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Abstrakt: 
 
Uppsatsen handlar om interaktiv video och om det är ett bättre inlärningssätt än traditionell 
utbildning. Max Hamburgerrestauranger användes i arbetet som ett praktiskt exempel och 
dom anställda har fått agera som respondentgrupp för testning av sekvenser av interaktiv 
videoutbildning.  
Syftet var att undersöka om interaktiv videoutbildning är ett bättre inlärningssätt. Om så är 
fallet varför? 
Uppsatsen bygger på kvalitativ metod. Respondenterna har fått köra sekvenserna av den 
interaktiva videoutbildningen och sedan har dom intervjuats enskilt. 
Litteraturstudien bygger på interaktiv video, utbildning, PBL och casemetodik samt 
Montessoripedagogik.  
Resultatet blev positivt. Studien visar att interaktiv videoutbildning är ett bättre inlärningssätt.  
 
Abstract: 
 
The aim of the study is to find out whether interactive video is a better learning method than 
traditional training. Some employees at Max Hamburger restaurants have been used as a 
respondent group to practically test sequences of interactive training. 
The purpose was to find out, if interactive training is a better way of learning. If that is the 
fact – why?   
The methods used in the test are qualitative. 
The respondents have been presented the sequences of the interactive training and then they 
had to test them. The interviews afterwards have been made with the respondents 
individually. 
The literature I have studied is based on interactive video, training, PBL, case methods and 
the pedagogy of Montessori as well. The result of the investigation was a positive one. 
The fact is: Interactive training is a better learning method than traditional training. 
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1. Inledning 
 
”Ett gammalt kinesiskt ordspråk lyder: 
Jag hör och jag glömmer. 
Jag ser och jag minns. 
Jag gör och jag förstår.” 
Se fig.1 
(Mannertorn, Försvarsmedia skriftserie nr 1 1989 – Några fakta om interaktiv video i 
utbildningen. Sida. 25) 
 
Interaktiv video anses vara ett effektivt hjälpmedel i undervisning. Kombinationen av att göra, 
höra och se gör att en användare kommer ihåg långt mycket mer än om hon eller han t.ex. 
bara har använt ett av sina sinnen t.ex. synen. Det finns också mycket som talar för att 
interaktiv video medfört att man lärt sig lika mycket som förut, men på kortare tid. 
(Mannertorn, Försvarsmedia skriftserie nr 1 1989 – Några fakta om interaktiv video i 
utbildningen) 
 
1.2 Studier och tester 
 
Intressanta testresultat har kommit fram vid US Army Defence School i Fort Bliss, Texas, 
från en utbildning i kontroll av raketer. (Mannertorn, Försvarsmedia skriftserie nr 1 1989 – 
Några fakta om interaktiv video i utbildningen) 
De olika testerna utfördes på elever som både tränats på traditionell undervisning med 
datorbaserade program, samt interaktiv video. Resultatet blev att samtliga elever löste 
problemen med hjälp av interaktiv video i jämförelse med 25% av eleverna vid traditionell 
utbildning.  
Ännu intressantare är att tiden för att lösa ett problem minskade med mer än hälften, från 9 
minuter vid traditionell utbildning till 4 minuter i snitt vid interaktiv video. Båda grupperna av 
elever i traditionell undervisning och elever tränade med datorbaserade program hade 9 
minuters tid för problemlösning. (Mannertorn, Försvarsmedia skriftserie nr 1 1989 – Några 
fakta om interaktiv video i utbildningen) 
 
Vid olika studier som genomförts, visas utbildningstid som förkortats med 20 % och 50 % i 
jämförelse med traditionell utbildning. Detta är siffror som visar minskad tid samt kostnad. 
Studierna visar alltså på en bättre inlärningsmetod.” Dessa studier har gjorts framförallt i 
England och USA, där interaktiv video används regelbundet och stationärt inom både 
näringsliv och skolväsen och framförallt av försvarsmakten. Undersökningarna rör sig således 
inte bara från en sektor. De spänner över många yrkeskategorier, oavsett ras, ålder, kön eller 
bakgrund.” (A.Andersson, Interaktiv video – Del 1 introduktion, 1990) 
Interaktiv video har visats vara motivationshöjande. T.o.m. personer som inte har så stor 
datorvana har med stor framgång använt sig av interaktiva videosystem för utbildning och 
information. (Mannertorn, Försvarsmedia skriftserie nr 1 1989 – Några fakta om interaktiv 
video i utbildningen) 
 
