tillkommit under
projektets gång
• de pedagogiska metoder som kan vara aktuella har diskuterats
• kontinuerlig utvärdering genom personal på IUC och referensgruppen har
genomförts

4. Organisation förstudie
Projektet har genomförts av IUC/Sveriges Energi- och Kylcentrum och Linköpings
universitet. I projektgruppen ingår
Pernilla Knutsson
IUC
Michaël Le Duc
Linköpings universitet
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Göran Lundin
Jörgen Rogstam

IUC/Sveriges Energi- och Kylcentrum
IUC/Sveriges Energi- och Kylcentrum

Till projektet har också en referensgrupp knutits
Peter G. Gehlin
IUC
Anders Gårdfeldt
GårdfeldtGruppen AB
Johan Tegnelius
Kylentreprenörernas förening samt
redaktör och ansvarig utgivare för
tidskriften Kyla
IUC och referensgruppen har ansvarat för referenskurser och tillhandahållit
bakgrundsinformation, befintliga läromedel, kontakter med företag i kylbranschen m
m.
Rapportering
Projektet har avrapporterats till referensgruppen vid regelbundna möten. En
statusrapport har levererats till Energimyndigheten i november 2005.
Föreliggande dokument utgör slutrapporten för förstudien.
Projektets resultat redovisas kontinuerligt på IUC:s hemsida samt vid seminarier.
Notera att vi har arbetsmaterial i form av litteratur, intervjudata, prototyper m m som
endast delvis rapporteras här. Materialet utgör en god grund för det fortsatta arbetet.
Intressenter
Slutanvändarna av utbildningsverktygen utgörs huvudsakligen av företag inom
energibranschen, kommunala energirådgivare, småföretag i glesbygd, o.dyl.

5. Metod
I förstudien har följande metoder använts
• Litteratursökning (redovisas endast delvis i denna rapport)
• Litteraturstudie (redovisas endast delvis i denna rapport)
• Intervjuer med
o Aktörer i målgruppen, främst kylföretag
o Leverantörer av relevanta IT komponenter, främst programvara som
lärplattformar
o Utbildare med relevant erfarenhet på universitet och högskolor, m m
o Några av IUC:s lärare med specifik fokus på projektets
tillämpningsområde
• Prototyping (se t ex Luqi, 1998) vilket innebär att behov dokumenteras hos
beställare och användare vilka utgör grunden för att utveckla prototyper.
Prototyperna visas sedan för beställare och användare för att få synpunkter
vilket kan leda till revideringar av prototyperna osv. Slutprodukten blir antigen
en specifikation där prototypen inte används i produktion utan man utvecklar
ett helt nytt system eller att prototypen färdigställs till en version som kan
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användas löpande i verksamheten. Denna iterativa process har visat sig mycket
relevant.
Sammantaget kan projektet betraktas ur ett aktionsforskningsperspektiv där
forskaren/forskarna i en fallstudie aktivt deltar i förändringsprocesser, dokumenterar
och analyserar (Gummesson, 1991).

6. Resultatredovisning
Resultaten av de olika delprojekten är starkt kopplade till varandra. Olika faser och
delar har använts i en iterativ utvecklingsprocess med de berörda.
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7. Nuläge i kylbranschen - intervjuundersökning
Nu kommer ett antal frågor som använts för att intervjua kylföretag.
Ett av de första delprojekten var att intervjua kylföretag om dagens situation när det
gäller informationsförsörjning, kompetensutveckling (erfarenheter och behov),
erfarenheter av distansutbildning m m.
Delprojektet har genomförts som en kvalitativ intervjuundersökning via telefon.
Syftet med metoden är att genererar ny kunskap där man går på djupet och samlar in
rik och nyanserad information i de enskilda företagen. Ett fåtal respondenter
intervjuas i förhållande till populationen. Populationen behöver inte definieras lika
precist som i en kvantitativ enkätundersökning. Syftet med den kvalitativa metoden är
inte att kunna generalisera från stickprovet till populationen. Den kvalitativa metoden
som används har skapat mycket ny information som t ex kan ligga till grund för
framtida enkätundersökningar.
Enligt Johan Tegnelius, Kylentreprenörernas Förening, är cirka 800 företag
ackrediterade för arbete med stationära kylanläggningar i Sverige. Det finns personer
som arbetar med kyla inom företag som inte är kylföretag, t ex Astra. Totalt arbetar
cirka 3.250 personer med kyla i Sverige.
Urvalet av företag för intervjuerna har skett genom ett antal kriterier som referensgruppen och IUC definierat främst företagsstorlek och geografisk spridning.
17 intervjuer har genomförts med:
– 3 ”stora” företag med 1600 (vara 10 % arbetar med kyla), 311 resp.
114 anställda med säte i Norrköping (2 företag) resp. Västerås.
– 8 “mellan” företag med mellan 10 och 80 anställda med säte i Varberg,
Norrköping, Haparanda, Hägersten, Stockholm, Limhamn, Mölndal,
resp. Norrköping.
– 6 mindre företag med mellan 6 och 11 anställda med säte i Öjebyn,
Ystad, Uppsala, Huddinge, Enskede resp. Stenungssund.
Genomförandet är viktigt att beskriva här t ex då mycket information finns som inte
redovisas i denna rapport. Telefonintervjuerna har spelats in digitalt. Fullständig
utskrift har skett för att öka validiteten i kodning och analys. Dessutom har Mindjet
MindManager använts för att analysera materialet (gruppera och sortera) utöver Word
och Access. Respondenternas egna ordval har respekterats i rådata och kodningar. Vid
analys av materialet får man växla mellan den övergripande nivån och detaljnivån, t
ex för att hitta geografiska mönster. Det har varit svårt att kunna boka intervjuer med
kylföretag i juni månad.
Nedan följer intervjusvaren dock utan alla detaljer och nyanser. Observera att
siffrorna som anges i parenteser är till för att indikera mönster, antal svar, ej för
statistisk analys. Det är intressant att notera när många personer spontant nämner
samma termer. Samtidigt kan ett svarsalternativ inte anses ha kunnat testas som att det
inte gäller ett företag om det inte nämnts av företaget. En del av respondenterna var
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väldigt upptagna och gav korta svar. För en mer fullständig analys skulle en
enkätundersökning kunna vara relevant eller ytterligare intervjuer.
Svaren kan tolkas på många olika sätt och de är mycket intressanta för projektet. Vi
diskuterar dock inte i föreliggande rapport olika tolkningar med undantag för motiv
till distansutbildning.

7.1.
Hur ser Ni på kompetensutveckling och dess
betydelse för företagets utveckling?
Samtliga (17) respondenter angav att kompetensutveckling är viktigt för deras företag.
Dessutom angavs att kompetensutveckling ger konkurrensfördelar (4), är en
affärsnödvändighet (4), är en investering (2), är problematisk (2) samt att kraven ökar
kontinuerligt (1).

7.2.

Är det viktigt att ta del av nya rön för Ert företag?

Nästan samtliga (16) svarade ja. Dessutom nämndes att det är en överlevnadsfråga
(2). Enstaka uttalanden inkluderar att det är en affärsnödvändighet, att det handlar om
en konkurrensfördel, att regelverk styr och att teknik är speciellt intressant.

7.3.
Hur håller Ert företag sig ajour med den tekniska
utvecklingen i branschen?
Många nämnde tidskrifter (13), leverantörer/grossister (10), föreningar (9), Internet
(8) och kurser (8). Några informanter nämnde mässor (3) och seminarier (3).
Enstaka uttalanden inkluderar ”ej Internet”, ”ej leverantörer/grossister”, ”ej mässor”,
”ej tidningar”, att det handlar om erfarenhetsutbyte, extern kursledare hyrs in, att
företaget deltar i forskningsprojekt. Dessutom nämndes i enstaka fall att företaget
ingår i TESAB gruppen alltså ett nätverk av mindre företag resp. att företaget ingår i
en internationell organisation. Vidare nämndes mässor i viss mån, nyhetsbrev,
partners, att särskilda tjänstemän finns för att bevaka utvecklingen samt att företaget
testar själva.

7.4.
Hur för Ni in ny teknik/nya lösningar i företagets
verksamhet?
Många nämnde kurser (10; externa och interna kurser), att de provar själva om möjligt
(6) och några sa att man provar hos kund (2). Dock måste teknik hos kund alltid
fungera (2) vilket enligt samtal med IUC gäller alla.
Några nämnde att spridningen sker från globalt till lokalt (2), att det är ett
kontinuerligt arbete (2), att personalmöten används (2).
Enstaka uttalanden inkluderar att det beror på respektive filial, att företaget beslutar
själva, att man ej bör använda kunder för experiment, att det är enkelt att sprida ny
information och att externa beslut styr, t ex från SWEDAC. Föreningar nämndes samt
”från lokalt till globalt”, intern information, att företaget inte har egen
produktutveckling, Internet och att det ofta handlar om konventionell teknik. Det kan
också förekomma att kunden frågar efter ny teknik, att kunden styr. Sedan kan några
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gå på kurs och berätta efter kursen för kollegorna. Genom projekt, samarbete med
leverantörer, samspelet mellan leverantör och kund och seminarier kan ny teknik föras
in. Det är svårt att skicka för många på kurs. Sverige ligger dessutom långt framme
inom kyla. Därutöver nämndes tidskrifter, att man bör vara nyfiken inom kyla samt att
viss egen produktutveckling förekommer.

7.5.

Prenumererar Ni på elektroniska nyhetsbrev?

Här svarade cirka hälften ja (7), lika många nej (7) samt några i viss mån (2). Någon
enstaka svarade ”Ja när det gäller marknad och sälj” medan en person svarade ”vet ej
när det gäller teknik”.

7.6.

Känner Ni till IUC:s nya kyllaboratorium?

Samtliga svarade ja (17).

7.7.
Känner Ni till de projekt som bedrivs i det nya
kyllaboratoriet?
Här var kunskapen inte lika utbredd som i föregående fråga. Nio (9) svarade delvis,
fem (5) svarade nej, och tre (3) informanter svarade ja. Dessutom deltar tre (3) av
företagen i kyllaboratoriets projekt.

