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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att se på alternativa metoder för inlärning av ismer inom 
arkitektur. Teori från området pedagogik, liksom kognitiva teorier var viktiga verktyg 
för att kunna skapa ett gränssnitt till en interaktiv utställning. Syftet med detta 
läromedel var att skapa en inlärningsmiljö som främjar självstyrt lärande och skapar 
intresse för fortsatt inlärning för vuxna. Det var viktigt att granska och jämföra 
alternativ för teori och programvara för att kunna välja lämpliga verktyg.  

Programvaran Autodesk 3D Studio Max användes för att visualisera två typexempel 
inom två ismer. Dessa var: Barcelonapaviljongen av Ludwig Mies van der Rohe, och Vitra 
brandstation av Zaha Hadid. För att kunna skapa en interaktiv miljö tillämpades 
programvaran Adobe Flash. Efter att informationen gestaltats utfördes en enklare 
användbarhetsutprovning. Resultatet visade tendenser på brister i navigation, men 
också att en majoritet av försökspersonerna var nyfikna och själva ville påverka och 
söka information i läromedlet. Förslag på förbättringsarbete för att lösa 
navigationsproblematik ges i den senare delen av denna studie. Ytterligare interaktion, 
såsom den som går att finna i datorspel, diskuteras också för att se på alternativa 
metoder för inlärning. 

Nyckelord: Arkitekturvisualisering, Interaktivitet på Web, Interaktiva utställningar. 
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1. Inledning 

Ismer inom arkitektur har länge varit svårdefinierade begrepp. Att lära ut ismer kan 
därför vara ett komplex process. För att underlätta för bildning i detta område har 
lämpliga verktyg studerats och jämförts, för att skapa en modell för lärande om ismer. 
Ett gränssnitt som var en del utav en interaktiv utställning skapades för att kunna 
främja ett självstyrt lärande. 

1.1. Problemformulering 

Det ämne som kommer att belysas i denna studie är ismer inom arkitektur. 
Problematiken med just detta ämne är att det inte finns några entydiga definitioner av 
ismer. 1 J. Melvin (2010) säger dessutom att ”Många arkitekter och byggnader passar 
följaktligen utan problem in under mer än en kategori.”2

1.2. Syfte 

 Denna studie kommer att se 
på möjligheter för att lära ut detta svårdefinierade ämne, genom att undersöka lämpliga 
verktyg för att informera med. 

Målet med denna studie var att skapa ett gränssnitt som effektivt visualiserar, och 
jämför; två byggnadsverk som exemplifierar två arkitektoniska ismers karaktäristiska 
drag. Detta för att på ett pedagogiskt vis särskilja stilistiska, och ideologiska särdrag 
och/eller beskriva ismens likheter med andra ismer.  

Ändamålet var därmed också att undersöka vilka verktyg som var lämpliga att använda 
för att gestalta denna information, för att tillgodose användarnas behov. Syftet var 
således att skapa ett läromedel som var intresseväckande, för att stimulera ett frivilligt, 
självstyrt lärande, och främja processen inlärning. Läromedlet skulle således främja 
delaktighet. 

2. Bakgrund 

2.1. Vad är en ism? 

I Arkitekturens ismer, beskriver F. Werne vad en ism är; Arkitektoniska ismer kan inte 
bedömas som teoribildningar. En ism kan istället karaktäriseras som en heuristisk 
modell eller ett heuristiskt antagande för handlandet. Handlandet utvecklas ifrån 
arkitektens tankebyggnader eller tankekomplex. Sålunda går ismer att se som 
samtidskänsliga ideologier.3

”Ism är en sammanfattande benämning för diskursiva referenser och sammanhang 
som är speciella för en grupp av arkitekter. Begreppet stil hänför sig till det synliga, 
medans begreppet ism således refererar till det diskursiva.”

  

4

Ismer, som är ämnet för denna studie, är komplexa i den bemärkelsen att de är svåra 
att definiera. De kategoriserar och grupperar information som förklarar varför 

 

                                                   
1 Melvin, J. …ismer: att förstå arkitektur, Tukan Förlag, Göteborg, 2010, s.6. 
2 Melvin, 2010, s.6. 
3 Werne, F. Arkitekturens ismer, 2:a upplagan, Arkitektur Förlag AB, Stockholm, 1998 s.123-124. 
4 Werne, 1998, s.125-126. 
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arkitektur ser ut på ett visst vis. Detta kan underlätta för att förstå arkitektur, men 
också göra det svårare. Svårare därför att de skapas av en diskurs som är oense. De 
existerar i högsta grad, kanske inte som faktisk teoribildning, men som en 
sammanfattande benämning.  

Problematiken med att visualisera och förklara vad en ism är, är att det just inte finns 
några entydiga definitioner5 Detta p.g.a. att ismerna styrs av just en komplex diskurs, 
och är som F. Werne säger: Samtidskänsliga ideologier. Under senare tid har många 
arkitekter motsatt sig till att utöva en specifik ism, då de inte vill kategoriseras.6

Då kategoriseringen av byggnader skiljer sig något mellan forskare, har i denna studie 
valts att skapa en avgränsning, och utgå från J. Melvins beskrivning av rationalism, samt 
dekonstruktivism.  

 Dessa 
faktorer bidrar till att ämnet är kontroversiellt och därmed också intressant att 
undersöka, för att kunna lära ut det på ett pedagogiskt vis. 

2.2. Barcelonapaviljongen, Barcelona, 1929, Ludwig Mies van der 
Rohe 

Det ena centrala byggnadsverket som kommer att studeras, är Barcelonapaviljongen. 
Paviljongen exemplifierar rationalismens karaktäristiska särdrag.7 
Barcelonapaviljongen ritades 1929 av Ludwig Mies van der Rohe. Denna 
utställningslokal valdes ut eftersom det är ett viktigt verk inom rationalismen. 
Paviljongen är också en inflytelserik förebild för hela seklets arkitektur.8

En viktig aspekt i valet av typexempel, var att kunna avgränsa byggnaden från sin 
omkringliggande miljö, utan att den förlorade detaljer som var viktiga för att förklara 
själva ismen. Denna avgränsning gjordes dels för att kunna fokusera på själva 
byggnadens arkitektoniska element, men också för att återskapande av 
omkringliggande miljö, inte var inom tidsramen för projektet. Barcelonapaviljongen 
var ”… koncipierad praktiskt taget utan hänsyn till den omgivande miljön.”

  

9

2.3. Vitra brandstation, Weil am Rhein, 1994, Zaha Hadid 

 I och 
med detta kunde den omkringliggande miljön uteslutas vid gestaltning, utan att viktiga 
element föll bort som var viktiga för att lära ut ismen.  

Zaha Hadid har sedan 1988 under utställningen Deconstructivist Architecture på Museum 
of Modern Art, klassats som dekonstruktivist.10,11 Det andra typexemplet som valts ut 
för att jämföras är; Vitra brandstation, som är ett tydligt exempel för 
dekonstruktivism. Detta byggnadsverk valdes ut eftersom både detta verk och Hadid 
är viktiga inom dekonstruktivism.12

                                                   
5 Melvin, 2010, s.6. 

 Men också för att hon är kvinna, i ett yrke där 

6 Melvin, 2010, s.6. 
7 Melvin, 2010, s.106-107. 
8 Bodén, C. Modernismens arkitektur: huset som konstverk, ArchiLibris Bokförlag, Helsingborg, 
1997, s.84. 
9 Bodén, C. Modern arkitektur: funktionalismens uppgång och fall, ArchiLibris Bokförlag, 
Helsingborg, 1989, s.76. 
10 Werne, 1998, s.208. 
11 Melvin, 2010, s.136-137. 
12 Melvin, 2010, s.136-137. 
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sällan kvinnor lyfts fram som viktiga personer för en hel ism. Två byggnadsverk, 
skapade av en man och en kvinna kommer således att jämföras. 

De flesta av Hadid’s verk är väldigt stora till ytan.13

2.4. Digitalt skapade arkitekturvisualiseringar, verktyg för att 
representera 

 Vitra brandstation är däremot en 
något mindre byggnad. Det var tankvärt att byggnadens storlek skulle vara likvärdig 
med Barcelonapaviljongen för att kunna göra en rättvis jämförelse i form utav skala. 
Likaså att byggnaden inte låg i nära anslutning till någon övrig arkitektur, eller att 
omgivningen var viktig för att beskriva ismen.  Det var också viktigt att båda 
byggnaderna skulle kunna visualiseras kongenialt. D.v.s. i samma manér, utan 
omgivning och utan att karaktäristiska detaljer föll bort. 

För att kunna återskapa och representera de två olika byggnaderna tydligt, samt 
framhäva detaljer som förklarar och tydliggör ismerna krävs lämpliga 
representationsverktyg. Visualiseringarnas bildmanér bör anpassas för att tillfredställa 
informationsbehovet hos målgruppen. 

En viktig fördel med att återskapa verkligheten med hjälp av 3D är att det går att 
skapa stillbilder ur exakt samma perspektiv. 3D har också fördelar vid rumslig analys, 
uppskattning av volym och yta, samt högre total effektivitet i produktion.14

Det finns för- och nackdelar med olika representationsformer, det var sålunda viktigt i 
denna studie att ha ett kritiskt förhållningssätt till vilken form som var lämplig. A. 
Koutamanis säger att: “…computer-rendered photorealistic perspectives are often 
used instead of simpler images which would convey the same information…”

 Dessa 
aspekter var elementära för att välja 3D som verktyg, framför andra verktyg. 

15 Att 
representationsformen inte bör vara fotorealistisk, i fall kommunikationsbehovet inte 
kräver detta, är viktigt att ha i beaktning. Visualiseringarna skulle emellertid skapa 
trovärdighet. Därför var abstraktion inte var att efterstäva, då bl.a. byggnadens 
material bidrar till att beskriva dess förhållande till en ism.16

Bates-Brkljac har utfört studier där slutsatsen var att: “It is therefore concluded that 
computer generated representations were regarded as more accurate than traditional 
forms of representations.”

 

17

                                                   
13 Hadid, Z. Betsky, A. Zaha Hadid: Complete Works, Thames & Hudson, London. 

 För att återge verkligheten så exakt som möjligt, med 
hjälp av trovärdighet, valdes därför 3D som representationsverktyg i denna 
undersökning. 