Inom räddningsväsendet, sjukvården och försvaret m.fl. finns stora risker som personalen hela 
tiden måste vara medveten om. Därför anordnas stora övningar då man försöker nå så stor 
realism som möjligt. Dessa övningar är värdefulla och ger stor kunskap och erfarenhet. I 
förberedelserna måste man av praktiska skäl, träna teoretiskt och inte praktiskt. Varje 
avdelning tränar på sitt. Med interaktiv video kan sådana övningar förberedas mer ingående. 
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Hela konfliktsituationer, inklusive risker, stress och tidspress, kan övas och när man sedan 
genomför den praktiska övningen är alla mer förberedda och kunniga. De olika situationerna 
blir bekanta, beslut fattas snabbare och övningen blir mer effektiv.  
Med interaktiv videoutbildning har vi också möjligheten att mäta och försäkra oss om att var 
och en som genomgått en viss utbildning också nått målet med den. Vi kan testa och 
analysera i programmet och på så sätt försäkra oss om att eleven verkligen kan sin sak och har 
förstått innebörden av det. I programmet kan man lägga in ”spärrar” som gör att användaren 
inte kan gå vidare om inte full poäng uppnåtts. Genom att presentera olika övningar kan vi se 
förståelsenivån, dvs. att kunskapen inte är statisk, utan att eleven kan använda och kombinera 
den i praktiken och göra mät- och testmetoder där användaren inte kan ”slinka igenom”. 
(A.Andersson, Interaktiv video – Del 1 introduktion, 1990) 
 
De som deltar i en utbildning ska få sådan information att de kan agera på samma sätt och 
med liknande metoder som i verkliga livet. (Interaktiv träning och utbildning i 
Informationssamhället, Simulatordagar i Helsongborg 25 Mars 1999. Dokumentation från 
Simulatordagen 1999.)  
Med interaktiv video kan vi simulera olika situationer och arbetsmoment. Arbetssituationen, 
problemställningar, valmöjligheter och avvägningar som användaren ställs inför, simuleras 
med text och bilder. Med interaktiv video som utbildningsmetod är det ingen katastrof när 
”eleven” gör fel eller missbedömningar under utbildningstiden.  
Det är ett bra sätt att lära sig av de konsekvenser som uppstår utan att behöva uppleva dom i 
verkligheten först. Interaktiv video utesluter inte oftast praktik, men är ett kvalitetshöjande 
komplement, som ger vana och säkerhet. Det finns många områden där kostnaderna är höga 
inom utbildning. Det mesta inom industri, sjukvård, transporter och militären där stora värden 
kan sparas genom alternativ utbildning med interaktiv video, ensamt eller som komplement. 
(A.Andersson, Interaktiv video – Del 1 introduktion, 1990) 
 
1.3 Vad är interaktiv video? 
 
Ordet ”video” betyder att det bilder finns med och ”interaktiv” står för egen påverkan. 
Interaktiv = som sker i samarbete mellan datoranvändare och dator vanligtvis om 
problemlösning e.d., varvid datorns förslag fortlöpande korrigeras av användaren. 
(http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O196036 ) 
 
För att bättre förklara begreppet interaktiv video kan man säga att det är som att i en 
lektionssal sitta och bestämma vad läraren ska göra. T.ex. att be läraren berätta om ämnet en 
gång till eller kanske rent ut av visa bilder. Allt detta utan att störa övriga elever. Enskilda 
önskningar och frågor i klassrummet som resulterade i full förståelse efter lektionen slut.  
Bakom interaktiv video finns önskan om att skapa lättillgänglig kunskap och information. 
Eleven styr själv sin egen inlärning genom egen påverkan i den interaktiva utbildningen. T.ex. 
repetition av ett avsnitt där eleven kan stoppa och gå tillbaka och repetera det som han inte 
förstod.   
 