7.8.
Skulle Ni vara intresserade av att fortlöpande få ta
del av nya rön från den tillämpade forskningen vid
kyllaboratoriet genom information som är anpassad för
företag?
Många informanter är intresserade (13 svarade ja) medan några sa att det beror på (3).
Bl a måste affärshemligheter hanteras. De företag som bedriver FoU i kyllaboratoriet
vill kanske inte sprida alla information till alla och ”det gäller att hitta lämpliga
former”. Sedan tyckte flera respondenter att de var intresserade av det som är relevant
för dem. Det finns för mycket information i allmänhet.
När det gäller specifika områden som är av intresse nämndes butikskyla, koldioxid,
datakyla, industrikyla, ”isbanan” och värmepumpar. Någon sa att de inte är
intresserad av butikskyla.

7.9.
Ser Ni det som intressant om IUC/kyllaboratoriet
erbjuder utbildningar som bygger på resultat som
framkommer i Kyllaboratoriets test- och
forskningsverksamhet?
Många respondenter är positiva till nämnda utbildningar. Tio (10) svarade ja, tre (3)
svarade ”ja, om det är relevant”, två (2) svarade att ”det beror på”.
Enstaka uttalanden inkluderar ”i viss mån”, ”självklart”, ”ja, om det är rätt former”
samt att företaget ”ligger en bit ifrån forskningen”. Det nämndes också att ”många är
dyslektiker i kylbranschen”, ”att sitta och läsa det fastnar inte” samt att det är ”bättre
med praktiska saker, det fastnar”. Dessutom sades att ”det vore bra om forskningens
resultat blir användbara”. Det är främst fabrikanterna som drar nytta av
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forskningsresultat. Bland de områden som är speciellt intressanta nämndes koldioxid
och att det är ont om utbildningar inom kyla. Industrikyla är intressant. Någon sa att
butikskyla inte är så intressant.

7.10.
Vilka faktorer anser Ni spelar in för möjligheten att
vidareutbilda personalen (pris, geografisk lokalisering,
tid, attityder, etc.)?
Notera att frågan ställdes ordagrant enligt ovan. Alltså styrde intervjuaren
respondenterna genom att nämna ett antal faktorer. Två (2) personer sa att samtliga
nämnda faktorer är relevanta.
Många företag (11) nämnde att geografi är en relevant faktor. Bland dessa företag
finns verksamheter i Limhamn, Stenungssund, Ystad, Haparanda, Öjebyn, Stockholm
(ett mindre företag som ingår i TESAB gruppen), Varberg, Mölndal och Norrköping
(två företag i Norrköping som är rikstäckande). Katrineholm uppfattas som långt att
åka till av många företag, t ex i norra Norrland, västra Götaland och södra Skåne. Från
Mölndal till Katrineholm är det exempelvis cirka 35 mil med bil. Tre (3) informanter
sa ordagrant att ”Katrineholm är för långt bort för oss/vissa”.
En annan viktig faktor är säsongsaspekter (8) d v s när på året utbildningarna bör
ligga. Vår- och sommarmånaderna passar sämst i kylbranschen. Tidsaspekter (5) är
näraliggande.
Kostnader (6) var också en parameter att beakta, d v s resekostnader, traktamente,
boende osv. Förlorad intäkt (5 svar) ingår också i kalkylerna. När det gäller priset på
kurserna angav fem (5) att det är viktigt medan två (2) inte tyckte att priset är viktigt
utan det är relevansen som är central. Priset ska relateras till kvaliteten. En respondent
sa t.o.m. att ”priset på en utbildning det är ointressant”. Utbildning är en investering
och respondenter berörde relevansaspekten, företagsnyttan. Någon nämnde att en
utbildningsbudget per anställd finns.
Flera företag nämnde att man kan ”flytta på läraren” speciellt när det gäller teori,
t.o.m. att flera företag i en region kan samarbeta kring en utbildning och anlita en
lärare. Det är dock svårt att flytta på läraren när det gäller praktisk kunskap.
När det gäller planering har ett av de större företagen utbildningsplaner på 3 år. Ett
annat stort företag har ett utbildningsråd. Inom TESAB gruppen förekommer
samarbete om utbildning. Ett litet företag sa att efterfrågan styr om man har råd att
skicka personal på kurs. Att planera utbildningarna så det passar verksamheten och
den anställde är viktigt.
Beträffande personalens attityder nämndes att personalen är positiv till utbildning (4)
och att personalen är nyfiken (2). Någon enstaka respondent svarade att en positiv
attityd krävs av personalen samt att utvecklingsnyttan för individen är viktig. Ett stort
företag sa att personalens motivation varierar.
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7.11.

Har Ni erfarenhet av distansstudier?

När det gäller erfarenheter av distansutbildning angav åtta (8) att det inte har
erfarenhet av distansstudier i företaget (av dessa var en osäker). Tre (3) personer sa ”i
viss mån”. Några personer sa ja.
Beträffande åsikter om nyttan med distansstudier återfinns enstaka påståenden som att
branschen präglas av praktiker, att distansstudier är mest lämpligt för teori, att
distansutbildning kan fungera, att respondenten tror på det samt att man bör gärna
kombinera distansutbildning med traditionell utbildning. Två personer var negativt
inställda. De sa att det är ”mindre lyckat” samt ”det har inte gått bra, men det berodde
på individerna”.

7.12.
Hur ser Ni på kompetensutveckling genom
distansstudier?
Cirka åtta (8) helt positiva åsikter yttrades. Några uttryckte att det är intressant om det
är utformat på rätt sätt, att det kan vara intressant samt att det beror på ämnet. Två (2)
personer svarade ”vet ej”. Två (2) personer var negativa genom att säga att det är
”svårt” resp. ”nej det tror jag inte på”. Dessutom sa en person att ”kylbranschen är
omogen så här finns stora möjligheter ”. Ytterligare ett intressant påstående är att
distansstudier har diskuterats inom TESAB gruppen.
Beträffande rekommendationer tyckte fyra (4) informanter att man bör kombinera
distans och traditionell utbildning. Praktisk kunskap passar ej att utbilda på distans
(3). Däremot passar teori att undervisa i på distans (4). En respondent nämnde att en
passande kurs är ”förändringar i svensk kylnorm”. Det nämndes också att det är
viktigt att träffa handledaren (3). Praktik kan utföras lokalt på arbetsplatsen. Social
kompetens tränar man inte på distans sa en respondent. Simulering, visualisering och
modeller kan fungera på distans (2).
Motivation är viktigt hos deltagarna vid distansstudier (4) det handlar om frihet under
ansvar (1). Det är ett sätt att utbilda personal gratis på kvällstid nämnde en informant.

7.13.
Vilka områden bedömer Ni som särskilt intressanta
för ert företags kompetensutveckling?
Inte helt oväntat är kylteknik intressant, speciellt styr- och reglerteknik (cirka 11
svar), ”allt är ju elektroniskt numera” sa en person. Kyla (6) nämndes samt någon
enstaka tog upp godkänd kontrollant, värmepumpsteknik och köldbärarsystem.
Samtidigt sa en informant att det blir mindre och mindre ”kylaggregat och sånt”.
När det gäller köldmedier är koldioxid intressant (7), ammoniak nämndes (3),
framtida köldmedier (2) och någon tog upp alternativa köldmedier. El berördes av
fyra (4) respondenter.
Ekonomi är ett intressant område enligt flera respondenter Försäljning (cirka 5 svar),
ledarskap, administration, kundvård, social kompetens, arbetsledning och
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management kan sorteras in i ekonomibegreppet. Ett stort företag sa att ”våra
montörer kallar vi för ambassadörer”.
Några allmänna områden togs upp som att det är viktigt med en bred kunskap,
Internet bör man kunna, energi och energioptimering är relevant, många av IUC:s
kurser är relevanta och allt som har med teknik att göra är relevant. Dessutom
nämndes VVS teknik (cirka 4 svar).

7.14.
Vilken personalkategori anser Ni ha det största
behovet av kompetensutveckling?
Det behövs kompetensutveckling allmänt på företagen. Några informanter sa att alla
på företaget är berörda (cirka 6 svar). Vidare nämndes att ”kontoret” behöver
kompetensutveckling och alla som är ute och arbetar på fältet är berörda.
Kyltekniker (9), servicetekniker (2) nämndes. En informant sa att de gärna kallar sina
montörer för tekniker. Återigen nämndes att tekniker också säljer.
Det behövs även kompetensutveckling för projektledare (5) som i vissa fall kallas för
ansvarig tekniker eller övermontör. En person nämnde också att konstruktörer har
behov av kompetensutveckling.
Allmänna reflektioner inkluderar att många tekniker kommer att sluta inom
kylbranschen, lärlingssystemet är avskaffat vilket skapar problem, det är många
utmaningar, äldre måste hänga med som förebilder samt att det råder viss osäkerhet
kring kompetensutveckling.

7.15.