14 Shih, N. Automation in Construction 5: A study of 2D- and 3D-oriented architectural drawing 
production methods, Elsevier Ltd. Amsterdam, 1996, s.282. 
15 Koutamanis, A. Automation in Construction 9: Digital architectural visualization, Elsevier Ltd. 
Amsterdam, 2000, s.355. 
16 Melvin, 2010. 
17 Bates-Brkljac, N. Design Studies Vol. 30 No. 4 July: Assessing perceived credibility of 
traditional and computer generated architectural representations, Elsevier Ltd, Amsterdam, 
2009, s.425-426. 
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2.5. Arkitekturmuseet i Stockholm 

Arkitekturmuseet i Stockholm är en mötesplats för form och design. Sedan 2009 har 
museet arbetat med att ”ge den breda allmänheten[min kurs.] verktyg att delta i 
samhällsutvecklingen på ett lättillgängligt sätt.”18 Syftet med museet är också att 
””verka för att stärka intresse för arkitektur, formgivning och design samt en ökad 
kunskap inom dessa områden”.”19 Rahuolt beskriver att museet idag för en diskussion 
om att skapa en digital informations-/kunskapsbank för Webben, samt har inlett ett 
arbete där visningar som sker på museet ska publiceras på hemsidan.20

 

 Det finns 
sålunda ett behov för läromedel på Webben, som detta läromedel eller liknande kan 
fylla. 

Den information som presenteras idag på Webbplatsen, i form utav utställningar och 
liknande är emellertid undermålig. Med undermålig menas att den är statisk, till 
skillnad från de mer dynamiska, fysiska utställningarna. Men också undermålig i den 
mån att den kunde målgruppsanpassas bättre. Naturligtvis är detta något komplext, då 
målgruppen är som tidigare nämnt den breda allmänheten. Ett förslag är att gestalta 
olika Webbsidor med information till de olika underliggande målgrupperna, för att 
skapa ett mer användaranpassat material på Webbplatsen. Men det är också viktigt att 
utnyttja mediet Web bättre, genom att bl.a. utnyttja interaktivitetsmöjligheter. Detta 
skulle kunna innefatta att använda ex. Adobe Flash, för att låta användarna interagera 
med utställningar online. 
 
Flera museer använder idag Flash(eller liknande) för att skapa interaktion.21

2.6. Interaktiva utställningar på Webbplats 

  Då 
Adobe Flash innehåller programmeringsspråket ActionScript 3, finns inga direkta 
begränsningar för att kunna skapa ett interaktivt läromedel. I denna studie kommer 
således dessa verktyg att tillämpas för att skapa ett pedagogiskt och användaranpassat 
läromedel.  

Fysiska utställningar kan ibland bli onödigt invecklade och statiska. Om vi ex. jämför 
Moderna Museet(MM) i Stockholms Webbplats22 och Museum of Modern 
Art(MoMA) i New Yorks Webbplats,23 går det att se tydliga skillnader när det kommer 
till att utnyttja mediet Webbplats, och interaktivitet. MoMA representerar bl.a. vissa 
utställningar och projekt online med viss interaktivitet, till skillnad från MM som ger 
mindre information av de fysiska utställningarna på Webben.  Arkitekturmuseet i 
Stockholm har tidigare utställningar på Webbplatsen, med kortfattad information, och 
representerat med minimal interaktivitet.24

                                                   
18 Rahuolt, L. Rapport om Arkitekturmuseets vidgade uppdrag, Stockholm, 2009, s.1. 

 Varför används inte denna 
representationsform i större utsträckning i Sverige? Anledningen kan vara allt ifrån att 
representationsformen inte är kostnadseffektiv till att de som gestaltar saknar kunskap 
i området. I vilket fall är just ett lämpligt medieval för det tänkta läromedlet, som ska 
skapas i denna studie, just Arkitekturmuseets Webbplats, i form utav en interaktiv 

19 Rahuolt, 2009, s.2.  
20 Rahuolt, 2009, s.9. 
21 2.6.Interaktiva utställningar på webbplats 
22 <http://www.modernamuseet.se/sv/Stockholm/Utstallningar/>. Hämtat den 12:e April 
2011 
23 <http://www.moma.org/explore/collection/architecture_design>. Hämtat den 12:e April 
2011 
24 <http://www.arkitekturmuseet.se/utstallningar/>. Hämtat den 12:e April 2011 

http://www.modernamuseet.se/sv/Stockholm/Utstallningar/�
http://www.moma.org/explore/collection/architecture_design�
http://www.arkitekturmuseet.se/utstallningar/�


9 
 

utställning. Detta då väl gestaltad interaktivitet skapar delaktighet och främjar 
lärande.25

En övrig intressant aspekt med just detta interaktiva läromedel är; om det kan bidra till 
annat än just att det kan främja lärande för arkitektoniska ismer. Går det att använda 
mångsidig digital teknik på Arkitekturmuseets Webbplats, för att skapa ett ökat 
intresse och förståelse för fysiska utställningar? Att besvara denna fråga är inte syftet 
med denna studie, men om det skulle visa sig att läromedlet fungerar väl, vill jag 
poängtera att det är intressant att se på om detta är möjligt. 

 

Tall Buildings, interaktiv utställning online, Musuem of Modern Art, New York.26

3. Teori 

 

3.1. En plats för öppet lärande  

Keeton fann i studier att online-inlärning bör vara relevant, interaktivt, projektbaserat, 
gynna samverkan, ge elever viss valfrihet och kontroll av sin inlärning. Vidare kom 
han fram till att det som lärs ut online gynnas av: en miljö som stödjer och 
uppmuntrar, breddar elevernas upplevelse av ämnet och framkallar en aktiv och kritisk 
reflektion av eleverna.27

Den målgrupp som detta arbete riktas till är vuxna. Gruppen kommer inte att 
avgränsas vidare. Detta eftersom, som tidigare nämnt, Arkitekturmuseets syfte är: att 
nå ut till den breda allmänheten. För att kunna målgruppsanpassa informationen efter 

 

                                                   
25 3. Teori 
26 < http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2004/tallbuildings/index_f.html>. 
Hämtat den 12:e April 2011 
27 Kim, K & Bonk, C. EDUCAUSE QUARTERLY: The Future of Online Teaching and 
Learning in Higher Education: The Survey Says…, Num. 4, 2006. 

http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2004/tallbuildings/index_f.html�
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vuxnas behov är det viktigt att undersöka pedagogiska teorier och metoder. Detta då 
detta arbete kommer vara att gestalta ett läromedel. Museum, liksom bibliotek är 
kulturella institutioner, s.k. informella inlärningsmiljöer.28 Pedagogik bör inte isoleras 
till statliga institutioner såsom skola, då vuxet lärande är en process som kan ske i alla 
miljöer.29

Det är viktigt att utgå från principen att vuxnas deltagande i lärande är frivilligt.

 

30 
D.v.s. det finns inget tvång för dem att besöka Webbsidan. Sålunda bör denna artefakt 
uppmuntra och vara ett stöd för frivilligt lärande. Idag domineras kultur- och arbetsliv, 
skola och utbildning av ett prestationsmotiv.31 Att använda liknande pedagogiska 
metoder, där resultat ska mätas och betygssättas, vore motsägelsefullt, då just 
besökandet på Webbsidan ska vara frivilligt. Att använda sådana metoder vore också 
negativt, därför att vuxna eftersträvar ett självstyrt lärande, och kan annars känna sig 
hotade då de inte har kontroll över situationen.32

Online-lärande är nära förknippat med självstyrt lärande. Det lämnar mer utrymme till 
ansvar och initiativ för inlärning. Flera studier har visat på fördelar med online-lärande 
såsom bekvämlighet, flexibilitet, förmåga att själv styra och påverka sin egen inlärning. 
Denna form av inlärning kan dessutom skapa en bättre kontroll och eleverna kan i 
och med detta använda resurserna mer effektivt.

  

33

 
 

Vuxna är dessutom högt pragmatiska lärande.34 Tough(1968) undersökte detta och 
kom fram till att vuxna har ett pragmatiskt begär efter att använda en kunskap eller en 
färdighet.35 Det borde sålunda vara enklare att uppmuntra en vuxen till att lära sig 
något kring ett språk eller hantverk, än att uppmuntra till inlärning av arkitektoniska 
ismer. Förutsatt att ex. inte mer praktiska övningar utförs för att skapa bildning inom 
arktektoniska ismer. Språk, hantverk, eller liknande har fler praktisk användning av. 
Däremot finns naturligtvis vuxna som väljer att lära sig om arkitektur av ett genuint 
intresse. En intressant målgrupp är de som vill lära sig för rekreation och fritid. Boaz 
(1978) såg i sina studier att den starkast ökande målgruppen inom utbildning för 
vuxna är de välutbildade, rikare klasserna, men de äldre dominerar fortfarande 
marknaden för inlärning av rent nöje.36

3.2. Ett läromedel som tillgodoser människors brister 

 Dessa målgrupper kan sålunda också vara 
möjliga besökare på en interaktiv utställning. 

Hur påverkas inlärning av de sociala strukturer målgrupper ingår i? Hodkinson m.fl. 
beskriver att få skulle förneka betydelsen av social klass, kön och etnicitet, men ändå 

                                                   
28 Brookfield, S. D. Understanding and Facilitating Adult Learning, Open University Press, Milton 
Keynes, 1998, s.147. 
29 Brookfield, 1998, s.4. 
30 Brookfield, 1998, s.9. 
31 Egidius, H. Pedagogik för 2000-talet, 5:e upplagan, Natur & Kultur, Stockholm, 2009, s.172. 
32 Cross, P.C. Adults as Learners, Jossey-Bass Publishers, San Fransisco,1981, s.133.  
33 Song, L & Hill, J. A Journal of Interactive Online Learning: Conceptual Model for Understanding 
Self-Directed Learning in Online Environments, Vol. 6, Num. 1, 2007, s.27-38. 
34 Cross, 1981, s.84. 
35 Cross, 1981, s.84. 
36 Cross, 1981, s.22. 
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är så breda perspektiv inte alltid helt integrerade i befintliga inlärningsteorier.37 Wendy 
M. Knightley nämner att social klass och ras är viktiga variabler som påverkar 
deltagande i utbildning, det är därmed inte bara tillgång till teknik som påverkar. 
Vidare nämner författaren att lärande på Internet är gränsöverskridande. Geografiska, 
fysiska, visuella, tidsmässiga hinder, har inte samma påverkan vid tillgång för 
utbildningsmaterial. Dessutom minskas socio-fysisk diskriminering.38

Inom det transformerande lärandet beskrivs också en läroprocess som något som 
påverkas av elevens sociala miljö, inklusive familjedynamik och social klass.

 

39

Anderson, m.fl. påvisar i studier att social klass kan ses som ett fenomen som formar 
ens pedagogiska erfarenheter genom livet. Detta fenomen är en framträdande faktor 
som påverkar hur skolgång fullföljs och hur man går in i ett professionellt yrkesliv. 
Vuxna med arbetarklassbakgrund beskriver högre utbildning som något de behöver 
kämpa hårdare för, till skillnad från andra som får det serverat. Anderson m.fl. 
poängterar också att man behöver öppna upp diskussionen om maktrelationer i 
pedagogiska sammanhang för att överhuvudtaget kunna möjliggöra en kritisk 
reflektion.

 

40

Om vi förutsätter utifrån tidigare teori att det finns klasskillnader, är nästa 
frågeställning: varför ser det ut så och hur kan det påverka inlärning? Aaron Schutz 
försöker ge en bild av skillnader mellan arbetarklass och medelklass i samhället. 
Författaren säger att föräldrar i arbetarklassens hem inte väljer att fokusera på att 
utveckla sina barns åsikter, bedömningar och iakttagelser, medans man i 
medelklasshem väljer att lyssna till sina barn och uppmuntra deras åsikter.