Interaktiv video har faktiskt använts längre än man tror. Ända sedan 1920-talet han man 
laborerat med olika system för bildlagring. Det första formerna av det vi kallar interaktiv 
video fanns på 60-talet i USA. I början av 80-talet kom de första interaktiva 
videoprogrammen där man använde sig av optisk teknik. I mitten av 80-talet började 
marknaden expandera på riktigt. I sverige är det mestadels företag som beställer interaktiv 
video främst i utbildningssyfte. Marknaden inom interaktiv video expanderar hela tiden, både 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O196036
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i Sverige och utomlands.  
 
Lagringsmetoderna har förändrats under åren. I början var det videoband eller sk laserskivor 
man använde för att lagra interaktiv video. En laserskiva rymde ca 55 000 stillbilder eller 36 
minuter film och den var lika stor som en laserskiva. Senare kom CD-ROM tekniken som var 
något enklare. (Mannertorn, Försvarsmedia skriftserie nr 1 1989 – Några fakta om interaktiv 
video i utbildningen) 
 
1.4 Fungerar interaktiv video bättre i utbildningen? 
 
Interaktiv video har visats vara motivationshöjande. T.o.m. personer som inte har så stor 
datorvana har med stor framgång använt sig av interaktiva videosystem för utbildning och 
information.  
(Mannertorn, Försvarsmedia skriftserie nr 1 1989 – Några fakta om interaktiv video i 
utbildningen) 
En trolig förklaring kan vara att rörliga bilder i kombination med stillbilder påminner om vår 
tv och känns bekant.  
Stor enighet råder om att interaktiv video är ett medium som ökar inlärningen och är 
effektivare än vanlig lärarledd undervisning. Effektiviteten beror antagligen på att eleven 
tvingas vara aktiv, koncentrationen som är en följd av interaktiviteten och samspelet med 
datorn, motivationen som ökar – undervisningen blir rolig och spännande, samspelet mellan 
bild (rörlig och still) och ljud.  
 
Systemet svarar också genast på användarens beslut/reaktioner och kan visa uppnått resultat 
eller poängsumma utan dröjsmål sk. feedback. (Mannertorn, Försvarsmedia skriftserie nr 1 
1989 – Några fakta om interaktiv video i utbildningen) 
 
Feedback är viktigt inom utbildning. Den ska ges i direkt anslutning till vad eleven gjort eller 
hanterat. Återkopplingen ska kännas aktuell. Det är idealiskt om eleven ska utföra en liknande 
uppgift inom en snar framtid efter feedbacken. Motivet att lyssna och lära, observera och 
reflektera är då starkt. Feedbacken är effektivast om den ges i den miljö där lärandet äger rum.  
(H.Egidius, Pedagogik för 2000-talet, 1999) 
 
1.5 Olika användningsområden för interaktiv video 
 
Interaktiv video kan komma till användning på många olika sätt: 
 
 - När man vill nå ut över ett stort geografiskt område. Flexibiliteten finns, utbildning kan ske 
under vilken tid som helst och på vilken plats som helst. 
 
- I skolan kan interaktiv video komma till användning på många olika sätt, man kan t.ex. testa    
vilken nivå en elev ligger på inom ett specifikt ämne och på så sätt hjälpa eleverna att hamna 
på samma nivå. Man kan utveckla programmet så att resultat lagras så att antigen läraren eller 
eleven kan ta del av dessa. En kontroll av inlärt kunskapsstoff som information till eleven om 
hur många övningar som genomförts osv.  
Programmet kan utvecklas så att förkunskaperna och inlärningsstilen testas och programmet 
sen anpassas till testresultatet. Eleven kan också gå igenom programmet i sin egen  
takt och repetera hela programmet om han eller hon så önskar. Vi kan också skapa en 
utbildning på flera språk om behovet finns. (Mannertorn, Försvarsmedia skriftserie nr 1 1989 
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– Några fakta om interaktiv video i utbildningen) 
 
– Resursbesparingar i form av interaktiv video istället för färdighetsträning eller träning i  
adekvat miljö. Detta resulterar i kostnadsbesparingar inom företag och organisationer då  
lärarkostnaderna minskar, då eleven inte behöver resa för att få sin utbildning. Vid 
framställning av olika produkter hanteras dagligen stora kostnader inom olika områden som 
t.ex. i maskiner eller råvara. Det är därför riskfyllt och kostnadskrävande att utbilda personal 
direkt i produktion. Den utbildning som man har i dag, räcker inte alltid till för att ge full 
kompetens, men tillräckligt för att gå ut i verksamheten.  
 