Sammanfattning av intervjuresultaten

Vid intervjuer med företrädare för olika kylföretag framkom att kompetensutveckling
är en affärsnödvändighet samt att det är mycket viktigt att hålla sig ajour med den
tekniska utvecklingen. Det finns en god kännedom om kyllaboratoriet i Katrineholm
men inte lika god kunskap om de projekt som bedrivs. Intresse föreligger om att få
information om verksamheten löpande samt att kyllaboratoriet erbjuder utbildningar.
Geografi har visat sig vara en väsentlig faktor när det gäller beslut att skicka personal
på kurser. Det talar för behovet av distansutbildning som komplement till den
omfattande kursverksamhet som bedrivs på IUC. Dessutom är det viktigt att komma
fram till effektiva lösningar när det gäller kompetensutveckling. Få företag i
undersökningen har erfarenheter av distansstudier samtidigt som ett fåtal är negativt
inställda vilket sannolikt inte är unikt för kylbranschen. Teori passar bäst för
distansutbildning medan praktik är svårare. Några områden för kompetensutveckling
med speciellt intresse inkluderar styr- och reglerteknik, kylteknik, köldmedier som
koldioxid och ammoniak samt försäljning. Alla måste satsa på kompetensutveckling
inklusive kyltekniker, projektledare och konstruktörer
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8. Inventering av dagens situation med avseende på
kurser, utbildningar och olika möjligheter för
informationsöverföring
Nätbaserade kurser sprids alltmer inom olika områden och sektorer. Dock återstår
många utmaningar gällande pedagogik, användbara system, genomströmning,
utformning av läromedel m m. Målgrupperna för kurser och utbildningar skiljer sig åt
vilket medför att kursmaterial, pedagogik och system måste anpassas till de olika
grupperna. Vi har inventerat översiktligt erfarenheter från en mängd områden.
När det gäller nätbaserad distansutbildning för kylbranschen har vi inte hittat så
många exempel men vissa projekt pågår inklusive föreliggande projekt och ett EU
projekt som IUC deltar i ”Service Refrigeration Education for the future” inom ramen
för EU kommissionens program Leonardo da Vinci.
Inom universitet och högskolor erbjuds alltmer utbildning på nätet både när det gäller
stöd till campusutbildningar och för distansutbildningar. Vi har hämtat erfarenhet och
inspiration från den sektorn även om det finns klara skillnader med IUC:s
verksamhetsområde. Le Duc har t ex erfarenhet av undervisning på högskolenivå m h
a lärplattformar (Enlight, Blackboard, WebCT, m fl) och andra verktyg. En rik källa
till
kunskap
är
nätuniversitetets
webbplats
(http://www.myndigheten.netuniversity.se/)1
Det är viktigt att utvärdera teknik, pedagogik och läromedel för distansutbildning. T
ex kan inspelade föreläsningar vara alltför krävande att följa även om användarna kan
bläddra fram och tillbaka i filmerna.
Nationellt Centrum för Flexibelt Lärande (http://www.cfl.se/) är inriktat på livslångt
lärande för alla, genom att stimulera utvecklingen av flexibelt lärande inom
kommunal vuxenutbildning, folkbildning och arbetsliv. På webbplatsen kan man finna
material exempelvis om pedagogiska lärstilar samt multimediaexempel på övningar
utvecklade i det interaktiva och mycket populära verktyget Macromedia Flash.
IT branschen och andra branscher erbjuder kurser som är nätbaserade som bygger på
olika tekniker som är mer eller mindre framgångsrika. Videor är lätta att producera
men kanske inte så effektiva om de är långa. Att kombinera olika tekniker kan
underlätta lärprocesserna.
IUC ”bedriver utbildning inom teknik, ledarskap, ekonomi och juridik för
installationsbranscherna. Verksamheten riktar sig till såväl företag som privatpersoner
och omfattar olika utbildningsformer, från korta kurser till långa utbildningar.”
(http://www.iuc-utbildning.se/).

1
En omfattande serie rapporter kan nås t ex här
http://www.myndigheten.netuniversity.se/page/914/projektavslutade.htm
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Inom Kvalificerad Yrkesutbildning erbjuds KY Tekniker Kyla 60 poäng för blivande
kyltekniker, KY Tekniker Eldistribution 55 poäng och KY Installation 100 poäng för
blivande projektledare och konstruktörer inom olika tekniska system.
Inom projekt- och referensgruppen har korta kurser för yrkesverksamma ansetts som
mest intressanta för projektet även om utvecklingsarbetet kan gagna hela
utbildningsverksamheten.
När det gäller IUC:s korta kurser för främst yrkesverksamma finns ett stort utbud
inom en rad områden som:
• Kylteknik
• Köldmediekungörelsen/Svensk Kylnorm
• Indirekt kyla
• Luftbehandling
• El
• Styr- och reglerteknik
• Svetsning och lödning
• VVS
• Projektledare för installationsbranschen
• Ledarskap/Ekonomi/Juridik
Inom området kylteknik erbjuds bl a kurserna ”Inledande teoretisk kylteknik” (3
dagar) ”Inledande praktisk kylteknik” (3 dagar), ”Brandfarliga köldmedier” (2 dagar),
”Ammoniak” (4 dagar), ”Mobil Kyla/AC-typutbildning” (5 dagar), “Godkänd
kontrollant” (1 dag) samt ”Koldioxid - framtidens köldmedium” (2 dagar).
Detta illustrerar kursutbudets stora bredd och omfattning vilket återspeglar behovet av
vidareutbildning för de yrkesverksamma inom området. Som intervjuerna med
kylföretag har belyst samt andra källor är distansutbildning av intresse speciellt för
företag som har långt till utbildaren samt med tanke på andra vinster. Dock kan
distansutbildning inte ersätta utbildning på plats helt (hos utbildare eller hos
kursdeltagarna) och det måste utformas på lämpligt sätt. Det gäller speciellt praktiska
moment.
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9. Inventering, test och utvärdering av några tekniska
plattformar som finns för nätbaserade kurser,
lärplattformar, samt verktyg för att producera
kursinnehåll
Sedan ett antal år har system för nätbaserad utbildning mognat fram och kallas
vanligen för Learning Management System (LMS) eller lärplattformar på svenska.
Vi har byggt på våra tidigare erfarenheter, sökt ny information samt utvärderat
informellt olika alternativ. Som nämnts inledningsvis kan lärplattformar innehålla
funktioner för att producera innehåll medan verktyg för att producera kursinnehåll
som PowerPoint och Macromedia Flash inte anses vara lärplattformar.
Det finns på marknaden ett stort antal olika system för nätbaserad utbildning som
successivt mognat fram. Syftet med projektet har inte varit att göra en fullständig eller
ens fullt systematisk genomgång. Bland de kommersiella systemen finns de som har
fått större spridning än andra inom olika användningsområden som universitet och
högskolor, yrkesutbildningar, grundskola, företagsutbildningar osv.
För IUC:s del är det t ex inte relevant att investera i stora system för universitet med
tusentals eller tiotusentals studenter.
Många funktioner återkommer i de olika systemen. Det är antagligen så att en viss
tillämpning av IT leder successivt till att olika funktioner växer fram oavsett
leverantör. En mobiltelefon för konsumenter har vanligtvis en telefonbok, knappsats
och display. Sedan används inte alla funktioner i ett system för en viss tillämpning
lika mycket exempelvis beroende på vilka andra system som finns inom en
organisation. IUC har nyligen infört ett nytt nätbaserat schemasystem varför en sådan
funktion kanske inte behövs i en lärplattform.
En inventering av LMS för universitet och högskolor som utförts av Verket för
Högskoleservice används som källa för en modell som vi skapat (Schultz och Nergell,
2004). Samtidigt har vi inspirerats av erfarenheterna från Institutionen för
Energiteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan som arbetat med nätbaserat lärande i
många år inom områden som är relaterade till IUC:s verksamhet som ”Heat and
Power Technology” (Erlich m fl 2003).
En färsk och omfattande rapport från projektet SLUSS (Holmgren och Krysander,
2005), på uppdrag av Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, innehåller krav främst
på LMS m m från olika högskolor och universitet. Målet är att utforma en
kravspecifikation som ska användas som underlag i en gemensam upphandling för
Sveriges universitet och lärosäten.
Det kan vara intressant i det fortsatta arbetet på IUC att ta del av rapporten och annan
relevant litteratur som vi funnit intressant.
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Observera att vi har ett omfattande material utöver det som redovisas i denna rapport
som kommer att stödja det fortsatta arbetet.

9.1.

LMS Funktioner

Utifrån främst Schultz och Nergell (2004) samt Erlich (2003) har följande modell för
LMS tagits fram för intervjuer om erfarenheter och behov samt andra ändamål.
Vi har valt att dela in funktionerna i tre huvudområden.
• Innehåll − handlar om kursmoduler, t ex för att förklara principen för ett
värmepumpsystem.
•

Kommunikation − är givetvis centralt för nätbaserade kurser. Kommunikation
kan antingen ske i realtid (synkront) eller inte i realtid (asynkront).

•

Administrationen − ska vara så smidig som möjligt. Det ska vara lätt att lära
för läraren, innehålla önskvärda funktioner och vara lätt att använda.

Huvudområden
Innehåll

Funktioner

Distribuera multimedia via streaming

Simulering

Beräkningsövningar

Text

Grafik, illustrationer och fotografier

Animationer

Flödesdiagram
Virtuell lärare m m
Laborationer online
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Kommentarer
Innehållet in en kurs är givetvis mycket
viktigt. Att det är anpassat till målgruppen
och det medium som används är självklart
men kan vara svårt. Det kan t ex vara svårt
att använda material från traditionell
utbildning på distans samt att veta hur
materialet tas emot.
Multimedia som laddas ned successivt till
en spelare på användarens dator, t ex
Windows Media Player eller Flash Player.
Multimedia kan vara inbäddat i en vanlig
webbsida (HTML). Multimedia kan
innehålla olika grad av interaktion.
Simulering kan bygga på en matematisk
modell för en komponent eller ett system
där användaren genom att variera parametrar lär sig komponenten eller systemet.
Beräkningsövningar kan t ex handla om att
beräkna värmefaktor för ett värmepump
givet en viss verkningsgrad.
Text utgör en betydande del av ett
läromedel och ska anpassas till det medium
som används, t ex om man läser på papper
eller på datorskärm.
Grafik kan användas för illustration och
förklaringar. Fotografier kan också vara
användbara då grafik och illustrationer kan
vara kostsamma att ta fram.
Animationer kan användas när komplicerade system ska förklaras men kan vara
kostsamma att ta fram även om kraftfulla
verktyg som Macromedia Flash underlättar.
Flödesdiagram kan illustrera processer.
En virtuell lärare kan göra en datorbaserad
distanskurs mer personlig.
Det finns olika typer av laborationer på

Virtuella laborationsövningar
Fjärrstyrda laborationsövningar
Videoklipp

Visualisering av kursstrukturen
FAQ-funktion, publicera frågor och svar
Kommunikation
– icke realtid
(asynkront)
E-post

Deltagaren kan själv på egen hand
publicera material
Diskussionsgrupper/diskussionsforum