 

41

Penland (1977) såg att vuxna med högre utbildning har lärt sig att se böcker som 
viktiga källor av information. De med lägre utbildning har däremot högre tillit till 
elektroniska medier när de söker information. 

 Schutz ger 
emellertid en något generaliserad bild av grupperna, detta eftersom det är komplext att 
exakt kartlägga beteendemönster hos stora samhällsgrupper. Huruvida går det inte att 
blunda för att dessa kan vara bidragande faktorer till att inte fortsätta vuxenutbildning, 
och fortsatt livslångt lärande. 

42

Det finns flera fördelar med en Webbsida när det gäller att nå ut till olika målgrupper. 
Det går att anpassa gränssnittet för att skapa en dialog med den som lär in, d.v.s. att 
använda interaktion anpassad efter ex. kommunikativa, kognitiva och pedagogiska 

 Oavsett om Penlands teori 
fortfarande är samtida, är det viktigt att se på möjligheten att vissa grupper kan ha 
högre tillit till olika former av medium. Likaså att olika grupper har olika ekonomiska 
förutsättningar. 

                                                   
37 Hodkinson, P, Biesta, G & James, D. Vocations and Learning: Understanding Learning 
Culturally: Overcoming the Dualism Between Social and Individual Views of Learning, Vol. 1, 
Num. 1, 2008, s.34. 
38 Knightley, W. Adult learners online: students’ experiences of learning online, Australian 
Journal of Adult Learning, Volume 47, Num.2, 2007. 
39 Baumgartner, L. NEW DIRECTIONS FOR ADULT AND CONTINUING 
EDUCATION: An Update on Transformational Learning, no. 89, 2001, s.17. 
40 Anderson, M, Taylor, T & Ziegler, M. “I Don’t Know the Secret Handshake”: Making Social Class 
Visible in a Learning Context, University of Tennessee, 2007. 
41 Schutz, A. Teachers College Record: Social Class and Social Action: The Middle-Class Bias of 
Democratic Theory in Education, Vol. 110, Num. 2, 2008, s.405–442. 
42 Cross, 1981, s.196. 



12 
 

teorier. Informationen kommer att vara kostnadsfri, således inte bunden till studenters 
ekonomiska brister. Tough (1971) påvisar att formen traditionell utbildning sällan 
används av vuxna vid inlärning.43

Det är viktigt att se på denna artefakt utifrån perspektivet att den inte ska ersätta 
traditionell undervisning i ämnet. Utan snarare ses som ett alternativ för att stärka 
traditionell undervisning som liksom alla metoder har, för- och nackdelar. 

 Detta läromedel kommer inte att använda 
traditionella metoder för inlärning, utan istället utgå från ett mer dynamiskt media.  

En viktig målgrupp som går att nå ut till, då detta läromedel använder dessa teorier 
som utgångspunkt, är de vuxna som normalt vis inte läser böcker. Anledningarna kan 
vara flera, de kan ha ett läshandikapp eller liknande, dålig ekonomi, saknad motivation 
etc.  Dessa kan då lättare tolka och förstå informationen i artefakten för att bilda sig 
nya kunskaper, om ett dynamiskt media används och anpassas efter användare. Detta 
kan således bidra till en förbättring för att målgruppen ska fortsätta ett livslångt 
lärande, samt skapa nya potentiella besökare till museet.  

Penland (1979) pekar på viktiga aspekter när det kommer till varför vuxna vill använda 
ett självstyrt lärande.44 Han säger bl.a. att önskan att själv få välja takt och inlärningsstil 
är bidragande orsaker till varför vuxna väljer att inte ta kurser. Brundage och 
Mackeracher (1980) beskriver också hur viktigt det är att den som lär sig, själv kan 
kontrollera sin inlärningstakt, och att stress är en stor blockering för inlärning.45

3.3. Relevans i information som förmedlas 

 Dessa 
teorier kommer också tillämpas för att tillverka ett gränssnitt där användaren själv väljer 
studietakt, detta för att undvika potentiella hot för inlärningsprocessen. 

Antalet vuxenstuderande som deltar i online-lärande har snabbt vuxit i de två senaste 
årtiondena på grund av online-lärandets många fördelar. Ji-Hye Park och Hee Jun 
Choi beskriver vidare hur viktigt just innehållet i läromedel på Web är. Inom online-
inlärning är innehållet i en kurs beroende av: vilket arbete, tidigare kunskaper, och 
erfarenheter eleven har, dessa faktorer påverkar om intresset för att fortsätta lära in. 
Finner vuxna ingen relevans i innehållet kommer de avbryta inlärningen.46

Vid framställandet av gränssnittet kommer relevans att beaktas så att inte onödig 
information följer med. 

 

3.4. Pedagogiska teorier 

K. Cercone anser att den pedagogiska miljön på Webben används i allt högre grad av 
vuxna och därför ska utformas utifrån vuxenstuderandes behov. Cercone presenterar 
flera teorier såsom Knowles andragogikteori, relaterade teorier till andragogik såsom 
självstyrt lärande, upplevelsebaserat lärande och transformativt lärande. Samtliga 
teorier anser författaren vara lämpliga för en Webbaserad inlärningsmiljö. Huruvida är 

                                                   
43 Cross, 1981, s.189. 
44 Cross, 1981, s.192. 
45 Brookfield, 1998, s.29. 
46 Park, J.-H., & Choi, H. J, Educational Technology & Society: Factors Influencing Adult Learners' 
Decision to Drop Out or Persist in Online Learning, 12 (4), 2009, s.207-217. 
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slutsatsen att ingen teori har alla egenskaper som eftersträvas i miljön, men Knowles 
andragogikteori är den mest omfattande.47

Eftersom de som studerar ett innehåll är unika individer, och många bidragande 
faktorer formar vår inlärning, är det fördelaktigt att studera olika teorier för att kunna 
skräddarsy inlärningsprodukter. Därför är det viktigt att återigen poängtera att de 
teorier som presenteras i denna avhandling är vägledande för att skapa en mer 
användaranpassad artefakt. 

  

Det finns inga definitiva riktlinjer när det kommer till att välja och använda 
pedagogiska teorier.48 L. Svensson beskriver att: ”När det finns alternativa metoder 
som används ställs ofta frågan vilken som är bäst.”49

Enligt H. Egidius använder man i idag i Sverige en konstruktivistisk syn på e-lärande. 
Detta innefattar att den som lär, får göra det i sin egen takt, med eget ansvar och 
inriktning genom samspel med andra.

 Det är först genom kunskap om 
de olika teorierna som den som lär ut kan välja lämpliga teorier. Relevanta teorier bör 
alltså beprövas för att se om de är giltiga, olika pedagogiska synvinklar behöver 
undersökas för att se om de passar den tänkta målgruppen.  

50 Konstruktivismen tar hänsyn till den 
”enskildas känslor, värderingar och synsätt som är personliga eller (enligt 
socialkonstruktivismen) gemensamma för en grupp eller kultur.”51

Då denna artefakt också kommer kretsa kring området e-lärning kommer också denna 
syn och dess metoder tillämpas, för att skapa ett bättre läromedel. Detta då den tar 
upp flera viktiga punkter som underlättar för vuxet lärande. Konstruktivism liksom 
humanism och liknande ideologier motsätter sig betygsättning, vilket tidigare nämndes 
under ”En öppen plats för lärande”. Pedagogiska synsätt såsom behaviorismen är inte 
relevanta för utformningen av denna artefakt, då de fokuserar på mätbara resultat av 
inlärning.

 

52

Blondy, L anser att andragogik bör användas som en utgångspunkt för att närma 
sig vuxnas inlärningsmiljö online. Vidare anser författaren att eleverna måste få en 
tydlig bild över vilka förväntningar som online-inlärningen kommer uppfylla, detta för 
att främja samverkan i inlärningsmiljön. Höga nivåer av interaktivitet och ett samspel 
bör också uppmuntras.

 Cross skriver i ”Adults As Learners” att behaviorism bl.a. lämpar sig bättre 
för att lära ut praktiska färdigheter. 

53

Andragogik är enligt Knowles (1970) ”konsten och vetenskapen för att hjälpa vuxna 
och lära.”

 

54 Andragogik skiljer något mellan vuxnas och barns sätt att lära in. Knowles 
(1980) säger att vuxna har en reservoar av upplevelser som påverkar 
hur de uppfattar omvärlden.55

                                                   
47 Cercone, K. AACE Journal: Characteristics of Adult Learners with Implications for Online 
Learning Design, 16(2), 2008, s.137-159. 

 I och med att vi mognar med åldern, påverkas också hur 

48 Brookfield, 1998, s.25. 
49 Svensson, L. Introduktion till pedagogik, Nortstedts Akademiska Förlag, Stockholm, 2009, s.23.  
50 Egidius, 2009, s.201. 
51 Egidius, 2009, s.263. 
52 Cross, 1981, s.232-234. 
53 Blondy, L. Journal of Interactive Online Learning: Evaluation and Application of Andragogical 
Assumptions to the Adult Online Learning Environment, Vol. 6, Num. 2, 2007, s.127. 
54 Cross, 1981, s.222. 
55 Brookfield, 1998, s.98. 
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vi vill lära in, vad vi vill lära in, och varför vi vill lära in. Som tidigare nämndes är vuxna 
högst pragmatiskt lärande, till skillnad från barn. Detta är bara en av de viktiga 
skillnader som är centrala att beakta för att kunna formge ett lämpligt gränssnitt, som 
stimulerar vuxna för inlärning. Vidare är det också viktigt att skilja på målgrupper för 
inlärning, för att skapa en utlärning som är individuell och anpassad för olika gruppers 
behov, i så stor utsträckning som möjligt. Då detta arbetes tidsram är kort kommer 
dessvärre inte denna individuella anpassning kunna ske, men teorin är trots allt viktig 
att belysa. Andragogik innehåller flera viktiga infallsvinklar som kommer användas för 
att målgruppsanpassa informationen i läromedlet.  

Humanisterna anser att det finns en naturlig strävan för inlärning, och att inlärning 
kommer blomstra om den får näring.56 Det är således viktigt att använda 
uppmuntrande inlärningsmiljöer. Tough, forskare inom självstyrd inlärning, såg i 
studier att denna naturliga strävan verkligen finns, och att 90 % eller fler vuxna har 
denna inom sig.57

3.5. Att användaranpassa visualiseringar utifrån kognitiva teorier 

 En humanistisk syn på pedagogik är också i högsta grad intressant 
för denna designprocess. De pedagogiska teorierna bör alltså uppmuntra vuxna till ett 
fortsatt livslångt lärande och ett självstyrt lärande utan barriärer. Uppmuntran till egna 
tankegångar vad gäller hur de vill lära, och olika typer utav inlärningsmaterial borde 
eftersträvas, och kanske viktigast: att inte använda belönings- och bestraffningssystem. 