Andra skäl att använda sig av interaktiv video kan vara: 
 
– När information ska nå ut till många människor. För att nå ut till många människor 
samtidigt krävs en hel del resurser. Det är oftast under tidspress information ska ut. T.ex. 
inom turism ska personal hela tiden hålla sig uppdaterade inom vad som händer. Genom att 
använda sig av interaktiv video kan man avlasta dessa väldigt mycket. Ofta görs sidor med 
rörliga bilder och stillbilder där kunderna själva kan söka information om den turistort man är 
intresserad av. Personalen kan också använda sig av detta för att få uppdaterad information 
snabbt. Då kan personalen istället koncentrera sig på andra människor med större behov av 
personlig hjälp. 
Det kan naturligtvis röra sig om andra områden också. Det kan gälla en ny policy, 
omstrukturering, produktionsomläggning, förändrade ledningsförhållande m.m. sådant som 
måste informeras och upplysas om snabbt. (Mannertorn, Försvarsmedia skriftserie nr 1 1989 – 
Några fakta om interaktiv video i utbildningen) 
 
– Brist på utbildare. 
 
– Konflikthantering och problemlösning. Storleksordningen av konflikten och problemet kan 
variera alltifrån att lyckas sälja en produkt till att klara av att evakuera miljoner människor vid 
en kärnkraftsolycka. I båda och övriga fall, är detta svårt att lära och utbilda i. För att komma 
så nära en verklig händelse som möjligt måste vi känna oss delaktiga i situationen och 
uppleva den så verklig som möjligt. Vi måste uppleva stegrad puls, ökat adrenalintillskott 
m.m. till följd av tidsbrist, stress och ångest för att konflikten ska kännas uppenbar och 
närvarande och för att vi ska kunna träna inför en eventuellt liknande situation.  
Att lära sig hantera konflikter eller problem i olika former är, mer eller mindre, en del av alla 
yrken. Vid en konflikt kan stress och andra faktorer som påverkar beslutet och handlingarna 
uppstå.  Det är inte bara dramatiska händelser, som olyckor eller katastrofer, som är viktiga att 
kunna hantera. Det handlar också om olika serviceyrken, inom affärskontakter, i 
kundkontakter, inom familjen etc. Där kan det också uppstå mer eller mindre uttalade 
konflikter och problem som ska lösas. Säljare, affärsmän, bankpersonal, läkare, piloter – 
listan kan göras lång på områden och yrken där vi behöver lära oss hantera konflikter och 
problem. I länder som USA och England, är konflikt- och problemhantering ett av de 
områden där interaktiv video används mest och med störst framgång. Interaktiv video har 
unika kommunikationsmöjligheter och har därför visat sig mycket lämpad för simulering, där 
man vill träna konflikthantering och problemlösning. (A.Andersson, Interaktiv video – Del 1 
introduktion, 1990)  
 
– Utbilda vid behov. Den vanligaste situationen med traditionell utbildning är att vi anpassar 
tillfället till tillgängligheten, dvs. vi utbildar när vi kan och inte när vi behöver, istället för 
tvärt om. Orsaken kan vara brist på utbildare, lokaler eller svårigheter att samordna tider. 
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Långa resor kan göra att vi vill kombinera det med andra aktiviteter för att minska 
kostnaderna. Kanske vill vi ha så stora grupper som möjligt vid dessa tillfällen. Detta gör 
oftast att vi inte utbildar och informerar omedelbart när behovet finns. Ibland är det till och 
med så att vi utbildar tidigare, innan vi är mogna för det, bara för att inte missa tillfället. Det 
är ingen önskvärd situation, men det är den vardag vi ofta möter.  
”Nyanställd personal måste ha arbetsuppgifter i väntan på utbildningen, trots att de kanske 
inte kan det jobb de anställdes för. Information och utbildning om förändringar gällande 
regler, taxor, rutiner eller arbetssätt tar i regel större tid i anspråk än ”nöden kräver”, 
beroende på praktiska problem vid genomförandet.” (A.Andersson, Interaktiv video – Del 1 
introduktion, 1990. Sida 25) 
Utbildning och information producerad på interaktiv video finns alltid tillgänglig. Det är 
oföränderligt, oberoende av tid, oberoende av plats. Vi kan skapa risker, tidspress, konflikter 
– allt utan att vara beroende av omkringliggande faktorer. Vi kan utbilda direkt och därmed 
höja motivationen och effektiviteten hos de anställda, samtidigt som produktiviteten ökar. 
Den interaktiva möjligheten, dvs. att användaren själv styr och kontrollerar programmet, ökar 
motivationen och är stimulerande för inlärningsprocessen. Dessutom kan var och en lära sig i 
sin egen takt. Inget stressar på eller fördröjer inlärningskapaciteten och eleven befrias från 
stressen som annars kan uppstå.  
(A.Andersson, Interaktiv video – Del 1 introduktion, 1990) 
 