Distribuera filer via diskussionsforum

Kommunikation
– realtid
(synkront)

Chatt

Arbeta med delad arbetsyta (whiteboards)

Guidning/fjärrstyming av browser

Ljudkommunikation i realtid
Ljud- och bildkommunikation i realtid

IP telefoni

Sid. 15

nätet som virtuella laborationer och fjärrstyrda laborationer. Laborationer på nätet
kan också ske tillsammans med lärare.
Virtuella laborationsövningar liknar
simuleringar.
Här kan det t ex handla om att utföra
laborationer i kyllaboratoriet på distans.
Videoklipp kan spelas in till låg kostnad.
Läraren kan kommentera under inspelningen. Dock kan det vara svårt att få tillräcklig
kvalitet och videoklippen bör inte vara för
långa samt mycket plats på webbservrarna.
Det är mycket viktigt att kursstrukturen är
klar och tydlig.
FAQ står för vanliga frågor och svar som
publiceras i en lista.
S k asynkron kommunikation sker vid valfri
tidpunkt t ex m h a e-post. Sändare och
mottagare behöver inte ”träffas” på nätet
samtidigt.
E-post är etablerat men har i sina för- och
nackdelar i utbildningssammanhang
speciellt vid stora grupper med
kursdeltagare.
Det kan ske öppet för alla deltagare i en
kurs eller bara till läraren/lärarna.
Diskussionsgrupper kan vara ett sätt att
skapa sociala kontakter vid distansstudier m
m. Det kan vara svårt att få kursdeltagare att
vara aktiva i diskussionsforum.
Lärare kan välja om det ska vara tillåtet
eller inte för kursdeltagare att distribuera
filer via diskussionsforum.
Vid kommunikation i realtid på distans
finns både för- och nackdelar vilket bl a
framkom i intervjuerna. Det kräver att
parterna träffas vid samma tidpunkt via ett
telekommunikationssystem.
M h a chatt kan inloggade personer
kommunicera i grupp via tangentbord och
dator.
I en delad arbetsyta kan samtliga
närvarande på nätet läsa och skriva material,
lägga upp filer m m.
Om en lärare ska förklara något kan
kursdeltagarens browser styras på distans av
läraren. Både lärare och kursdeltagaren ser
samma information.
Ljudkommunikation i realtid kan ske via
nätet eller vanlig telefon.
Videokonferens har funnits länge med blir
allt enklare till en låg kostnad om man
använder nätet dock inte med samma
bildkvalitet som i traditionell videokonferens.
IP telefoni tillåter t ex läraren att ta emot
samtal var han eller hon än befinner sig om

Vanlig telefon
Videokonferens

Administration

Lagra statistik för uppföljning av tester
Schema/kalendarium

Lista över inloggade användare, vilka
som finns "online"
Tidsbestämd publicering/möjlighet att
ange när information ska publiceras och
när den ska tas bort

Språkhantering
Säkerhet

Lagra data kring förändringar så att man
kan spåra ändringar och uppdateringar

Import eller nyttjande av "färdiga"
lärobjekt

Handledarens loggbok för att följa upp
aktiviteten hos varje enskild deltagare

Stöd för SCORM (Sharable Content
Object Reference Model)

Examination

Anpassade tester för grupper och
individer
Testgenerator med slumpvis utvalda
frågor
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lärarens dator är kopplad till nätet.
Telefon har alla men det kan vara svårt att
få tag på lärare.
Traditionell videokonferens kan användas
exempelvis om en hel grupp på ett företag
ska gå en kurs på distans. Läraren håller då
en traditionell lektion/föreläsning. Kursdeltagarna kan ställa frågor osv.
Det är viktigt att LMS systemet är smidigt
samt har de funktioner som behövs när det
gäller administration.
För att följa upp kursdeltagare kan läraren
analysera statistik om testresultat.
Schema kan vara alltifrån ett Word
dokument till en elektronisk kalender och
schemafunktion.
M h a av en sådan funktion kan läraren se
vilka kursdeltagare som är inloggade.
Tekniskt är det enkelt att åstadkomma
funktionen. Det gäller dock att det är
pedagogiskt motiverat att använda
funktionen. Läraren kan välja att göra
momenten manuellt.
Ska flera språk hanteras?
Säkerhet är givetvis centralt, t ex
inloggningsfunktion, kunna ställa in vem
som får läsa vad och backup.
Användaren kan vid varje inloggning se vad
som har ändrats sedan förra inloggningen t
ex om det har lagt upp ett nytt dokument
någonstans, om det har gjorts nya inlägg i
diskussionsforum osv.
Ett lärobjekt är en digital resurs för lärande,
t ex en PowerPoint fil eller en inspelad
föreläsning. Lärobjekt ska kunna importeras
och exporteras i princip oberoende av
system.
Här kan läraren följa upp inloggningar,
vilka sidor som besökts, om användare läst
respektive bidragit med inlägg i
diskussionsforum m m.
En mycket viktig funktion då denna
standard adopterats av många leverantörer
så att om man utvecklar en kurs i ett system
ska den kunna exporteras och sedan
importeras till ett annat, konkurrerande,
system.
Examination i en kurs är viktig då det bl a
är ett sätt för läraren att veta om kursdeltagarna är aktiva och uppnått kursmålen.
Examination kan ske traditionellt eller via
nätet.
Givet att en databas med frågor och svar
lagts upp kan frågorna anpassas till olika
grupper och enskilda kursdeltagare.
Som ovan fast frågorna slumpas fram.

Deltagaren har en egen loggbok

Självrättande tester

Anpassad automatisk feedback och
instruktioner med automatik beroende på
testresultatet

Kursdeltagaren kan kontinuerligt följa
framstegen i kursen genom att se vilka
kursmoment som är påbörjade, avklarade
osv.
Systemet kan rätta tester/prov automatiskt
utan lärarens medverkan. Fungerar inte för
essäfrågor. Någon måste dock lägga upp
materialet.
Samma princip som ovan. Dessutom kan
lärare lägga in standardiserade synpunkter
vid rätt eller fel svar, t ex att läsa ett
speciellt kapitel i en bok eller besöka en
webbplats.

Tabell 1 Modell över funktioner i lärplattformar.

Notera att funktioner kan saknas ovan som behövs i en kurs eller utbildning samt att
alla funktioner inte behöver vara relevanta för en viss utbildning eller kurs.
Jurison (1993) har funnit i en empirisk undersökning av kontorsinformationssystem
att olika kategorier av användare (chefer, projektingenjörer, tjänstemän och
sekreterare) använde olika funktioner i varierande utsträckning även om alla använde
e-post i stor omfattning. Emellertid använd enbart projektingenjörer
projekthanteringsverktyg. Att ta till sig och använda ny teknik kan dessutom ta tid.
Fichman och Kemerer (1995) behandlar begreppet ”assimilation gaps” vilket innebär
att det kan ta tid från inköp till full användning av programvaror. Här finns klara
kopplingar till Rogers (1995) teori om beslutsprocessen vid adoption av innovationer
som behandlades i inledningen av denna rapport, att man kan skilja på genomförande
och befästande.

9.2.
LMS System på marknaden samt verktyg för att
producera innehåll som vi utvärderat informellt samt
kontaktade leverantörer av system och tjänster
Vi har valt att inte göra en fullständig kravspecifikation eller marknadsöversikt. Dels
är IUC:s erfarenheter av LMS och distansutbildning begränsade, dels liknar systemen
varandra.
Eftersom Le Duc arbetar med Blackboard (http://www.blackboard.com/) på
Linköpings universitet har vi testat och utvärderat delar av systemet i olika kurser.
Dessutom arbetar Le Duc på Mälardalens högskola där han använder WebCT
(http://www.webct.com/). Notera att företaget WebCT numera ingår i företaget
Blackboard. Vidare har vi haft många kontakter med Open Training, studerat deras
system Learngate samt en del läromedel/kursinnehåll som de producerat.
Vi har visat delar av Blackboard och Learngate för fyra lärare på IUC m fl och fått en
del synpunkter från dem, se nästa avsnitt.
Namn
Luvit
Blackboard
Fronter

Webbplats
www.luvit.se
www.blackboard.com
www.fronter.no

Kommentarer
Erbjuder LMS
Erbjuder LMS
Erbjuder LMS

Sid. 17

First Class

www.firstclass.com

Främst kommunikationstjänst

Open Training
PingPong

www.opentraining.se
www.pingpong.se

Netcompetence
Oracle

www.netcompetence.se
www.oracle.com

IBM Svenska AB

www.ibm.com

Microsoft AB

www.microsoft.se

Macromedia

www.macromedia.com

Erbjuder LMS
Erbjuder LMS. (ej kontaktade) Används bl a
av KTH.
Erbjuder LMS
Erbjuder bl a tjänster och system inom
utbildning.
Erbjuder bl a tjänster och system inom
utbildning.
PowerPoint, Word, m m. Med Microsoft
Producer for PowerPoint som är gratis kan
presentationer spelas in för nätdistribution.
Kvalitet och funktion har inte testats.
Macromedia Flash är mycket populärt för
interaktiva nätbaserade kurser och även för
nätreklam. Authorware och Director har
varit kända produkter länge för att producera
multimediabaserade läromedel som många
numera väljer bort till förmån för Flash
enligt den svenske generalagenten Trigono.
Erbjuder även Dreamweaver, Robohelp,
Breeze m m.

ILG Media

www.veta.com

Tata Interactive
Systems

www.tata.com

MindJet

www.mindjet.com

Har blivit uppköpta av Adobe.
Exempel på kurser utvecklade i Flash har
utvärderats informellt.
Välkänt indiskt konsultföretag som
utvecklat interaktiva kurser åt svenska
kunder.
MindJet MindManager har visat sig vara
mycket intressant för att lägga upp
kursinnehåll och även dess
exportfunktioner. Man kan exportera en hel
kurs eller kursmodul till PowerPoint, HTML
med mycket intressanta JavaScript
funktioner utan att behöva programmera.
En viktig funktion är att vid import av Word
dokument så skapas en mindmap
automatiskt.