Att skapa en bra visualisering innebär inte att endast skapa en statisk bild, eller att låta 
användaren vandra genom en virtuell miljö i 3D.58 Istället bör ett gränssnitt skapas 
som stödjer att användaren själv kan söka igenom informationen, och välja att 
undersöka mer information om något är intressant. Schneiderman (1998) hävdar att 
gränssnitt bör stödja, och vägleda användaren visuellt för att denne själv ska kunna 
söka information.59

Då det tänkta läromedlet kommer att vara ett interaktivt gränssnitt, finns det ett 
användningsområde för Schneidermans teori, då denna teori pekar på viktiga aspekter 
vid skapandet av just sådana gränssnitt. Om vi ser tillbaka på de pedagogiska teorier 
som tidigare nämnts i denna studie, förklarar de att användarna vill tillämpa ett 
självstyrt lärande. Schneidermans teori om interaktivitet, främjar verkligen ett självstyrt 
lärande då hans modell är dynamisk, för att användaren själv ska kunna välja 
information. 

 Vidare förklarar Schneiderman att det bör vara anpassat så 
användaren kan, överblicka informationen, granska och filtrera, för att slutligen få 
information utifrån efterfrågan.  

Syftet med att tillämpa kognitiva teorier i denna designprocess, är att använda dessa 
som verktyg för att skapa ett gränssnitt som tar hänsyn till användarnas perceptuella 
förmågor. Med detta menas att teorierna bör bidra till att underlätta för användarna. 
Främst för att förstå hur de ska använda gränssnittet, men också anpassa det, så ett 
självstyrt lärande främjas.  

                                                   
56 Cross, 1981, s.228. 
57 Cross, 1981, s.229. 
58 Ware, C. Information Visualization: Perception for Design, 2:a upplagan, Morgan Kaufmann Publ. 
San Fransisco, 2004, s.317. 
59 Ware, 2004, s.317. 
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Det finns teorier, inom multimedia som pekar på att man bör använda mer än ett 
medium för att ge information. Mayer m.fl. (1999) har skapat en teori baserat på 
dubbelkodning, vilket innebär att om information tolkas i både de visuella och verbala 
kognitiva delsystemen, kommer lärandet bli bättre.60

Ett övrigt intressant medium att informera med är animation. Booher (1975) såg i 
studier att animation är det främsta mediet för att lära ut perceptuella motoriska 
uppgifter.

 Detta betyder således att det vore 
lämpligt att både använda både text och bild i gränssnittet för att främja lärande.  

61

C. Ware beskriver i ”Visual Thinking For Design” att det i hjärnan finns signaler som 
tolkar tredimensionellt djup. De signaler som kallas struktur från rörelse förmedlar 
tydligare information om djupet i ett objekt, än stereoskopiskt djup.

 Tidigare nämndes att vuxna är högst pragmatiskt lärande. De vill i regel 
lära för att lösa ett praktiskt problem. Om vi drar en parallell mellan Boohers teori och 
tidigare nämnda pedagogiska teorier, kan också animation ses som ett bra medieval för 
att ex. informera om hur man knyter en slipsknut på Webben. Vid 
arkitekturvisualisering har animation fördelen; att visualisera ex. hur en byggnad ser ut 
från samtliga vinklar. Vidare har animation också fördelar när det kommer till att 
förklara spatiala förhållanden, ex. konstruktionen på ett hus. 

62

3.6. Affordans och färgkodning av information 

 Vidare förklarar 
författaren att om ex. en datorgenererad 3D-bild roteras i vertikal led kommer dess 
tredimensionella struktur bli avsevärt tydligare. Sålunda skulle användaren tydligare 
förstå den tredimensionella strukturen hos en byggnad om animation användes istället 
för stillbilder. För att användaren tydligare ska kunna lokalisera sig i byggnaden, och 
förstå spatiala förhållanden, är animation ett lämpligt medieval för att beskriva 
byggnadens exteriör. Interiör skulle också vinna på detta, men dessvärre finns inte tid 
förr detta under denna studie. För att främja lärande i läromedlet kan istället interiör 
beskrivas med stillbilder och text, med hänsyn till Mayer’s teori. 

För att gränssnittet ska främja självstyrt lärande och tillgodose användarens 
perceptuella brister, bör onödig kognitiv belastning undvikas. För att undvika detta 
bör den visuella miljön, det s.k. gränssnittet, anpassas så att användaren tydligt förstår 
vad denne kan göra i denna miljö. Med att göra menas vad som går att klicka på, vad 
som går att spela upp etc. Gibson’s affordansteori (1979) är intressant när det kommer 
till visualiseringar i form utav interaktion.63

Gibson’s affordansteori är intressant för att gestalta och undvika kognitiv belastning. 
Gränssnittet bör ta hänsyn till affordansteorin, så att användaren tydligt ser vad som 
går att interagera med. Den kognitiva belastningen bör vara, att lära sig om 
arkitektoniska ismer, inte att förstå hur man navigerar sig kring i läromedlet. 

 Gibson hävdade att vår perception är 
skapad för handling, handlingsmöjligheterna som uppstår, genom avläsning av den 
miljön människan befinner sig i kallade han affordans. D.v.s. vi upplever möjligheter 
för handling.  

                                                   
60 Ware, 2004, s.306. 
61 Ware, 2004, s.306. 
62 Ware, C, Visual Thinking For Design, Morgan Kaufmann Publ. San Fransisco, 2008, s.95. 
63 Ware, 2004, s.18.  
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Förutom att användaren bör se vad som går att interagera med går det också att 
anpassa gränssnittet så att ergonomiska aspekter lyfts fram. Detta kan innebära att ex. 
objekt visar ytterligare information om muspekaren rör sig över dessa.64

För att viktig information i gränssnittet inte ska misstolkas, eller inte synas, bör denna 
”titta fram”(eng. pop-out). Den viktigaste informationen bör använda rörelse. Detta 
eftersom rörelse såsom blinkande skyltar är mest effektiv för att fånga vår 
uppmärksamhet.

 
Fördröjningseffekten som ett musklick bidrar till går då att undvika. Detta är viktigt 
att ta i beaktning hur stor denna fördröjningseffekt skulle bli om ex. en Webbsida 
innehöll mängder med länkar, vardera med liten ytterligare information. 

65 Starkt blinkande knappar vore inget bra val i navigeringen, då övrig 
information skulle försvinna i ett brus, då för stark fokus skulle riktas på knapparna. 
Om istället ex. en knapp pulserar svagt om användaren inte lyckats hitta denna inom 
loppet av X sekunder, förhindras navigeringssvårigheter, samtidigt som rörelsen inte 
tar bort fokus fullständigt från övrig information. C. Ware (2008) anser att rörelse bör 
användas försiktigt för att fånga uppmärksamhet, men väl använd är rörelse en viktig 
teknik.66

Eftersom läromedlet går ut på att förklara skillnader mellan arkitektoniska ismer, är 
det viktigt att byggandens namn, arkitekt, och naturligtvis vilken ism den tillhör 
framgår tydligt. Ett förslag är att utgå från att använda s.k. unika kulörer från 
opponent-process teorin, för att effektivt särskilja viktig information. Denna teori 
säger att svart, vitt, rött, grönt, gult, och blått är unika färger.

 Rörelse kommer därför att användas för att skapa ett tydligare 
navigationssystem i läromedlet. 

67 Vidare finns andra 
tillämpbara färger för att särskilja information genom färgkodning såsom rosa, brunt, 
orange, grått, och lila.68

Inom modernism finns flera undergrenar, vissa är besläktade med varandra, medans 
vissa är varandras motsatser. Van Rohes byggnad Barcelonapaviljongen tillhör 
undergrenen rationalism som hör till modernism. Rationalism är närbesläktat med 
ismerna materialism, strukturell rationalism och korporatism, medans ismen är motsats till 
expressionism, postmodernism och totalitarism.

 För att förtydliga hur denna teori skulle kunna tillämpas som 
grund får vi gå tillbaka till grundproblemet; arkitektoniska ismer.  

69

3.7. Trovärdighet på Web 

 Om inte bara rationalism och 
dekonstruktivism ingick i läromedlet, utan istället samtliga arkitektoniska ismer som 
uppkommit under årens lopp skulle ingå, skulle färgkodning av dessa bli komplext att 
utföra. Detta då det då rör sig om en mängd tonkulörer som kommer vara närliggande 
i en färgskala, och då kan misstolkas. För att kunna skapa ett väl fungerande gränssnitt 
kommer färgkodning att användas utan hänsyn till samtliga övriga ismer, då detta inte 
är syftet med denna studie. 

Arkitekturmuseets Webbsida är en del utav mediet Web. Web är okontrollerat i den 
bemärkelsen att vem som helst kan publicera information. Dokument publicerade på 

                                                   
64 Ware, 2004, s.320. 
65 Ware, 2008, s.35-37.  
66 Ware, 2008, s.37. 
67 Ware, 2008, s.70. 
68 Ware, 2008, s.77. 
69 Melvin, 2010, s.107. 
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Internet växer också exponentiellt, vilket ställer högre krav på just trovärdighet.70

Tseng and Fogg (1999) skapade ett ramverk för fyra olika trovärdighetskällor för att 
kunna bedöma information på Web.

 
Detta resulterar i att det blir svårt för användare att bestämma trovärdighet vid 
information på Web, samt att det ställer högre krav på den som formger och 
publicerar informationen. 

71 Välrenommerad trovärdighet var en av dessa 
källor. Arkitekturmuseets Webbsida är statlig och har sålunda också en officiell etikett. 
Detta bidrar till att dess trovärdighet bör bedömas utifrån det sistnämnda ramverket, 
välrenommerad trovärdighet. Rieh (2002) såg i studier att en källa av detta slag 
(institutionell Webbplats) har ett större inflytande på användarnas värdering av kvalitet 
och auktoritet än en individuell källa.72

Detta innebär att det läromedel som i denna studie ämnas skapas automatiskt kommer 
ha denna trovärdighet. Samtidigt ställs då krav på att den följer institutionens övriga 
Webbsidors kvalité. Kvalitet såsom dokumentets innehåll, välorganiserad information, 
språknivå, tydlig layout, tydlig avsändare, fungerande länkar etc.

 En individuell källa kan ex. vara en 
privatpersons egen Webbplats.  

73

Liu (2004) såg i studier vissa element som bidrar till dålig trovärdighet på Web.

  

74

En intressant punkt som Liu lyfter fram är att information som inte är gratis, d.v.s. 
kräver prenumeration eller köp, anses trovärdigare.

 
Dessa gällde just layout och struktur på dokumentet. Liu fann att dålig layout och 
design, trasiga länkar, felstavningar, många färger, konstiga typsnitt, reklam, brist av 
referenser alla var bidragande faktorer till en mindre trovärdig Webbplats. Dessa 
faktorer kommer att vara en teoretisk grund för gestaltningen av läromedlets 
gränssnitt, vad gäller struktur och design.  