– Konsekvent information. Undervisningen blir lika för alla elever, ”läraren” ger samma 
möjligheter för alla. Man kan kombinera den interaktiva utbildningen med tryckta läromedel 
som har direkt anknytning till programmet.  
När många människor ska utbildas, krävs med traditionell utbildning, också många föreläsare, 
utbildare och handledare. Då varje person har sitt eget sätt att lära ut och informera på, så blir 
inte alla utbildningar lika, även om det är samma ämne och tema. Beroende på föreläsarnas 
olika personliga erfarenhet, bakgrund och upplevelser kommer tyngdpunkter, infallsvinklar 
och tolkningar att variera från person till person.  
Även om vi fått samma utbildning, kan den variera oerhört, beroende på vem vi haft som 
utbildare. Att vi fått samma utbildning innebär inte att vi har samma kunskap. Detta kan leda 
till misstolkningar och osäkerhet och konflikter kan uppstå pga. att uppgifter missuppfattas 
eller presenteras på olika sätt. Utbildning via interaktiv videoutbildning resulterar alltid i 
samma information som ges till samtliga som genomför utbildningen. Utbildning lagd på 
interaktiv video har alltid samma innehåll, samma frågor, samma tonvikt och samma 
värdering. Det som är viktigt är alltid presenterat som viktigt, prioriteringsordningen är alltid 
densamma, policyn densamma, värderingen densamma. Risken att något utelämnas finns inte, 
som fallet kan bli i den traditionella utbildningen. Om någon inte kan närvara vid 
utbildningstillfället, försvinner inte informationen, utan kan när som helst nås. Utbildningen 
är konstant, oföränderlig och tidsmässigt obunden. 
(Mannertorn, Försvarsmedia skriftserie nr 1 1989 – Några fakta om interaktiv video i 
utbildningen) 
Olika skäl till att företag väljer att använda sig av interaktiv videoutbildning i sin 
utbildningsverksamhet kan vara: Man vill helt enkelt sätta guldkant på framtoningen i 
företaget och visa en progressiv profil genom att använda sig av nya medier. 
Det andra är att man har ett utbildningsproblem som man ej kan lösa. Detta kan vara att man 
inom ett företag inte har tid och möjlighet att skicka runt en utbildare och väljer därför 
interaktiv video som lösning. Det tredje är att man vill experimentera och prova olika nya 
former, kan fungera bra vid distansutbildning då man inom många organisationer och företag 
har filialer runt om i landet. (Mannertorn, Försvarsmedia skriftserie nr 1 1989 – Några fakta 
om interaktiv video i utbildningen) 
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Detta stämmer bra inom Max hamburgerrestauranger då de har 45 st restauranger runt om i 
landet.  
 
1.6 Pedagogisk utveckling 
 
Rousseau (1712-1778) hyllades som franska revolutionens främste tänkare. Hans teorier om 
barnuppfostran och om samhällsutveckling har fortfarande relevans om man jämför med 
nutida pedagogiska principer om självstyrning, delaktighet och uppgiftsbaserat lärande. Han 
skrev bl.a. en tjock roman på 500 sidor som handlade om en gosses utveckling enligt 
självregleringens principer, Èmile ou de l´éducation. Vad betyder då det? Det betyder inte att 
barnet lämnas vind för våg. Handledaren är väldigt viktig och han ska se till att den lille får 
många tillfällen att lära av tingen själva. Det är precis som i problembaserat lärande och 
casemetodik. Eleverna ska själva komma underfund med hur de på bästa sätt ska hantera den 
verklighet som de ställs inför. Handledaren ska åstadkomma problemsituationer och ge 
uppgifter lagom svåra i förhållande till de lärandes mognad och erfarenhet.  
 