TechSmith

www.techsmith.com

Det är väsentligt att hitta kostnadseffektiva
verktyg och system som personalen på IUC
själva kan använda vilket gör MindManager
intressant.
För att producera läromedel är Snagit som
kan ta skärmbilder på ett bekvämt sätt
intressant men framför allt Camtasia är
relevant.
Med Camtasia kan vad som händer på
datorskärmen spelas in inklusive vad läraren
säger samt med videokamera om man så
önskar. När man spelar upp blir det en
mycket bra kvalitet på bild och ljud. Notera
att det finns konkurrerande programvaror på
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marknaden.
Funktionen för att spela in föreläsningar
med PowerPoint är också kraftfull.

Adobe

www.adobe.com

Filmerna kan sparas i Flash och andra
format för webbpublicering.
Acrobat m m.
Acrobat måste nämnas även om en kurs som
i för stor utsträckning bygger på PDF
dokument kan vara svår att lyckas med på
distans.

Tabell 2. Leverantörer av system och tjänster inom LMS och andra relevanta
produkter och tjänster som vi kontaktat eller analyserat på annat sätt (del)
Det finns många andra verktyg och system som skulle kunna inventeras och visa sig
vara intressanta. Syftet med förstudien, vilket påpekats bl a i referensgruppen
upprepade gånger, är att lägga en grund för att komma igång på ett kostnadseffektivt
sätt med nätbaserade kurser inte att göra en fullständig marknadsöversikt. Många
frågor återstår som kommer att kunna hanteras i det fortsatta arbetet.
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9.3.

Intervjuer med lärare på IUC om LMS m m

I denna del av projektet har Peter Arvidsson och Johan Berglund, studenter på D-nivå
i informatik vid Mälardalens högskola deltagit. De har deltagit vid utformning av
intervjufrågor, genomfört en mindre enkät samt deltagit i intervjuerna med lärare på
IUC.

9.3.1. Informanter
Följande fyra respondenter verksamma vid IUC har intervjuats om LMS m m.
Lärare som ansvar för allt som rör IT på IUC samt är lärare i grundläggande
Word/Excel på KY-utbildningarna. Läraren har ingen erfarenhet av distansutbildning
samt har angett att det är svårt att svara på frågorna.
Lärare som arbetar med att utbilda elever, utveckla kylutbildningen samt hålla sig så
välinformerad som möjligt om nyheter i branschen. Informanten är inriktad på
kylteknik samt är konsult.
Lärare som arbetar med utveckling som att ta fram nya kurser med tillhörande
dokumentation på IUC. Respondenten har ingen erfarenhet av distansutbildning.
Respondent som är både lärare och konsult. Han har läst på distans själv. Han är
ansvarig för VVS på en filial för ett välkänt konsultföretag. Han har kommit igång
med att använda ett LMS i en distanskurs.

9.3.2. Metod
En enkät hade skickats ut i förväg om erfarenheter och värdering av olika LMS
funktioner. Presentation av undersökningen och intervjuarna gjordes inledningsvis vid
intervjuerna. Visning av olika exempel på läromedel och LMS genomfördes när
intervjuerna startade då enkäten visade att lärarna hade ingen eller endast lite
erfarenhet av distansstudier och LMS. Nätbaserade kurser och LMS är fortfarande
inte etablerat inom många områden så det är mycket nytt för många lärare rent
allmänt. Därefter genomfördes intervjuerna. Detaljerade anteckningar fördes under
intervjuerna. Digital bandspelare användes också. Anteckningarna skrevs in i
MindManager för analys.
De exempel som visades vid intervjuerna samt fanns tillgängliga på en webbplats för
respondenterna, referensgruppen m fl inkluderade:
• Enkel kurs i externredovisning som påminner om PowerPoint presentation. En
Flashfilm innehåller kortfattad text och inspelad uppläst text samt enklare
animation av några böcker. Interaktionen är begränsad till navigering. Ingen
tecknad berättare används. Producerad av Open Training.
• Avancerad kurs när det gäller grafik om elsäkerhet med tecknade personer
som blinkar men inte rör på läpparna när det talar. Tecknad berättare läser upp
text. Viss interaktion, t ex ska man placera varningstrianglar där det finns
risker i en transformatorstation. Producerad i Flash av Open Training för
ElektroSandberg.
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•

•
•
•
•

Avancerad presentation med grafik och animationer av SYSAV:s
komplicerade avfallsförbränningsanläggning. Tecknad berättare läser upp text
och animationer illustrerar. Exemplet hade valts då det handlar om en
anläggning med rör, flöden, gaser, osv. Producerad i Flash av Open Training
för SYSAV.
Svenska som andraspråk. Mycket grafik, animationer (figurer som talar, duvor
som förflyttar sig på ett staket osv.) och viss interaktion. Producerad i Flash av
VETA/ILG Media.
Enklare simulering av mekanik. Användaren ställer in parametrar och sätter
sedan igång simuleringen som exekveras grafiskt m m. Använder Flash.
Blackboard LMS som Le Duc använder på Linköpings universitet. Le Duc
beskriver systemet genom en ljud- och skärminspelning.
Learngate LMS från Open Training. Le Duc beskriver systemet genom en
ljud- och skärminspelning.

Exemplen hade filmats med programvaran Camtasia, sparats som Flashfilmer och
lagts ut på nätet i lösenordsskyddade kataloger.

9.4.

Lärarnas bedömningar av olika LMS funktioner

Notera att eftersom erfarenheterna av distansutbildning och LMS är begränsade bland
lärarna får man vara försiktig med tolkningen av svaren. Redovisningen följer den
modell för LMS funktioner som redovisats tidigare men alla delar har inte behandlats
i intervjuerna för att inte intervjuerna skulle bli för långa. Vi anger inte respektive
lärares detaljerade svar i denna redovisning då en djupare analys bör anstå tills IUC
har kommit igång med nätbaserad utbildning.
Vidare finns olika kategorier av elever och kursdeltagare i IUC:s målgrupp. Främst
bör man skilja på elever som går en grundutbildning och yrkesverksamma som går
korta kurser på några få dagar. Vi har i intervjuerna inte skilt på de olika
målgrupperna vilket skulle behövas vid en djupare analys.
Vi har inte frågat om prioriteringar i intervjuerna. Kostnader och svårighetsgrad att
genomföra har inte heller bedömts i intervjuerna. Det är angelägna frågor i det
fortsatta arbetet.

9.4.1. Innehåll
Här redovisas svaren gällande innehåll som multimedia och simulering.

9.4.1.1. Distribuera multimedia via streaming
Här gavs enbart positiva svar som att det är ”viktigt”. Det är viktigt att informationen
kommer jämnt och inte hackar. Det är viktigt att man växlar ofta för att kursdeltagarna
inte ska tappa intresset.
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9.4.1.2. Simulering
Här gavs enbart positiva svar men ”man måste dutta, inte allt på en gång”. Simulering
”kan öka förståelsen” för komplicerade system. ”Absolut” och ”viktigt” preciserades
med att det är ”relevant för styr- och övervakning (SÖ)”.

9.4.1.3. Beräkningsövningar
Inga negativa svar angavs men ”eleverna är lite rädda för att räkna”. Beräkningarna
får inte vara för avancerade, det räcker med ”de fyra räknesätten samt cosinus och
sinus”. Dessutom ska ”beräkningarna ske i sitt sammanhang, som ett hjälpmedel”.
Beräkningar är ”användbart”, t ex ”för rimlighetsbedömingar”.

9.4.1.4. Fjärrstyrda laborationsövningar
Blandade svar angavs men de positiva åsikterna dominerade. En lärare var
motståndare då utrustningen kan gå sönder. Fjärrstyrda verkliga anläggningar kan
vara mer intressant än laborationer. En respondent angav att det är ”väldigt intressant
om man kan göra det med kyllaboratoriet”. Ytterligare en respondent svarade
”absolut. Numera kan man övervaka en byggnad från Madras”.

9.4.1.5. Övningar allmänt (beräkningar/simuleringar/
laborationer)
Övningar av olika slag ansågs mycket viktiga eller viktiga. Bland fördelarna angavs
att ”många kan göra laborationer samtidigt utan att behöva ta hänsyn till tillgången på
laborationssalar”. Det blir även en tidsvinst och resandet minskar. Dock kan inte
praktiska övningar ersättas helt med datorbaserade övningar.

9.4.1.6. Text och grafik
Att text och grafik ska stödjas är så självklart att det inte behandlades under
intervjuerna. Anpassning av text och grafik till nätet är en viktig fråga som får
behandlas när nätutbildningarna har kommit igång. En del behandlas i prototyperna
som beskrivs senare i rapporten.

9.4.1.7. Animationer
Animationer ”behövs för att motivera”. Det blir ”väldigt åskådligt när man lär sig
grunderna”. Det noterades att ”dyslexi förekommer”. ”Pilar på foton är billigt men
animationer är lättare att förstå när man är ny”. Dock är det olämpligt om
”hjälpmedlet är i fokus. Det ska vara fokus på rätt saker”.

9.4.1.8. Videoklipp
Här gavs enbart negativa svar. ”Många är inte mogna för det”. ”Eleverna vill göra det
själva”. Det är helt enkelt ”jättesvårt” att använda videoklipp.

9.4.1.9. Videoklipp och animationer
Man kan kombinera olika tekniker. T ex kan läraren spela in presentationer på
skärmen och kombinera med animationer som illustrerar fenomen. Läraren kan också
spelas in med videokamera.
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Informanterna ansåg att de berörda teknikerna kan vara relevanta i varierande grad
men ska användas på rätt sätt, ”rätt utfört kan det vara bra men överdriv inte”. Att
spela in läraren ansåg en respondent inte vara bra, ”läraren ska vara i bakgrunden”.
Men undervisningen blir levande och variationsrik ansåg en annan lärare. ”Fördelen
är att det sparar tid och pengar samt ökar möjligheten till repetition”.
Notera att det går att bläddra fram och tillbaka i filmerna samt lägga in repetitionsfrågor på lämpliga platser, t ex med Camtasia.