75

4. Genomförande 

 Eftersom detta läromedel ska 
vara trovärdigt, men ändå inte kosta, som tidigare diskuterat, finns här en motsättning. 
För att kunna nå ut till de användare som normalt vis inte betalar för inlärning 
kommer denna teori att ignoreras i denna studie. Då det vore motsägelsefullt mot det 
pedagogiska syftet.  

4.1. Att visualisera verkligheten i 3D  

Som tidigare nämnt valdes två byggnader ut för att visualiseras med hjälp av verktyget 
3D. Den specifika programvara som tillämpades var 3D Studio Max, av Autodesk. 
Det fanns flera fördelar med att återskapa dessa byggnader med 3D, till skillnad från 
att informera med fotografi eller liknande. Det fanns inga begränsningar vad gäller 
perspektiv. Det gick därmed att skapa informativa perspektiv, dessa kunde återanvändas 
för att se de olika byggnaderna från exakt samma perspektiv. En annan viktig aspekt 

                                                   
70 Liu, Z. Information Processing and Management 40: Perceptions of credibility of scholarly 
information on the web, Elsevier Ltd. Amsterdam, 2004, s.1027-1038.  
71 Liu, 2004, s.1028.  
72 Liu, 2004, s.1029. 
73 Liu, 2004. 
74 Liu, 2004, s.1034. 
75 Liu, 2004, s.1033. 
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är att ett realistiskt simulerat dagsljus går att visualisera. Detta är en fördel därför att 
byggnaderna kan studeras under exakt samma ljusförhållanden. 

Ett dagsljus användes, detta därför att det inte döljer viktiga detaljer, som kan förklara 
ismen tydligare. Att använda 3D som verktyg var också viktigt för att förbereda för 
interaktionsmöjligheter i läromedlets gränssnitt. Detta innefattar möjligheter som att 
modellen går att använda i realtidsapplikationer, animationer, att spränga isär etc. 
D.v.s. olika visualiseringsmetoder som har styrkor och svagheter, för att förklara och 
förenkla vad en arkitekturisk ism är.  

Det kan vara komplicerat att återskapa verkligheten med hjälp av 3D. Med 
verkligheten menas i detta fall, färdigställda byggnader som går att besöka. Det går att 
visualisera en byggnad som inte finns, vilket är vanligt inom arkitekturvisualisering. En 
fördel med den typen utav visualiseringar, är att målgruppen inte har en konkret 
mental bild över hur byggnaderna ska se ut. Dessa visualiseringar behöver sålunda inte 
vara lika tekniskt korrekta som de som föreställer existerande byggnader. Målgruppen 
kommer att ställa högre krav på att bilderna av de existerande byggnaderna, är tekniskt 
korrekt utförda, förutsatt att de tidigare sett byggnaderna. För att skapa trovärdighet är 
kvalitén på visualiseringarna beroende av hur tydlig målgruppens mentala bild är över 
byggnaderna. Eftersom det inte går att utesluta att denna bild är väldigt tydlig bör 
sålunda visualiseringarna hålla hög kvalitet. Det går inte att utesluta att otillräcklig 
kvalitet kan detta leda till skepticism och uteblivet intresse för att lära sig. 

4.2. Referenser/underlag för 3D-visualisering 

För att kunna skapa 3D-renderingar som är tekniskt korrekta krävs referenser. 
Ritningsunderlag användes som grund vid modellering, dels för att få en effektiv 
designprocess men också för att få ett grundläggande tekniskt korrekt underlag. 
Eftersom Hadid’s byggnad hade en betydligt mer komplex konstruktion än van 
Rohe’s, användes konstruktionsritningar från relevanta böcker.76

Barcelonapaviljongen var däremot tämligen enkel i sin konstruktion, därför krävdes 
inte samma mängd referenser. Samtliga ritningar granskades och jämfördes mot övriga 
referenser såsom övriga ritningar, fotografier och film. Detta var en oerhört viktig 
process då ritningar låg till grunden för modelleringsprocessen. Ritningar behöver 
nödvändigtvis inte innehålla fel, de kan varit korrekta när de utgavs, men med tiden 
blivit utdaterade. Restaureringar av verken och liknande kan bidra till en förändrad 
byggnad. Detta är viktigt att ta i beaktning om byggnaderna ska visualiseras såsom de 
ser ut i dagsläget, vilket var syftet. Läromedlet skulle vara aktuellt. 

 Detta då 
konstruktionsritningar tillgängliga på Internet kan innehålla felaktigheter, då bl.a. 
ursprunget till källan är svårare att granska.  

Samtliga referenser granskades för att kunna bestämma deras ursprung och 
trovärdighet. Ett kritiskt förhållningssätt till samtliga underlag tillämpades för att 
minska risken att gestaltningen skulle bli felaktig. Konstruktionsritningar, fotografier 
samt film användes för att sammanställa ett komplett underlag för 
visualiseringsarbetet. Dessutom var dessa underlag viktiga för att kunna skapa en 

                                                   
76 Hadid, Z, El croquis, vol. 73: Zaha Hadid 1992- 1995, 1995. 
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mental bild över hur de olika byggnaderna var konstruerade, och förstå vilka material 
som använts vid konstruktionen.  

Vad är då trovärdiga referenser? Ritningar bör helst komma från upphovsmannen, 
arkitekten eller arkitektbyrån. Fotografier kan förvanskas genom retusch eller 
liknande, detta är viktigt att kontrollera. En till aspekt som är viktig att ta i beaktning 
är att, väl utförda 3D-renderade stillbilder kan vara svåra att särskilja från riktiga 
fotografier, men till skillnad från fotografier kan dessa innehålla felaktigheter. 
Referenserna bör vara så lika verkligheten som möjligt. Det bästa vore sålunda, om 
möjligt att själv skapa fotografier och film över byggnaderna, för att minimera 
felaktigheter i underlag. 

Barcelonapaviljongen var tämligen enkel i sin konstruktion, därför användes 
referenserna: ritningsunderlag och fotografier. Vitra brandstation var betydligt mer 
komplex, då den innehöll få räta vinklar och mera komplexa detaljer. För att kunna 
skapa förståelse för denna byggnad studerades förutom ritningar och fotografier, 
också film. Detta underlättade för att skapa en tydligare mental bild över 
konstruktionen, detaljerna och materialsättningen. 

 

Det yttre förloppet visar på hur sållning av inte intressanta referenser, och granskning och 
korrigering av intressanta referenser, ledde till ett förbättrat underlag (referenser) för arbetet i 
3D. 

4.3. Visualiseringsprocessen i 3D 

Verktyget 3D Studio Max användes för att skapa kompletta modeller av byggnaderna 
Barcelonapaviljongen och Vitra brandstation. För att skapa tekniskt korrekta 
byggnader användes referenser som tidigare diskuterat. Visualiseringsarbetet i 3D 
delades sedan upp i fyra faser.  

Dessa var: 1. Modellering 2. Texturering 3. Ljussättning 4. Rendering 

Att dela upp arbetet i dessa faser eller liknande faser kan effektivisera arbetsflödet. 
Detta då det är enklare att se exakt var man befinner sig i förloppet. Dessa faser skiljer 
sig åt, och olika funktioner i programmet används vid olika faser. Syftet med att arbeta 
efter dessa faser var att effektivisera visualiseringsflödet. 

Tekniken polygonmodellering användes, utifrån ritningsunderlag på plan. Samtliga större 
former gestaltades först enkelt, för att sedan gå ner på detaljnivå. Detaljnivån 
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påbörjades först när alla större former var granskade och korrekta. Detta för att inte 
detaljarbete skulle gå förlorat. Ritningsunderlaget var speciellt viktigt vid denna fas. 

Samtliga element texturerades sedan. För att påskynda denna process användes redan 
färdiga material i programmet. Dessa omarbetades för att överensstämma med 
underlaget fotografi och film. Vid denna fas var det viktigt att bestämma vilken 
Rendermotor som skulle användas i Fas 4, då materialen måste anpassas efter denna. 
Mental Ray användes, eftersom denna motor inte har restriktioner när det kommer till 
att skapa kvalitet såsom fotorealism. Funktionen ”UVW Map Planar/Box” användes 
för att anpassa hur materialen skulle fästas på objekten. Fotografi och film var viktiga 
referenser för att återskapa korrekta material i denna fas.  

För att skapa en trovärdig ljussättning användes sedan ett ”Daylight system”. Detta 
färdiga ljussystem har flera fördelar, då det skapar ett beräknat ljus utifrån plats och 
tidpunkt. Som tidigare nämnt var syftet att återskapa ett dagsljus, istället för skymning 
eller liknande, för att belysa så mycket som möjligt av byggnaden. Avsikten med att 
använda detta ljus, var att inte dölja viktig information som annars kunde hamnat i 
starka skuggpartier. För att förenkla och förtydliga jämförelsen av arkitektoniska 
ismer, användes också samma ljus och renderingsinställningar för samtliga 
typexempel. Detta eftersom användaren då inte behöver studera olika 
ljusförhållanden, och resonera kring ljuset. 

Den sista fasen gick ut på att finjustera renderingsinställningar. Detta för att framhäva 
viktiga element i bilderna och skapa realism. 

4.4. Utformning av gränssnitt 

Gränssnittet skapades med hjälp av verktyget Adobe Flash och ActionScript 3. Dessa 
verktyg användes för att kunna skapa en interaktiv miljö där användaren själv hade 
möjligheten att välja information. Detta eftersom att vuxna vill använda en självstyrd 
inlärningsprocess.77

De olika typexemplen visualiserades så att exteriör och interiör återspeglades tydligt 
med hjälp av animation och stillbild. Dessutom användes text: för att bl.a. beskriva 
ideologierna kortfattat, med deras likheter och skillnader till övriga ismer, och för att 
nämna övriga viktiga arkitekter och verk. För att spara tid till att skapa interaktion 
användes och formaterades J. Melvins text om rationalism och dekonstruktivism för 
att samspela med den övriga grafiska profilen i gränssnittet. 

 

Tanken vid en utveckling av läromedlet, var att text såsom den om andra verk skulle 
kunna vara klickbara. Detta eftersom fler typexempel krävs för att kunna ge en 
tydligare bild utav en ism. Vid en vidareutveckling av gränssnittet skulle då flera 
byggnadsverk kunna gå att jämföra. Avsikten med att använda text i gränssnittet var 
att stärka inlärning, då vi lär bättre genom att både använda formerna bild och text.78

                                                   
77 Cross, 1981, s.192. 

 
Vid en vidareutveckling av läromedlet bör sålunda mer text användas, för att ex. ge 
mer information om de olika stillbilderna. 

78 Ware, 2004, s.306. 
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Skiss på hur struktur-från-rörelse teorin kunde tillämpas för att ge mer information om djup i 
arkitekturvisualiseringar.  

