
“Design av lärtjänster med innovativa verktyg som
möjliggör kollaborativ samproduktion via nätet”

En presentation av:
Kennet Lindquist (design som process snarare än produkt)



En kort introduktion av REK

• REK är en nationell medlemsorganisation för e-kompetens
• REK är ett nätverk av experter, forskare, utbildare och utvecklare
• Vi stödjer och medverkar i kompetens- och samhällsutveckling
• Vi nyttjar både f2f och digitala media för möten och samarbeten
• Vi organiserar seminarier och tankesmedjor inom olika områden
• REK initierar, koordinerar och deltar också i olika projekt och initiativ 



Två exempel på studier gjorda av REKs arbetsgrupper



Informationskällor om lärandets trender
(kopior finns att ladda ner från REKs Facebook-sida)



Trender i framtidens
lärande

och
Nästa Generations Lärande

Trender i framtidens lärande
och

Nästa Generations Lärande

Studier av informationskällor
om

Trender i framtidens lärande
och

Nästa Generationens Lärande

… indentifiera implikationer
och konsekvenser för …

Design av lärande
och utformning av 

lärmiljöer 
… som t.ex …..

TRENDER:
- Användar-

och intressent-
deltagande

- Kollaborativt
samskapande

- Personalisering
- Konditionalitet
- Inkrementell

utveckling

… för att initiera
t.ex. förändringar
i designarbetet, 
och i lärmiljöers
utformning !!!

REKs och Tankesmedjornas
AMBITIONSNIVÅ OCH SYFTE



Fem exempel på innovativa metoder/verktyg
som kan förändra/förädla lärandets design

NYTTJA:
• Multimodalitet – Nyttja både design- och användar-modaliteter

- t.ex. spela ‘upp’ t.ex. i ett användarperspektiv / spela ‘tillbaka’ 
• Konditionalitet (villkorsbundenhet) och variabler / alternativval
• Hierarkier / Kompetensstrukturer (grafiska)
• Matriser – Design av instruktionella events
• Quickfix / Snabb-val vs skräddarsydd design

… bl.a. med användning av ‘kollaborativa enheter’ !!
(t.ex. SmartBoard, Cisco SparkBoard, MS Surface)



MULTIMODALITET – Visuellt designarbete 

Önskade kapabiliteter:
- Import / Export av flöden
- Liniär-till-förgrenade flöden
- Nyttja länkade komponenter
- Inkludera externa tjänster
- Nyttja remote kollaborativitet

Önskade modaliteter:
- Editera och ‘spela upp’
- Visa komponenter
- Visa specifikationer
- Användar-tracking

Önskade element/editeringsmodaliteter:

… med programmeringsfri konditionalitet …

… med funktionalitet bortanför konventionella flödesritarprogram !! 



MULTIMODALITET – Visuellt designarbete Spela upp/
(stegvist)
spela tillbaka

Användarval
------
------
------
------



KONDITIONALITET/
VILLKORSBUDENHET



KONDITIONALITET/
VILLKORSBUDENHET

… möjligt genom ett stort utbud av variabler !!

(Programmeringsfritt !!)



VARIABLER

Plattformen Applikationen Visningen Öka/minska/
nollställa

… inom definierade 
ramar och värden !!



HIERARKIER - Kompetensanalys/träd 
Önskade kapabiliteter:
- Internet-baserat / Remote operation
- Kollaborativ / Fleranvändargränssnitt
- Taxonomi-baserad strata-användning



HIERARKIER - Kompetensträd 



HIERARKIER - Kompetensträd 

Egen eller en standard 
taxonomi (Gagne) 
som strata för trädet

… som ger en ‘beroendeskaps’-illustration ….



- Färgkoder indikerar Status och Karaktäristik
(framtaget t.ex. med diagnostiska verktyg / tester)

Taxonometriska kompetensanalyser



- Färgkoder indikerar Status och Karaktäristik
(framtaget t.ex. med diagnostiska verktyg / tester)

Taxonometriska kompetensanalyser

… för att senare definiera dess ‘instructional events’ !!



MATRISER - INSTRUCTIONAL EVENTS (exempel Gagne)

… komma i en viss ordning …

… vissa komponenter är före
“presentationsdelen” …

… andra efter, …
… men med vilken variation?

Gagne säger att de ska …

Events ‘före’ presentationsdelen …
- Tidigarelagd (var?)
- Separat (med vad?)
- Inkluderad (hur?)

Events ‘efter’ …
- Integrerad (hur?)
- Separat (med vad?)
- Senarelagd (var?)

Struktureringsalternativ:

… och hur kan detta göras digitalt och kollaborativt?



MATRISER - INSTRUCTIONAL EVENTS (Gagne)

Matrix/
IT-lösning

http://labtv.euproject.org/services/Design/displaycat.cfm?CatIdd=66&Show=1&StartR=1&Nav=2&Footer=1


SNABB VAL / SKRÄDDARSYTT - Enkäter och tester

VÄGVAL

… svarstyp och svarval 

… och nu börjar det växa fram en ny design process …



Metod och plattform för utveckling av kompetensutvecklingstjänster

t.ex. VCP = Virtual Community Platform eller en LMS

Construction

… med lite avslutande  kommentarer om LMSer …



… traditional LMS is being “pushed aside” in favour of “learning experience platforms”  …

Nja, inte nödvändigtvis död – dom master anpassa sig till NGL och lärandets nya verkligheter !!
Ett möjligt svar:

… som bl.a. kommer att påstå att …

Avslutande reflektion

Frågan som följer ..

(Falunskolornas introduktion av Google Education Suite är ett sådant exempel) 

Ett kommande Webbinar …



Mer info om REK:
WWW.REK.SE

http://www.rekompetens.com/
https://www.facebook.com/groups/ekompetens/

Tack för intresset !!                  Frågor?

Välkommen att delta I REK. Anmälan till REK medlemskap kan ske från REKs webbplats.

http://www.rek.se/
http://www.rekompetens.com/
https://www.facebook.com/groups/ekompetens/
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