9.4.1.10. Virtuella laborationsövningar
En lärare ansåg att virtuella laborationsövningar kan vara relevant men det kan ses
som en nödlösning ansåg en annan. Det är ”bra om man själv kan ändra parametrar.”

9.4.1.11. Laborationer online
Laborationer på nätet enligt en respondent bör ske med lärare, i realtid och gärna i
grupp. Man kan likna det vid kontrollrumsarbete.

9.4.1.12. FAQ-funktion med frågor och svar
Här var svaren negativa från en lärare. Han ansåg att det inte är så intressant. Det är
bättre att läraren svarar 20 gånger på samma fråga. “Hänvisa inte till FAQ”. En annan
respondent ansåg att ”vi kanske kan ha en sida med frågor på webben” samt att det
”sker idag i tidningsform”.

9.4.2. Kommunikation ej i realtid – asynkron kommunikation
Asynkron kommunikation sker inte i realtid, som med e-post, diskussionsgrupper osv.

9.4.2.1. E-post
Angående e-post gavs varierande svar från att det är mycket viktigt till att det är bara
nackdelar. Bland fördelarna finns att ”lärare och elever kan ha en snabb
kommunikation” samt att ”handledartillgängligheten ökar”. En informant såg bara
nackdelar eftersom det kostar mycket lärartid och alla elever inte ser frågorna och
svaren.

9.4.2.2. Diskussionsgrupper/diskussionsforum
Gällande diskussionsgrupper varierade svaren från att det är ”absolut nödvändigt” till
negativa åsikter. Diskussionsgrupper kräver diskussionsledare. Det kan bli negativt.
De kan ”hämma den sociala kompetensen”. Det finns även en ”risk för att det inte
används seriöst”, diskussionsgrupper ”kräver disciplin”. En lärare har svarat ”jag har
ingen erfarenhet men jag tror att det kan vara ett bra instrument för att anpassa
utbildningar efter behoven som finns i branschen och bland elever. Det minskar även
den tid som annars skulle gå åt till att svara dubbelt på e-post från elever.” Vidare
ansåg en informant att ”de kunder vi idag har är människor som arbetar med
installation vilket gör att de är ovana vid andra instrument än praktiskt arbete med
händer”. En annan informant svarade att ”det är ett bra instrument att se om de hänger
med eller om ett område behöver åtgärdas.”
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9.4.2.3. Distribuera filer via diskussionsforum
En del respondenter var positiva men en lärare var negativ bl a med hänvisning till
virusrisken.

9.4.2.4. Deltagaren kan själv på egen hand publicera
material
Här gavs enbart positiva svar men att ”filter kan behövas så det blir kvalitet”.
”Övningsuppgifter kan presenteras för resten av klassen”. ”Självklart” och ”väsentligt,
speciellt i de högre kurserna” konstaterades.

9.4.3. Kommunikation i realtid – synkron kommunikation
Kommunikation i realtid kan ske på många olika sätt som chatt, telefonkonferens osv.
Tekniken ska dock sättas i sitt pedagogiska och praktiska sammanhang.

9.4.3.1. Chatt
Svaren varierade gällande chattfunktion. En lärare sa ”glöm det!” Eftersom det krävs
chattledare så blir det svårt då läraren inte är tillgänglig. En annan lärare sa att ”chatt
bör schemaläggas då jag sällan är på plats” men han är positivt inställd. Bland
fördelarna kan nämnas ”snabb kommunikation mellan lärare och elever” men ”för
realtidskommunikation är det bättre med röstkommunikation. Många är inte så snabba
vid tangentbordet, speciellt i kylbranschen.” Bland nackdelarna kan nämnas att det
finns ”risk att det inte används seriöst”. Det finns ytterligare pedagogiska tankar i en
informants svar: ”jag tror att det är viktigt att få svaren direkt p.g.a. att det är svårt att
formulera och förstå frågor/svar i en inlärningssituation. Nackdelen är att det kostar
tid för någon att vänta vid chatten för att besvara frågor.”

9.4.3.2. Ljudkommunikation i realtid
Varierande svar inkluderade att det kan användas i stället för chatt samt att det är
bättre än telefon. Dock var en respondent tveksam.

9.4.3.3. Ljud- och bildkommunikation i realtid
En lärare ansåg att det var ett ”mycket bra hjälpmedel” men två andra tyckte att det är
tveksamt att använda. ”Du tappar det sociala”.

9.4.3.4. Videokonferens
Stora variationer föreligger i svaren från ”jätteintressant” till ”farligt” då ”du tappar
det sociala”. En nackdel kan vara kostnaden, en annan att en ”lektionssal måste bokas
upp trots att inga elever sitter i salen” medan ”om materialet inte är så utvecklat är det
billigare”. Bland fördelarna kan nämnas att ”flera kan vara uppkopplade utan att
behöva resa” samt att ”distansutbildningar blir levande som om eleverna sitter i
lektionssalen”.

9.4.3.5. Arbeta med delad arbetsyta (whiteboards)
En lärare ansåg funktionen vara ”jättebra, speciellt med laborationer”. En annan ansåg
också funktionen vara användbar. Dock ansåg en annan respondent att det inte är
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aktuellt för närvarande. ”Vår målgrupp är lite äldre. Det ska vara enkelt”. Ytterligare
en informant tyckte att det beror på vilken kurs som är aktuell.

9.4.3.6. Guidning/fjärrstyrning av browser
Här har endast en lärare uttalat sig och han var helt negativ.

9.4.4. Examination
Olika typer av examination kan användas vid nätbaserad utbildning. Några vanliga
former som stöds av LMS behandlades.

9.4.4.1. Anpassade tester för grupper och individer
Här var svaren i huvudsak positiva. Dock visste en lärare inte riktigt vad han skulle
tycka. Två lärare ansåg att det är mycket intressant. ”Hela examinationen idag
behöver förbättras”. Det ansågs vara ett ”smidigt sätt att göra tester på” men att ”man
måste lita på att tekniken fungerar”.
9.4.4.2. Testgenerator

med slumpvis utvalda frågor

Stor variation förekommer i svaren, ”mycket tveksam, ger ingenting” kontrasteras
mot att det är mycket intressant eller intressant enligt andra respondenter. Bland
fördelarna nämndes att det är ”bra träning inför sluttester” och att man ”lär sig nivån
på frågorna” medan nackdelarna inkluderar ”stor administration” eftersom ”någon
måste skapa alla frågor”.
9.4.4.3. Deltagaren

har en egen loggbok

Här angavs att det finns ”risk för snuttifiering” men en annan person sa att det är ”bra
för självdisciplinen”.

9.4.4.4. Självrättande tester
Spännvidden i svaren är stor här. Två lärare tyckte att självrättande tester är mycket
intressant. Bland fördelarna nämndes att det är ”bra träning inför sluttester ”. Men
samtidigt var det en del negativa omdömen och det uttrycktes tveksamhet om nyttan.
”Jag har arbetat en hel del med självrättande tester. Det kräver mycket jobb och
avlusning, vilket tar enorm tid som det är svårt att få betalt för. Kostnaden är för stor”.
”Risken är att man tittar i facit direkt”. Det är dessutom ”svårt att få kvalitetssäkring
genom tester. Det är bättre med diskussionsforum”.

9.4.4.5. Anpassad automatisk feedback och instruktioner
med automatik beroende på testresultatet
Svaren finns i ett brett spektrum. Två lärare tyckte att det är mycket intressant. En
person visste inte vad han skulle tycka. En respondent var skeptisk. För stor kostnad
angavs som en nackdel. Å andra sidan kan ”eleverna få snabbt svar på resultatet av
tester”.

9.4.5. Administration
Det är viktigt i en lärplattform att adekvata funktioner för administration finns samt att
det är lätt och effektivt att använda dessa funktioner.
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9.4.5.1. Lagra statistik för uppföljning av tester
Det fanns en del osäkerhet om denna funktion och vad den innebär. Åsikterna
varierade från att det är mycket intressant till att det är onödigt. ”Vad ska jag ha det
till?” En respondent ansåg att det är användbart då teststatistik hanteras på papper för
närvarande. En annan informant svarade ”jag kan inte motivera en kostnad för en
sådan statistik”. En annan åsikt var att det kan handla om stora datamängder och
därmed administrativ belastning. Två lärare tog upp integritetsfrågor gällande elever
och kursdeltagare. En lärare nämnde personuppgiftslagen.

9.4.5.2. Schema/kalendarium
Här gavs enbart positiva svar. En lärare sa att ”eftersom jag tror på en modell med en
chatt/video version av utbildningen är det viktigt”. ”Naturligtvis”, ”perfekt”, ”alla kan
snabbt se aktuellt schema” m m positivt nämndes. IUC har nyligen införskaffat ett
datorbaserat schemasystem som elever och kursdeltagare kan nå via IUC:s webbplats.

9.4.5.3. Lista över inloggade användare, vilka som finns
"online"
Efter vissa förklaringar från intervjuarna gavs enbart positiva svar på denna punkt
också. ”Jättebra, ett måste”, ”jag ser bara fördelen”, ”lätt att snabbt se om den man vill
komma i kontakt med finns där” samt att det inte finns integritetsproblem med denna
teknik nämndes.

9.4.5.4. Tidsbestämd publicering/möjlighet att ange när
information ska publiceras och när den ska tas bort
Efter vissa frågetecken var inställningen positiv eller mycket positiv, ”ett måste”.
Informationen måste vara ”färsk” och för att minska informationsmängden så inte
kursen blir för "tung i början" behövs denna funktion. Rekommendation gavs att man
inte skulle publicera allt på en gång utan efterhand, i rätt turordning och rätt hastighet.
En fördel är att ”allt hålls verkligen aktuellt”.

9.4.5.5. Språkhantering
Vissa delar av LMS systemet vara på engelska för IUC. Många instruktioner är på
engelska idag. Det vore intressant med att kunna erbjuda flera språk i kurserna då
många kursdeltagare är bättre på ett annat språk. En respondent ansåg att det är viktigt
att kunna hantera flera språk.