Samtliga bilder renderades ut från de skapade 3D-modellerna. För att förklara 
byggnadernas exteriör, och tydligt visualisera spatialt tredimensionellt djup, användes 
representationsformen animation. Interiör förklarades med stillbilder. Stillbilder 
användes för att skapa ett dynamiskt läromedel, ytterligare olika representationsformer 
användes således. Anledningen var också att mer animation, då inuti byggnaderna, 
hade varit utanför tidsramarna för detta projekt. Huruvida vore det ändå intressant att 
se på möjligheterna med animation av interiör då det ger mer fakta om bl.a. djup inuti 
byggnaderna.  

För att ge en klarare bild i var de olika stillbilderna var tagna, skapades en mindre 
modell. De olika områdena i modellen färgsattes med unika kulörer, samma kulör som 
ismens rubrik. Detta för att tydligt se var användaren befann sig i byggnaden, men 
också för att skapa en starkare koppling till ismen. 

En skiss över layout och struktur utfördes sedan. Till en början var det menat att 
exteriör och interiör skulle jämföras separat på olika sidor. Detta eftersom utrymmet 
vid Webanpassning i horisontell led är begränsad, då vissa användare har skärmar med 
mindre upplösning. Detta löstes genom att skapa ett delat informationsområde, där 
både visualiseringar av exteriör och interiör kunde visas. Detta genom att skapa kod i 
ActionScript 3, där denna information fanns i lager.  Sålunda kunde den 
informationen som användaren inte ville se enkelt döljas, och därmed utnyttjades 
också utrymmet på ett bra vis. 

 

Skiss på hur kognitiva teorier användes för att förtydliga för användaren vad som går att 
interagera med. 

Samtliga elements betydelse eller prioritetsgrad i gränssnittet bestämdes. För att 
förklara för användaren vad som var interagerbart tillämpades kognitiva teorier utifrån 
prioritetsgraden. Eftersom navigationssystemet skulle vara enkelt att förstå användes 
rörelse på knappar. Till navigationsmenyn skapades dessutom en omslutande 
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konturlinje, för att särskilja det från övrig information.79

Typsnitten Helvetica Neue samt Myriad Pro, användes för text. De olika typsnitten 
användes för att skapa trovärdighet. Konstiga typsnitt bör nämligen undvikas för att 
skapa trovärdighet, som tidigare nämndes i avsnittet Webanpassning.  

 Övrig information särskiljdes 
med hjälp utav färgkodning. De viktigaste rubrikerna skapades genom att använda 
unika färgkulörer, såsom rött och blått. Text och bakgrund formgavs med hjälp utav 
luminositetskontrast. Därmed skapades god kontrast mellan olika element för att 
särskilja information. Samtidigt skapades tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund 
för läsbarhet. 

 

Skiss på hur det gick att minska kognitiv belastning genom att inte använda klickbara knappar. 
Knapparna är dessutom animerade för att användaren enklare skulle förstå vad som går att 
interagera med. 

För att ytterligare minska kognitiv belastning animerades ”Hoover-knappar” i Adobe 
Flash. Syftet var att användaren skulle slippa klicka för att se ytterligare information. 

5. Användbarhet & utprovning 

5.1. Varför användes en användbarhetsutprovning? 

K. Baer (2008) nämner att en återkoppling till användarna i en designprocess, bör 
finnas redan från början.80

Virzi (1992), Nielsen and Landauer (1993), och Lewis (1994) har i studier kommit 
fram till att de flesta användbarhetsproblemen upptäcks med hjälp av de 3-5 första 
försökspersonerna.

 Baer hävdar vidare att utprovning inte bör separeras från 
den övriga processen. För att kunna skapa denna återkoppling utfördes en enklare 
form utav användbarhetsutprovning. Syftet var inte att få några definitiva svar, utan 
endast se tydliga brister som i så fall kunde korrigeras inför en noggrannare 
utprovning. Det var också viktigt att se om det fanns tendenser som senare kunde 
undersökas noggrannare. 

81

                                                   
79 Ware, 2008, s.58. 

 Vidare har dessa också kommit fram till att det är osannolikt att 
ytterligare försökspersoner ger mer information. Därför utprovades användbarheten 
av läromedlet i denna studie endast på en mindre grupp. De som fick prova ut 
läromedlet var fem vuxna, av båda könen, i åldrarna 20-40 år. 

80 Baer, K. InformationDesignWorkbook, Rockport Publ. Beverly, USA, 2008, s.76-77. 
81 Turner, C,W. Lewis, J, R. Nielsen, J, Determining Usability Test Sample Size, International 
Encyclopedia of Ergonomics and Human Factors, 2:a upplagan , Vol. 3, 2006, s.3084. 
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Instruktionerna inför utprovningen var att det var en interaktiv utställning på Webben, 
som jämför arkitektoniska ismer. Vad begreppet ism betydde, beskrevs för de som 
inte visste detta. Förutom detta nämndes också: att läromedlet beskrev två ismer, och 
att två typexempel från dessa ismer lyfts fram i det. 

Det var också viktigt att förklara för deltagarna att provet inte var på tid. Då syftet 
med läromedlet var att lära i sin egen takt, vore det motsägelsefullt att utprovningen 
skulle vara på tid. Vidare beskrevs också att de inte var försökspersonerna som 
bedömdes, utan att syftet med deras medverkan var att undersöka läromedlet. Sålunda 
tillämpades också en humanistisk syn på instruktionerna inför utprovningen. Samma 
pedagogiska synsätt som också tillämpades för att kunna utforma själva läromedlet. 

De faktorer som undersöktes var om testpersonerna ej förstod eller hade svårt att 
förstå: Navigationsmenyn, Mindre modell av verket, Om text var interagerbart, 
Rullisten (eng.Scrollbar) etc. Samt om de själva ville undersöka och se om fler element 
var interagerbara. 

 

Bilderna visar delar av det interaktiva läromedlet som utprovades. Rullisten syns ej på bilderna. 
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5.2. Resultat från utprovning 

 Förstod 
Navigation 

Interiör 

Förstod 
Navigation 

Exteriör 

Förstod 
Navigation 
Scrollbar 

Förstod 
Text 

Förstod 
Modell 
Interiör 

 Ville 
interagera 
ytterligare 

Deltagare 1 ok ok X ok X  ok 
Deltagare 2 ok ok X ok X  ok 
Deltagare 3 ok ok ok ok ok  ok 
Deltagare 4 ok X ok ok X  ok 
Deltagare 5 ok ok ok ok ok  X 
 

Denna tabell var ett verktyg vid utprovningen för att skapa antydan till vilka centrala 
problem som fanns, främst vid navigation i gränssnittet. Förstod syftar till att deltagarna 
förstod hur de skulle använda de olika elementen under utprovningsperioden, om 
detta visade sig stämma antecknades ett ok. Om problematik uppstod antecknades ett 
x. För att få ytterligare information, såsom hur personerna tänkte när de provade ut 
gränssnittet ställdes efter utprovningen frågor. Detta för att se om mer problematik 
fanns, samt om möjligheter till att förbättra läromedlet fanns. Nedan följer en 
utförligare beskrivning av vad utprovningen visade tendenser på. 

Samtliga deltagare förstod hur navigationssystemet för interiör skulle användas. 

En majoritet av deltagarna förstod hur navigationssystemet för exteriör skulle 
användas. I ett fall trodde försökspersonen att navigationssystemet för exteriör, hörde 
till systemet för interiör (dvs. att navigationspilarna var till för att se nästa 
interiörstillbild), och lät då bli att prova ut dessa. Detta resulterade i att animationen av 
exteriör inte sågs av försökspersonen. Det finns sålunda ett problem i denna 
navigation. Detta går att förbättra genom att förändra pilarnas grafiska form. 

Två personer förstod inte att; om rullisten används visas mer information i vertikal led 
(nästa ism). Försökspersonerna såg rullisten, men trodde inte denna hörde till 
gränssnittet, detta då dess grafiska profil skiljer sig från gränssnittets grafiska profil. 
Rullisten var en standardrullist från Webbläsaren. Detta går att förbättra genom att 
skapa en ny animerad rullist som sticker ut (eng. pop-out). 

Samtliga deltagare förstod att text inte var interagerbar. Flera undersökte om den var 
det. Detta borde inte ses som ett centralt problem, snarare en möjlighet. Detta då bl.a. 
texten om flera byggnadsverk vid en vidareutveckling av läromedlet, ska omformas till 
länkar, för att användarna ska kunna jämföra fler byggnader. Detta för att få en 
tydligare bild utav de olika ismerna. 

En majoritet av deltagarna undersökte snabbt om modell för interiör var interagerbar, 
och undersökte sedan vidare. Två deltagare försökte däremot läsa av hela området: 
modell för interiör, med muspekaren. Ett förslag här är att denna antydan borde tas 
till vara på, genom att göra själva modellen interagerbar. 

Flera deltagare ville interagera ytterligare med: modell exteriör. D.v.s. de ville se om 
mer information kunde ses genom ex. ett musklick, eller att låta markören förflytta sig 
över området. Detta är inget centralt problem. Detta borde istället ses som en 
möjlighet för att föra in mer interagerbara element. 
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Flera deltagare försökte klicka på modellerna och navigationsmenyerna. Detta för att 
se om mer information då kunde synas. Detta är inget centralt problem. Detta borde 
ses som en möjlighet för att föra in mer interagerbara element. 

Samtliga deltagare utfrågades efter utprovning. Frågor såsom om de ville interagera 
ytterligare, om de upplevde något störande, eller om de saknade något ställdes. 
Samtliga deltagare, utom en, ville interagera ytterligare och skulle vilja se mer 
påverkbara element i gränssnittet, samt kunna få ännu mer information. Denna 
Information beskrevs som: interiörsanimation, mer interaktionsmöjligheter med 
exteriör, såsom möjlighet att styra i x, y och z-led. Flera deltagare skulle vilja se fler 
stillbilder. Flera skulle också vilja få mer information i text. 

6. Slutsatser  

Litteratur studerades för att kunna välja ut två byggnadsverk som exemplifierar två 
arkitektoniska ismers karaktäristiska drag. Flera forskare stödde att just dessa två 
byggnadsverk, arkitekter var viktiga för att beskriva dessa ismer. Varför just vissa 
byggnadsverk och arkitekter kan styra hur ismer kan komma att se ut och påverka 
övriga ismer besvarar inte denna studie. Däremot belyser den att det är viktig att stå 
kritisk till vilka objekt som väljs ut för att på ett pedagogiskt vis beskriva ett visst ämne. 
Samt att det inte finns några definitiva svar kring vilka byggnader som beskriver en 
ism mest effektivt. Litteraturanalys kunde peka ut tendenser till vilka byggnadsverk 
och arkitekter som var mer lämpliga att använda för att skapa ett läromedel. 