Detta är precis samma argumentation som förs i nutid när det gäller problembaserat lärande.  
Èmile ska t.ex. lära sig att respektera naturlagarna. Om han slår sönder en fönsterruta i sitt 
sovrum, får han sova med öppet fönster. På så sätt upplever han direkt konsekvenserna av att 
rutan blivit krossad. I hans uppfostran får det inte finnas andra regler, förbud och föreskrifter 
än sådana som han själv kommer fram till genom erfarenhet.  
 
Vid det pedagogiska institut i Genève som länge bar Rousseaus namn kom hans 
stadieindelning att revideras flera gånger, senast av Jean Piaget. Rousseau delade in barns 
utveckling i fyra stadier: småbarnsstadiet, åren upp till 12, puberteten: åren 13-15 och 
ungdomstiden: åren 16-20. De pedagogiska principerna har alltid varit desamma, barn ska 
drivas av egna motiv att lära. Uppfostringsidealen skulle också komma att ändras i den 
riktning som Rousseau utpekat. Vår tids ideal om den fria människan som själv tar ansvar för 
sitt liv har sitt ursprung i Rousseaus tänkande.  
(H.Egidius, Pedagogik för 2000-talet, 1999) 
 
Människan ska vara en aktivt skapande individ, som integrerar nya erfarenheter med tidigare. 
Han tar själv ansvar för sitt eget liv. Vid problembaserad inlärning ska individen vara 
engagerad med tanke, känsla och hand. Man tränas inför ett livslångt lärande. Metoden har 
rötter från de gamla grekerna genom Sokrates ”heuristiska metod”. En undervisningsmetod 
där eleven stimuleras att genom av läraren ställda frågor självständigt nå fram till kunskap och 
insikt. Senare från John Dewey genom ”learning by doing” (Göteborg studies in educational 
sciences 79, E.Walldal, problembaserad inlärning – Utvärdering av påbyggnadslinjen 
utbildning i öppen hälso- och sjukvård, 1991) 
 
I litteratur om PBL refereras ofta till psykologen Carl Rogers som hävdar vikten av att lära i 
frihet och att personligheten påverkas, om det inlärda uppfattas som personligt nyttigt.  
Viljan att lära eller inre motivation är den drivande kraften vid inlärning. Bruner (1974) 
definierar begreppet genom följande komponenter: 

• Nyfikenhet – viljemässig styrning 
• Kompetensmotiv – att uppnå duglighet, färdigheter 
• Identifikation – att formas efter en förebild 
• Ömsesidighet – att delta i ett givande och tagande 

(Göteborg studies in educational sciences 79, E.Walldal, problembaserad inlärning – 
Utvärdering av påbyggnadslinjen utbildning i öppen hälso- och sjukvård, 1991) 
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1.7 Montessoripedagogiken 
 
Montessoripedagogiken är en metod som är vetenskapligt utformad och avsedd för att 
utveckla barnets personlighet i hans eller hennes naturliga takt för att på så vis frigöra barnets 
egen potential till självutveckling i en förberedd miljö. 
I montessorikursplanen görs ingenting för att begränsa elevens förmåga. Den förser honom 
med manuella och fysiska övningar i syfte att hjälpa honom att lära sig att behärska sig själv 
och sin omgivning via både konkreta och abstrakta erfarenheter. Med materialen upptäcker 
barnet världen genom sina olika sinnen. Lektionerna ger honom självförtroende och 
självbehärskning – eftersom han vet hur han ska utföra saker på egen hand – genom att han 
framgångsrikt fullbordar arbetsuppgifter som känns meningsfulla för honom. Maria 
Montessori ansåg att självinlärning var av största värde och att den slutgiltiga prestationen var 
att kontrollera sitt eget jag.  
Genom framgångar och självbehärskning som gör det möjligt att utföra saker på egen hand 
blir eleven stolt över sig själv. Bra studiemönster bildas och en positiv attityd till arbete och 
inlärning.  
Genom att presentera en inställning till lärandet präglad av ”naturligt” sunt förnuft har 
Montessori visat sig vara en metod som går att anpassa till många inlärningssituationer. Här 
finns en filosofi som låter barnet utvecklas naturligt och spontant efter sina egna individuella 
behov, som i själva verket lät barnet lära sig själv genom att använda ögon, händer och 
intellekt i samspel. 
(E.G Hainstock, Montessori från grunden, 1999) 
 