9.4.5.6. Säkerhet
Säkerhet ansågs som ”rätt så viktigt”, och ”viktigt”. Det är relevant när det gäller
examination. Dessutom förekommer fusk. Integriteten för kursdeltagarna måste kunna
säkerställas också.

9.4.5.7. Lagra data kring förändringar så att man kan
spåra ändringar och uppdateringar
Inga nackdelar angavs härvid utan funktionen ansågs behövas.

Sid. 26

9.4.5.8. Import eller nyttjande av "färdiga" lärobjekt/
SCORM
Denna funktion ansågs vara nödvändig. ”Viktigt”, ”stor fördel”, ”bra” nämndes.
Dessutom är det ”viktigt med öppna gränssnitt”, ”bra med standard”, ”utnyttja
branschens material så öppet som möjligt” och ”så lite special som möjligt”. IUC bör
”ej bygga system som IUC är unika för”. Slutligen kan man köpa färdiga
kursmoment.

9.4.5.9. Handledarens loggbok, följa upp aktiviteten hos
varje enskild deltagare
Mest positiva omdömen förekommer på denna punkt. En del är mycket positiva och
anser det ”jätteviktigt” och ”nödvändigt” t ex om en kursdeltagare ”trappar av”. Men
det kostar för mycket i lärartid, det kan bli stora datamängder och integritetsfrågor kan
skapa problem.
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9.4.6. Sammanfattning av intervjuresultat gällande LMS och
läromedel
Vi kan med viss försiktighet uppskatta respondenternas svar i den modell som tidigare
presenterats enligt följande med en enkel skala från helt positivt (+), både positivt och
negativt (+/-) till helt negativt (-). Återigen kan det visa sig att dessa bedömningar
kommer att revideras.
Huvudområden

Funktioner

Bedömningar utifrån
intervjuresultaten
med lärare på IUC

Distribuera multimedia via streaming
Simulering
Beräkningsövningar
Text
Grafik, illustrationer och fotografier
Animationer
Flödesdiagram
Virtuell lärare m m
Laborationer online
Fjärrstyrda laborationsövningar
Virtuella laborationsövningar
Videoklipp
Visualisering av kursstrukturen
FAQ-funktion, publicera frågor och
svar

+
+
+

Innehåll

+/-

+
+
+/+/-

Kommunikation
– icke realtid
(asynkront)
E-post
Deltagaren kan själv på egen hand
publicera material
Diskussionsgrupper/diskussionsforum
Distribuera filer via diskussionsforum

+/+
+/+/-

Kommunikation –
realtid (synkront)
Chatt
Arbeta
med
delad
arbetsyta
(whiteboards)
Guidning/fjärrstyming av browser
Ljudkommunikation i realtid
Ljud- och bildkommunikation i realtid
IP telefoni
Vanlig telefon
Videokonferens

+/+/+/+/-

+/-

Administration
Lagra statistik för uppföljning av tester
Schema/kalendarium
Lista över inloggade användare, vilka
som finns "online"
Tidsbestämd publicering/möjlighet att
ange när information ska publiceras
och när den ska tas bort
Språkhantering
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+/+
+
+

+

Säkerhet
Lagra data kring förändringar så att
man kan spåra ändringar och
uppdateringar
Import eller nyttjande av "färdiga"
lärobjekt
Handledarens loggbok för att följa upp
aktiviteten hos varje enskild deltagare
Stöd för SCORM (Sharable Content
Object Reference Model)

+
+

+
+/+

Examination
Anpassade tester för grupper och +
individer
Testgenerator med slumpvis utvalda +/frågor
Deltagaren har en egen loggbok
+/Självrättande tester
+/Anpassad automatisk feedback och +/instruktioner med automatik beroende
på testresultatet
Tabell 3. Enkel analys av lärarnas omdömen gällande olika LMS funktioner.
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9.5.
Pedagogiska frågor som behandlades under
intervjuerna med lärare på IUC
I samband med intervjuer uppkommer naturligt olika teman. När det gäller
pedagogiska frågor framkom bl a följande vid intervjuerna.
”Distansutbildning kräver mer pedagogik för samma effekt”. Det är viktigt att man
växlar ofta vid distansutbildning för att inte kursdeltagarna ska tappa intresset.
Multimedia bör kombineras med andra tekniker. Läraren måste vara väldigt aktiv vid
distansutbildning. En del elever förstår inte behovet av teori. ”Vad ska jag med teori
till?" Det gäller också att dela upp kunskapsstoffet i lämpliga delar, ”inte allt på en
gång”. Även i vanliga kurser gäller det att läraren skapar och upprätthåller elevernas
intresse. ”Som lärare måste man göra saker och ting olika, sitta, stå osv”. ”Det är
viktigt med motiverande lärare”. Fusk förekommer i alla typer av utbildningar.
Målgruppen inkluderar lite äldre personer vilket innebär att det system som används
måste vara enkelt.

9.6.
Lärarnas synpunkter gällande visade exempel på
läromedel
När det gäller den multimediabaserade presentationen av SYSAV:s avfallsförbränningsanläggning ansågs presentationen vara bra ”förutom den tecknade
gubben” som finns med hela tiden. Ett allmänt omdöme om material med tecknade
personer som läser upp information är att ”det finns en risk att tecknade figurer tar
bort fokus från bilder”. Uppläsarna uppfattas som tråkiga. Det är bättre att tala som
vanligt som Le Duc gjort i demonstrationen av LMS produkterna Blackboard och
Learngate. Simuleringsexemplet är ”absolut” intressant. Allmänt om nätbaserat
material är att det lätt blir tråkigt, ”man tröttnar lätt”.
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9.7.
Frågor om distansutbildning allmänt som
behandlades vid intervjuerna med lärare på IUC
Peter Arvidsson och Johan Berglund hade förberett några intressanta kompletteringsfrågor som behandlades i slutet av intervjuerna.
Respondenterna fick berätta vad de ansåg är positivt resp. negativt med
distansutbildning. Distansutbildning kan innebära en högre utbildningsnivå inom
branschen och kostnadsbesparingar för företagen (resor, boende, osv). Dock ansågs
det att målgruppen ej är mogen för distansutbildning. Vidare får elever möjlighet att
träna upp sig på distansarbete samt att elever kan både arbeta och studera samtidigt.
För IUC:s del innebär det flera kurser och flera studenter. Det råder för närvarande
brist på lokaler på IUC. För lärarna kan distansutbildning innebära en bättre
psykologisk miljö. En respondent sa att han är oerhört positiv men det måste planeras
och läggas upp på lämpligt sätt.
När det gäller risker resp. möjligheter med distansutbildning sas följande. En risk är
att utbildningen inte håller hög pedagogisk nivå. Den sociala kompetensen kan riskera
att drabbas. Det finns en risk att det kan bli tråkigt och statiskt. Det är vidare lätt att
kopiera digitalt material vilket kan leda till förlorade intäkter för IUC.
Vad krävs för att lyckas med distansutbildning? Bra kursmaterial och att man lägger
ner mycket resurser på pedagogiken nämndes. Vidare krävs positiva studenter. ”Det är
viktigt att få studenter som tycker att det är bra med webbkurser”. Slutligen måste
kompetensen finnas i huset, den finns ej idag. Man måste tänka rätt, använda
programmen rätt och ha IT-kompetens.
Kommer lärarens roll att förändras? En respondent trodde inte att distansutbildning
kommer att innebära någon större förändring. Dock kommer lärarna att orka mer då
det är mycket krävande att hela tiden vara i fokus på en vanlig lektion. En kollega
hoppas på mera fritid. “Det kommer att bli roligare och lättare att jobba” sa ytterligare
en respondent. Dock kan det innebära ännu en arbetsuppgift. Man måste ha rätt
utrustning och det blir mer att hålla reda på för lärare och IT ansvariga.
Vikten av fysiska träffar diskuterades. ”Det är A och O, den sociala biten är viktig” sa
en informant. ”Det är viktigt för det kan ge elever en nytändning vilket är värdefull”.
”Det kan vara viktigt vid t ex inledning och avslutning. Viktigt med att träffas cirka 5
gånger på ett år då inlämningsuppgifter är rättade och feedback kan ges”. Å andra
sidan sa en kollega att det är ”ej nödvändigt med fysiska träffar. Jag tror i och för sig
att det kan vara nyttigt med att träffas ett par gånger per år, cirka 3 gånger per år”.
Är distansutbildning mer eller mindre krävande än en vanlig kurs? Det fanns
varierande åsikter härvid. Det är mera krävande p.g.a. alla funktioner. Kontakterna
blir utspridda mellan lärare och elev. Det kommer att bli som tidigare fast på ett annat
sätt är en annan uppfattning. Det kommer att bli en belastning, ytterligare en uppgift
för IT-ansvariga och lärare. Någon tyckte att det blir mindre krävande. Ytterligare en
åsikt var att det blir samma insats från läraren men på olika delar i utbildningen. Det
blir mera krav på läraren vid inledningsskedet men i det långa loppet bli det mindre
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krävande. Slutligen är det bra för självdisciplinen. Det är även positivt för eleverna då
det ej behöver vistas i skolan.
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10. Prototyper och tester
Vi har initialt utvärderat några befintliga system och läromedel. Dessutom har vi testat
olika programvaror som kan vara dels effektiva pedagogiskt och på andra sätt men
också kostnadseffektiva. Verktygen ska så långt som möjligt kunna användas av
IUC:s egen personal.
Vi har testat med ett kompendium om värmepumpsystem från en kurs omfattande två
dagar.

Figur 1 Mindmap automatiskt skapad från Word dokument av Mindjet MindManager.
Kompendium om värmepumpsystem.

Ett intressant verktyg är Mindjet MindManager. Kompendiet har importerats från ett
Word dokument med bilder och text. Ekvationer fick göras om till bilder. Sedan har
materialet exporterats från MindManager till en nätversion. Utan att behöva göra
annat än att ställa in ett fåtal parametrar har en mycket intressant nätversion skapats.