Verktygen som användes för att gestalta valdes utifrån litteraturanalys. Tidigare 
skapade läromedel underlättade för att skapa denna artefakt. Dock pekar denna studie 
på brister i vissa läromedel. Att använda fotografier ger inte samma fakta om djupet 
och formerna hos byggnadsverk som ex. en interagerbar 3D-modell. Förslagsvis bör 
flera visualiseringsmetoder användas för att effektivt kunna beskriva komplexa ämnen. 
Med flera metoder menas; interaktion, animation, fotografier, illustrationer, text etc.  

Denna studie såg på metoder för att främja processen inlärning. Resultat från utprovning 
pekade på att artefakten till viss grad stimulerade ett självstyrt lärande och var 
intresseväckande. Deltagarna i utprovningen ansåg att det var intressant att själva 
kunna få påverka informationen. De ville själva aktivt söka efter mer möjligheter till 
att kunna påverka informationen i gränssnittet. Sålunda skapades alltså delaktighet. 
Utprovningen pekade också på att deltagarna saknade mer information i form utav 
text och bilder, samt ytterligare interaktivitet.  Förslag till hur detta går att gå vidare 
med beskrivs i kapitel 7. Vidare forskning krävs emellertid för att ge mer exakta svar 
än det som nämns i denna studie. 

6.1. Litteraturanalys, Källor 

Litteratur och referenser valdes ut för att ge vägledning till hur artefakten i denna 
studie skulle gestaltas. Litteraturanalys utfördes av pedagogiska och kognitiva teorier. 
Likaså studerades litteratur om arkitektur, och olika verktyg för att visualisera 
information. Det var svårare att finna information kring vuxnas inlärning än ex. barns 
inlärning. De källor som valdes ut kring vuxnas inlärningsprocess valdes ut, utifrån hur 
relevant informationen var. Detta resulterade i att vissa pedagogiska teorier som 
tillämpades inte var helt samtida. Se diskussion Källkritik. 
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6.2. Metodbeskrivning 

Litteraturanalys utfördes för att se på tidigare lösningar och tillämpa dessa för att 
kunna skapa ett alternativt läromedel. Litteraturanalysen gav vägledning för att kunna 
skapa ett pedagogiskt läromedel. Utprovningsformen användbarhetsutprovning 
användes för att ge indikationer kring eventuell problematik med läromedlet. Syftet 
med att använda denna utprovningsform var att den gav direkta utgångspunkter för 
hur riktiga användare brukade gränssnittet. D.v.s. att upptäcka fel och 
förbättringsområden. En kvalitativ intervju användes efteråt för att få ytterligare svar 
på potentiella förbättringsområden, samt för att få svar på vad som fungerade väl. 
Syftet med att använda intervju var att få svar på vad personerna verkligen tyckte. 
Personerna fick gott om tid och uttrycka sig kring hur de kände. Något som kan varit 
svårt att mäta med statistiska kvantitativa metoder. 

6.3. Källkritik 

Den litteratur som användes i studien analyserades ur ett kritiskt perspektiv. Källorna 
identifierades för att kunna bestämma om upphovsmännen var tillförlitliga, samt vilka 
deras avsikter var. Några tydliga avsikter om att dessas personliga intresse kunde 
påverka studierna i en bestämd felaktig riktning kunde inte finnas. Vid urvalet av 
källor granskades i första hand vilka sändarna av källorna var samt om dessa var 
tillförlitliga. Källor sållades för att hitta relevant information. 

Huruvida var detta endast en kortare studie som har brister i urvalet av källor. En 
tydlig brist är just samtidskriteriet. Böckerna Adults as Learners (1981), samt 
Understanding and Facilitating Adult Learning (1998) var viktiga för denna studie då de 
innehöll viktig information för hur vuxnas inlärningsprocess ser ur. Båda böckerna 
innehåller källor som inte alltid är samtida i förhållande till denna studie. Det var en 
svår avvägning hur dessa böcker skulle komma att användas. De innehöll trots allt 
information som var betydligt mer relevant än den som förekom i vissa mer samtida 
böcker. Förslagsvis bör mer samtida böcker som innehåller samma teorier granskas, 
för att se om dessa fortfarande är tillförlitliga i närhet till den tid och rum som denne 
studie utförts i.   

I denna studie beskrivs ämnet: om klasskillnader kan komma och påverka vuxnas 
inlärningsprocess. Går det att lyfta fram detta ämne idag, är det samtida? Oskarson 
(2008) beskriver att klasser och klasstillhörighet existerar i högsta grad i Sverige, och 
att det påverkar människors sociala situation, livsstil och politiska uppfattningar.82

                                                   
82 Holmberg, S. Weibull, L, Skilda världar, Trettioåtta kapitel om politik, medier och 
samhälle, SOM-Rapport nr 44, 2008, s.125-135. 

 EU 
har dessutom en klassindelningsstandard, European Socio-economic Classification 
(ESeC). Oskarsson nämner att vanorna, som att läsa skönlitteratur, gå på teaterbesök 
och att regelbundet läsa morgontidningen är direkt relaterat till klassposition. Sålunda, 
går det att blunda för begreppet klass och att det kan komma och påverka hur vuxnas 
inlärningsprocess kan se ut, även i dag. Huruvida krävs ytterligare forskning i denna 
studie för att se på hur klasskillnad påverkar inlärningsprocessen. Samt i så fall, för att 
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se på exakt hur mycket denna inlärningsprocess skiljer sig mellan olika klasser.
  

6.4. Slutsatser från utprovning 

Eftersom denna studie utgick från teorierna att vuxna vill lära sig, och gör detta bäst 
genom självstyrd inlärning, i sin egen takt, utan traditionella läromedel, var just den 
sista utprovningsfaktorn viktig.  

• Om de själva ville undersöka och se om fler element var interagerbara. 

Samtliga personer studerades under utprovningen för att se om de försökte undersöka 
alla möjliga interagerbara områden. Efteråt utfrågades personerna om de ville 
interagera ytterligare med gränssnittet för att få vidare information. En majoritet 
svarade ja. Detta ger inget svar på frågan om vuxna lär sig bättre med hjälp utav 
interaktiva läromedel. Men utprovningen visar tendenser som stödjer tidigare 
pedagogiska teorier i området; bl.a. att vuxna vill tillämpa ett eget självstyrt lärande. 
För att få en korrekt bild över problemet krävs ytterligare utprovning, och forskning. 

Då en majoritet sökte efter ytterligare interagerbara element i gränssnittet, kan det 
finnas ett behov av att vidareutveckling av läromedlet, för att låta användarna få fler 
möjligheter. Detta kommer att diskuteras under kapitlet diskussion.  

Under utprovningen upptäcktes ansatser till vad som inte fungerade lika väl. 
Utprovningen visade tendenser till att det fanns brister i navigationen. 

De pilarna som lät användaren rotera exteriör, misstolkades av en försöksperson. Det 
kunde därmed finnas ett problem i pilarnas grafiska form. För att förbättra detta går 
det att istället använda symboler som tydligare förstärker rotationsmomentet. Då nu 
samtliga länkar för interiör blinkar samtidigt finns en möjlighet för att misstolka dessa 
som ett eget element, istället för fyra olika. Detta går att förbättra genom att 
programmera om dessa så de pulserar i en sekvens, d.v.s. en i taget. 

  

 

Rullisten var också ett problem under utprovningen. Då denna var svår att upptäcka 
kan en ny rullist skapas. Denna rullist borde följa samma grafiska profil som den 
övriga navigationen, samt finnas i närhet till höger vid bredare skärmupplösning. C. 
Ware’s pop-out-teori borde liksom på övriga element, tillämpas, likaså teori om 
element med rörelse. En tydligare affordans behöver alltså åstadkommas för att 
användaren ska förstå vad som går att interagera med. 

Den mindre modellen som visar vilket område av interiör som visas i stillbild ville 
flera försökspersoner interagera med. Ett förslag är att tydligt visa att det finns 
områden på modellen som går att interagera med, och att då stillbilderna visas. I detta 
fall går det också att diskutera om verkligen länkarna i text (bassängen, utställningen 

Bild höger visar på förslag till förbättringsarbete för navigation. 
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etc.) verkligen behövs. De kan skapa onödig information som resulterar i ett 
informationsbrus. 

Mayer m.fl. teori om dubbelkodning, borde utnyttjas bättre för att främja 
inlärningsprocessen. Mer text kunde då föras in i läromedlet för att ge ytterligare 
information. Detta kunde ex. resultera i att stillbilderna över interiör beskrivs i text. 

6.5. Slutsatser inlärningsprocessen 

Eftersom just ismer inom arkitektur som begrepp är komplexa att definiera användes i 
denna studie många verktyg för att kunna underlätta för inlärning. Ett interaktivt 
gränssnitt skapades utifrån tidigare pedagogiska teorier. De verktyg som användes 
öppnade upp för möjligheter för att tillgodose ett självstyrt lärande. Inga direkta 
restriktioner upptäcktes i programvaran, som användes för att kunna skapa detta 
läromedel. Att kombinera programvara som stödde skapandet av stillbilder, animation, 
programmering och text gjorde detta möjligt. 3D Studio Max animationsmöjligheter 
användes i liten uträckning, likaså Flash’s programmeringsmöjligheter. Programvaran 
hade betydligt större möjligheter för att skapa ytterligare interaktion, vilket borde 
utnyttjas bättre vid en vidareutveckling av läromedlet. Sålunda visade sig 
programvarorna vara lämpliga verktyg för att gestalta detta läromedel. 

Tidigare kognitiva teorier användes för att underlätta för användarna vid navigation i 
gränssnittet. Dessa underlättade för användarna att förstå vad som var möjligt att 
interagera med. De behöver emellertid tillämpas bättre vid en vidareutveckling, för att 
det ska vara tydligare vad som går att interagera med. Med bättre avses ex. att 
navigationsrörelse kan komma att behöva förstärkas, att färgkodningen inte är 
tillräckligt tydlig osv. Detta för att minska kognitiv belastning. 

Detta läromedel skulle vara en s.k. interaktiv utställning. Syftet med detta var att skapa 
en plats där nyfikna kan komma att lära gratis. Penland (1977) såg som tidigare nämnt 
att vuxna med lägre utbildning ser elektroniska källor som tillförlitlig information.83 
Tough (1971) såg i studier att vuxna inte föredrar traditionell inlärning.84

7. Diskussion 

 Av dessa 
studier m.fl. drogs slutsatsen att ett icke traditionellt läromedel, som är elektroniskt 
borde nå ut till en bredare massa. Samt att detta läromedel eventuellt kunde nå ut till 
nya målgrupper som normalt vis inte besöker museum, om representationsformerna 
tilltalar dessa bättre. Läromedlet borde då tillgodose deras behov och brister såsom ex. 
enklare former av läshandikapp.  

7.1. Elektroniska utställningar 

Elektroniska utställningar är ett intressant alternativ för att förmedla information och 
skapa bildning. Varför denna form inte används i större uträckning kan ha att göra 
med ekonomiska skäl eller att det finns för liten kunskap i området. Huruvida vore det 
intressant att i framtiden se på nya möjligheter inom området. Om elektroniska 
utställningar kan locka nya målgrupper att besöka museum går inte att besvara i denna 
kortare studie. Ett förslag är att ex. vidareutveckla detta läromedel eller ett liknande 
                                                   
83 Cross, 1981, s.196. 
84 Cross, 1981, s.189. 
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vidare för att senare kunna jämföra det mot andra läromedel. För att se tydligare 
antydningar behöver då en större målgrupp undersökas. 

7.2. Interaktivitet & datorspel för inlärning 

Som tidigare nämnt, användes bara en del av de funktioner som teorier och 
programvara erbjöd för att främja interaktivitet. Det som nämnt i slutsatser rör i stor 
uträckning brister i navigation. Det finns interaktionsmöjligheter som berörts litet, 
eller inte alls i denna studie. Det som kunde ses vid utprovningen var ansatser till att 
mer interaktion borde föras in i läromedlet. Det som nämndes var ex. att vissa skulle 
vilja se på animation för interiör. Detta vore intressant, men det går att utveckla 
läromedlet ytterligare. 

En intressant representationsform är datorspel. Prensky (2001) menar att datorspel 
kan skapa ny inlärningskultur, som motsvarar studenters vanor och intressen bättre.85 
Norman (1993) säger att spel tillfredställer de grundläggande behoven för 
inlärningsmiljöer, och kan skapa ett ytterligare engagemang för att lära.86

Holyoak (1991) säger att spel generellt stödjer en meningsfull miljö för 
problembaserat lärande.

 Vi träder nu 
in i en nya era och nya generationer blir mer vana med dessa representationsformer. 
Varför inte tillämpa denna möjlighet på inlärning av ex. ismer inom arkitektur? Ett 
ämne som för många kanske kan vara ointressant, kan behöva en mer uppmuntrande 
inlärningsmiljö.  

87

Historieberättande (eng. Story-telling) kunde också införas i läromedlet för att skapa 
en mer intressant miljö. Användaren kunde då möta viktiga personer, såsom arkitekter 
och föra enklare dialog med dessa, för att få mer information om byggnaderna och 
ismerna. 

 Som tidigare nämnt är vuxna högst pragmatiskt lärande och 
flera teorier pekar på detta. Detta kunde ha gått att tillämpat annorlunda i denna 
studie. Exempelvis kunde problemlösande övningar kunnat införas i läromedlet. Detta 
kunde ex. innefatta att användaren skulle kunna förflytta sig i byggnaderna, för att få 
ny information och nå ett slutmål, där tidigare information kommer till användning. 
Denna studie avgränsade sig från ljud då detta sinnesintryck kan vara störande vid en 
Webproduktion. Om gränssnittet var ett spel där ljud oftast ingår, skulle användarna 
med största sannolikhet inte störas av detta. Istället skulle ljud kunna vara en ny 
informationskälla för att ex. beskriva material i byggnaderna tydligare, 
omkringliggande miljö osv. 

                                                   
85 Kiili, K, Digital game-based learning: Towards an experiential gaming model, Internet and 
Higher Education 8, 2005, s.14. 
86 Kiili, 2005, s.14.  
87 Kiili, 2005, s.17. 
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Sammanfattningsvis användes interaktivitet i denna studie. Denna del kan 
vidareutvecklas för att skapa en ännu intressantare inlärningsmiljö. Syftet med att 
gestalta ett läromedel borde vara att gå emot de konventioner som finns om att 
utlärning ska ske med hjälp av vissa verktyg. Istället borde alla möjliga verktyg 
granskas och undersökas för att se om de är möjliga bildningsverktyg. Om nya 
representationsformer används korrekt, i rätt sammanhang, kan ett intresse för ett 
självstyrt lärande öka, liksom viljan att fortsätta ett livslångt lärande.  

  

Bilden föreställer ett koncept skapat i denna studie för storytelling. Användaren kan ex. föra 
en dialog med arkitekten Ludwig Mies van der Rohe. Detta är bara ett av många sätt, för att 
skapa mer intressanta inlärningsmiljöer. 

 



31 
 

8. Referenslista 

8.1. Tryckta källor 

Anderson, Michelle, Taylor, Jackie, Ziegler, Mary. (2007), “I Don’t Know the Secret 
Handshake”: Making Social Class Visible in a Learning Context, University of 
Tennessee, USA. 

Baer, Kim (2008) InformationDesignWorkbook, Beverly, USA, Rockport Publishers. 

Bates-Brkljac, Nada (2009), Assessing perceived credibility of traditional and 
computer generated architectural representations, Design Studies Vol. 30 No. 4 July. 

Baumgartner, Lisa, M. (2001), An Update on Transformational Learning, NEW 
DIRECTIONS ON ADULT AND CONTINUING EDUCATION, No. 89. 

Blondy, Laurie, C. (2007), Evaluation and Application of Andragogical Assumptions 
to the Adult Online Learning Environment, Journal of Interactive Online Learning, Vol. 6, 
Num. 2, 2007. 

Bodén, Christer (1989), Modern Arkitektur: Funktionalismens uppgång och fall, Helsingborg, 
Archilibris Bokförlag AB. 

Bodén, Christer (1997), Modernismens Arkitektur: Huset som konstverk, Helsingborg, 
Archilibris Bokförlag AB. 

Brookfield, Stephen D (1998) Understanding and Facilitating Adult Learning, Open 
University Press, Milton Keynes. 

Cercone, K. (2008), Characteristics of adult learners with implications for online 
learning design,  AACE Journal, 16(2). 

Cross, Patricia C (1981), Adults as Learners, San Fransisco, Jossey-Bass Publishers. 

Egidius, Henry (2009), Pedagogik för 2000-talet, Stockholm, Natur & Kultur, 5:e 
upplagan. 

Hadid, Zaha (1995) Zaha Hadid 1992- 1995, El croquis, vol. 73. 

Hadid, Zaha & Betsky, Aaron (2009), Zaha Hadid: Complete Works, London, Thames & 
Hudson Ltd. 

Hodkinson, Phil, Biesta, Gert, James, David. (2008), Understanding Learning 
Culturally: Overcoming the Dualism Between Social and Individual Views of 
Learning, Vocations and Learning, Vol. 1, Num. 1. 

Holmberg, Sören. Weibull, Lennart, (2008), Skilda världar, Trettioåtta kapitel om 
politik, medier och samhälle, SOM-Rapport, nr. 44. 

Kiili, Kristian (2005) Digital game-based learning: Towards an experiential gaming 
model, Internet and Higher Education 8. 

Kim, Kyong-Jee, Bonk, Curtis, J. (2006), The Future of Online Teaching and Learning 
in Higher Education: The Survey Says…, EDUCAUSE QUARTERLY, Num. 4. 



32 
 

Knightley, Wendy, M. (2007), Adult learners online: students’ experiences of learning 
online, Australian Journal of Adult Learning, Vol. 47, Num. 2. 

Koutamanis, Alexander (2000), Digital architectural visualization, Automation in 
Construction 9. 

Liu, Ziming (2004), Perceptions of credibility of scholarly information on the web, 
Information Processing and Management 40. 

Melvin, Jeremy (2010), Ismer: Att första arkitektur, Göteborg, Tukan Förlag. 

Park, Ji-Hye, Choi, Hee Jun. (2009), Factors Influencing Adult Learners' Decision to 
Drop Out or Persist in Online Learning, Educational Technology & Society, 12 (4). 

Rahuolt, Lena (2009), Rapport om Arkitekturmuseets vidgade uppdrag, Stockholm, 
Arkitekturmuseet. 

Schutz, Aaron. (2008), Social Class and Social Action: The Middle-Class Bias of 
Democratic Theory in Education, Teachers College Record, Vol. 110, Num. 2 

Shih, Naai-Jung (1996), A study of 2D- and 3D-oriented architectural drawing 
production methods, Automation in Construction 5. 

Song, Liyan, Hill, Janette, R. (2007), A Conceptual Model for Understanding Self-
Directed Learning in Online Environments, Journal of Interactive Online Learning, Vol. 6, 
Num. 1. 

Svensson, Lennart (2009), Introduktion till pedagogik, Stockholm, Nortstedts Akademiska 
Förlag. 

Turner, Carl, W. Lewis, James, R. Nielsen, Jakob (2006), Determining Usability Test 
Sample Size, International Encyclopedia of Ergonomics and Human Factors, 2:a upplagan, Vol. 
3. 

Werne, Finn (1998), Arkitekturens ismer, Stockholm, Arkitektur Förlag AB. 

8.2. Elektroniska källor 

Arkitekturmuseet i Stockholm (2011), Utställningar [www]. Hämtat från 
<http://www.arkitekturmuseet.se/utstallningar/>. Hämtat den 12 april 2011. 

Moderna Museet i Stockholm (2011), Utställningar [www]. Hämtat från 
<http://www.modernamuseet.se/sv/Stockholm/Utstallningar/>. Hämtat den 12 
april 2011. 

Museum of Modern Art i New York (2011), Online Exhibitions and Projects [www]. 
Hämtat från <http://www.moma.org/explore/collection/architecture_design>. 
Hämtat den 12 april 2011. 

 
 
 
 
 

http://www.arkitekturmuseet.se/utstallningar/�
http://www.modernamuseet.se/sv/Stockholm/Utstallningar/�
http://www.moma.org/explore/collection/architecture_design�

	1. Inledning
	1.1. Problemformulering
	1.2. Syfte

	2. Bakgrund
	2.1. Vad är en ism?
	2.2. Barcelonapaviljongen, Barcelona, 1929, Ludwig Mies van der Rohe
	2.3. Vitra brandstation, Weil am Rhein, 1994, Zaha Hadid
	2.4. Digitalt skapade arkitekturvisualiseringar, verktyg för att representera
	2.5. Arkitekturmuseet i Stockholm
	2.6. Interaktiva utställningar på Webbplats

	3. Teori
	3.1. En plats för öppet lärande
	3.2. Ett läromedel som tillgodoser människors brister
	3.3. Relevans i information som förmedlas
	3.4. Pedagogiska teorier
	3.5. Att användaranpassa visualiseringar utifrån kognitiva teorier
	3.6. Affordans och färgkodning av information
	3.7. Trovärdighet på Web

	4. Genomförande
	4.1. Att visualisera verkligheten i 3D
	4.2. Referenser/underlag för 3D-visualisering
	4.3. Visualiseringsprocessen i 3D
	4.4. Utformning av gränssnitt

	5. Användbarhet & utprovning
	5.1. Varför användes en användbarhetsutprovning?
	5.2. Resultat från utprovning

	6. Slutsatser
	6.1. Litteraturanalys, Källor
	6.2. Metodbeskrivning
	6.3. Källkritik
	6.4. Slutsatser från utprovning
	6.5. Slutsatser inlärningsprocessen

	7. Diskussion
	7.1. Elektroniska utställningar
	7.2. Interaktivitet & datorspel för inlärning

	8. Referenslista
	8.1. Tryckta källor
	8.2. Elektroniska källor