Figur 2. Mindmap exporterad från MindManager till dynamisk webbstruktur utan behov av
programmering.
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Till vänster finns en dynamiska javameny där noder med undernoder kan expanderas
och minskas ned i detaljeringsgrad m h a ”+” symbolerna.
I mitten av första sidan har en klickbar tankekarta skapats. När en del av figuren
klickas hoppar systemet till aktuellt kapitel.

Figur 3. Avsnitt om bergvärme.

En innehållsförteckning har också skapats automatiskt.

Figur 4. Automatiskt skapad innehållsförteckning med hypertext funktion.
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Dessutom har en klickbar översiktskarta med samtliga noder skapats vilket ger en god
överblick.

Figur 5. Översiktskarta.

MindManager skapar statisk information med dynamisk navigering kan man väl säga.
Notera att man kan länka till dynamisk information, webbplatser, animationer m m
samt göra hyperlänkar i ett dokument.
Ett kompletterande verktyg som är mycket kraftfullt och populärt men som kan vara
tidskrävande vid skapande av grafik, animationer och interaktion är Macromedia
Flash.

Figur 6. Enkel animation i Flash som använder motion tween och shape tween.

Vi har skapat en enkel värmepumpsanimation i Flash se figur 6 och 7.
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Figur 7. Värmepumpanimation i Flash utvecklingsmiljö (del).

I Flash produceras en film som har olika lager och en s k timeline. Många effekter
finns att tillgå som Morphing, d v s att en figur översätts automatiskt till en annan
figur av programvaran, t ex för att visa hur en kompressor fungerar. Motion Tween
innebär att man anger en start- och en slutposition för ett objekt och Flash flyttar
objektet automatiskt ruta för ruta.

Figur 8. Värmepumpfilm skapad i Flash utifrån broschyr från energimyndigheten.

Vi har även testat att ta fram en Flashfilm om värmepumpsystem där en berättare läser
upp texten som visas på skärmen och en röd cirkel pekar på vad som beskrivs.
Grafiken i exemplet är hämtad från en broschyr från Energimyndigheten.
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Figur 9. Litet prov skapat i Flash om värmepumpsystem.

Quiz producerad i Flash med drag-and-drop, multiple choices, clicka på rätt symbol m
m. Det finns färdiga mallar och guider för att producera dessa små prov i Flash
utvecklingsmiljö. Dessutom kan underliggande data ligga i en XML fil m m.

Figur 10. Tankekarta i vetenskapsteori skapad av MindManager vid import av Word dokument.

Kursmoment i vetenskapsteori producerat i Mindjet MindManager. För att testa några
verktyg ytterligare har Le Duc använt dem tillsammans med MindManager i sin
undervisning på Mälardalens högskola.
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Figur 11. Vetenskapsteorimomentet exporterat som webbversion från MindManager.

Vid föreläsningar och lektioner kan PowerPoint användas som ett etablerat alternativ.
Från MindManager kan materialet exporteras till PowerPoint. För tillfredställande
resultat krävs dock en del justeringar, bl a överföring av bilder och justering av
textstorlek i PowerPoint.

Figur 12. Vetenskapsteorimaterialet exporterat som PowerPoint dokument från Mindmanager.
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Figur 13. Flashfilm som är publicerad på nätet med innehållsförteckning skapad av Camtasia
från inspelad föreläsning med PowerPoint dokument.

PowerPoint presentationen har filmats i Camtasia där Le Duc genomfört en
föreläsning framför datorn. Filmen har sparats till Flash och sedan publicerats på
nätet. Innehållsförteckningen till vänster har automatiskt skapats av Camtasia. Vid
lämpliga intervaller kan man också lägga in små prov m h a Camtasia så att
studenterna kan testa om de har förstått de olika delarna.
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11. Några synpunkter på prototyperna
Vid möten och samtal har synpunkter givits på prototyperna av ledningspersoner på
IUC, främst Göran Lundin , Jörgen Rogstam och Bo Westman.
En av de viktigaste synpunkter är att kursmaterialet ska vara enkelt att utveckla,
enkelt att ta till sig för kursdeltagarna och kostnadseffektivt.
Den enkla animationen i Flash av ett värmepumpsystem kan ses som tillämpbar på
många andra områden inom kyla. Det gäller att använda enkla modeller, illustrationer
och animationer. Ett lämpligt komplement är diagram med olika grad av interaktion.
Det kan vara lämpligt att kombinera text på bildskärmen med att någon läser upp
texten. Dock ska det vara möjligt att stänga av ljudet om så önskas. Det är användaren
som ska styra systemet och inte tvärtom.
En kombination av MindManager och Macromedia Flash kan vara en mycket
intressant utgångspunkt att testa i det fortsatta arbetet.
För det fortsatta arbetet med behovsanalys kan det vara bra att ta fram ytterligare
exempel där de olika delarna i modellen för LMS och läromedel redovisas. Exemplen
kan komma från befintligt material som finns exempelvis på nätet. Är t ex korta
videoinspelningar användbara?
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12. Slutsatser
Resultaten från förstudien ger en god grund för vidare utveckling av nätbaserade
läromedel, val av lärplattform och andra frågor som pedagogisk modell. Notera att de
system som finns på marknaden alltmer bygger på standarder och att det inte gäller att
låsa in sig i unika eller slutna system.
Ett genomgående tema i undersökningen är att pedagogiken ska vara i centrum samt
att IT-systemen ska ses som ett stöd och inte styra för mycket. Det är lätt att bli
entusiastisk över de tekniska möjligheterna med nätbaserade animationer m m men
teknik ska alltid sättas i ett större sammanhang.
Vid intervjuer med företrädare för olika kylföretag framkom att kompetensutveckling
är en affärsnödvändighet samt att det är mycket viktigt att hålla sig ajour med den
tekniska utvecklingen. Det finns en god kännedom om kyllaboratoriet i Katrineholm
men inte lika god kunskap om de projekt som bedrivs. Intresse föreligger om att få
information om verksamheten löpande samt att kyllaboratoriet erbjuder utbildningar.
Geografi har visat sig vara en väsentlig faktor när det gäller beslut att skicka personal
på kurser. Det talar för behovet av distansutbildning som komplement till den
omfattande kursverksamhet som bedrivs på IUC. Dessutom är det viktigt att komma
fram till effektiva lösningar när det gäller kompetensutveckling. Få företag i
undersökningen har erfarenheter av distansstudier samtidigt som ett fåtal är negativt
inställda vilket sannolikt inte är unikt för kylbranschen. Teori passar bäst för
distansutbildning medan praktik är svårare. Några områden för kompetensutveckling
med speciellt intresse inkluderar styr- och reglerteknik, kylteknik, köldmedier som
koldioxid och ammoniak samt försäljning. Alla måste satsa på kompetensutveckling
inklusive kyltekniker, projektledare och konstruktörer.
IUC bedriver en omfattande utbildningsverksamhet gällande främst kvalificerad
yrkesutbildning samt vidareutbildning för yrkesverksamma. De kurser som för
närvarande är aktuella för distansutbildning är kortare kurser riktade till
yrkesverksamma.
Lärplattformar och verktyg för att producera kursinnehåll har inventerats och i viss
mån utvärderats. En modell med huvudområden innehåll, kommunikation,
administration och examination har skapats utifrån litteratur och erfarenheter.
Modellen innehåller många detaljerade funktioner som kan vara mer eller mindre
relevanta för en viss utbildning.
Vid initial utvärdering av system och verktyg med lärare på IUC har följande
funktioner visat sig vara särskilt intressanta: multimedia, simulering,
beräkningsövningar, laborationer på distans, att kursdeltagaren kan publicera material
själv, schemafunktion, lista över inloggade deltagare, språkhantering, säkerhet, se
förändringar automatiskt, import och export av lärobjekt samt stöd för standarden
SCORM. Vidare anses anpassade tester för grupper och individer intressant. Övriga
funktioner finns det både negativa och positiva åsikter med undantag för videoklipp
och fjärrstyrning av browser som enbart fick negativa omdömen. Notera att lärarna
erfarenhet av dessa verktyg och distansutbildning är begränsade.
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När det gäller pedagogiska frågor vid distansutbildning enligt respondenterna så är det
mer krävande pedagogiskt med distansutbildning än vanlig utbildning. Tekniken får
inte styra för mycket. Läraren måste vara väldigt aktiv. Det gäller också att dela upp
kursmaterialet i lämpliga delar samt att variation kan hjälpa. Det kan bli tråkigt med
datorbaserade läromedel där personer läser upp text och tecknade figurer guidar
användarna. Notera att det finns en omfattande litteratur inom området
distanspedagogik m m som kan vara relevant i det fortsatta arbetet.
Utifrån behovsinventeringen har prototyper tagits fram. Det gäller att finna
kostnadseffektiva system och verktyg för IUC. Helst ska personalen på IUC kunna
utveckla kursmaterialet själva. Ett intressant verktyg som vi testat är Mindjet
MindManager. Det går att importera Word dokument m m och sedan mycket enkelt
exportera till en avancerad, lättanvänd och kraftfull webbstruktur. Dessutom kan
materialet exporteras till PowerPoint. Ett annat verktyg som vi tror är användbart är
Camtasia för att spela in vad som händer på datorskärmen, vad läraren säger och om
man vill kan man koppla in webbkamera. Dock får inte nätfilmerna vara för långa.
Slutligen är Macromedia Flash kraftfullt och populärt för att skapa interaktiva
multimediaprodukter för publicering på nätet. Vi har testat att göra en animation av ett
värmepumpsystem som är användbar samt ett litet paket med diagnostiska frågor som
kan publiceras på nätet.
Beträffande val av lärplattform behövs ytterligare inventering av behov, utvärderingar
och demonstrationer men det finns många liknande system på marknaden och man
kan komma igång till en låg kostnad utan att bli låst till ett speciellt system i form av
inlärning eller begränsningar vid export och import av material.
Enligt ledningspersoner på IUC har vi kommit fram till mycket intressanta lösningar
som kommer sannolikt till nytta i det fortsatta utvecklingsarbetet.
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