1.8 PBL – problem-based-learning 
 
Dagens PBL bygger på Rousseau och hans metoder. 
Dewey påstår ”Utan praktik blir teorin obegriplig, utan teori förstår man inte det praktiska” 
(H.Egidius, Pedagogik för 2000-talet. Sida 65) Han utformade två av nutidspedagogikens 
grundpelare, självstyrning och uppgiftsbaserat lärande. Han såg sin pedagogik som en 
problemmetod. Elever ska känna engagemang i en uppgift, sätta sig in i uppgiftens natur, så 
att de ser dess svårigheter klart. Eleven ska tänka efter hur man ska lösa problemet och kunna 
föreställa sig vad som händer om man gör på det ena eller det andra sättet och slutligen pröva 
de hypoteser som verkar mest logiska. Elever ska vara aktiva och självständigt kunna pröva 
sig fram. (H.Egidius, Pedagogik för 2000-talet, 1999) 
 
I många utbildningar används i allt större utsträckning en pedagogik som kallas PBL 
(problem-based learning). PBL kom till Sverige i början av 1980-talet. Då översattes PBL 
med PBI – problembaserad inlärning. Namnet ändrades dock under 90-talet då vi fick termen 
lärande.  
I PBL är det problem och uppgifter som sätts i fokus. PBL används för att låta eleverna träna 
sig på att lösa uppgifter med hjälp av konkreta ”fall”, som lärandet går ut på. Casemetodik är 
en arbetsform som bygger på att man i undervisningen arbetar med konkreta situationer som 
kräver att åtgärder vidtas. PBL har man oftast använt då det gäller att förklara hur något 
fungerar eller orsaker till att en störning uppträder.  
(H.Egidius, Pedagogik för 2000-talet, 1999) 
Följande riktlinjer anger tillsammans vad PBL och casemetodik står för: 

• lärande baserat på och uppbyggt kring problem som har med utbildningens syften att 
göra, dvs. med den verklighet eller verksamhet som de lärande ska bli insatta i och 
kunna fungera i. 
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• dialog med studiekamrater och lärare 
• träning i systematisk hantering av problem och uppgifter 
• lärarmedverkan i form av träning i att använda problem för de lärandes självständiga 

sökande efter kunskap. 
 
Lektionerna använder man till att låta eleven träna sig i att lösa den typ av uppgift som 
lärandet går ut på, faktiskt innan de fått de kunskaper som behövs. Det är just det som är 
vitsen med det hela. PBL-modellen är gjord för att eleverna ska träna sig i att söka efter 
förklaringar och bakgrund till något de undrar över i problembeskrivningen, medan CM-
modellen är gjord för att tänka ut och värdera olika handlingsmöjligheter i en mångtydig och 
konfliktfylld situation. Människors lärande går under principen ”encoding specificity” 
(inkodningsspecificitet) = situationsbundet lärande. När vi börjar lära oss något på ett nytt 
område är vi starkt kopplade till dom situationer i vilka lärande sker och behöver situationen 
som ledtråd för att det vi lärt oss ska kunna återkallas i medvetandet och kunna användas igen 
i en annan situation. PBL använder verklighetstrogna fall och situationer.  
Episodminnet (det episodiska minnet) samlar minnen av situationer som vi upplevt. Det 
semantiska minnet innehåller ord, begrepp och termer och generellt giltiga fakta och 
sammanhang. Det båda typerna av minne samspelar inom PBL och CM.  
Man tjänar på att i en utbildning se till att studenterna bygger ut sitt episodiska minne med 
användbara och relevanta konkreta problem och erfarenheter. Teoretiska kunskaper har 
betydelse för problemlösning när vi kan knyta dem till praktiska exempel lagrade i 
episodminnet.  
Människor lär sig snabbare och mer effektivt om de söker och använder kunskap själva för att 
belysa eller hantera ett problem. Det blir då en djupinlärning med många kopplingar mellan 
konkret och abstrakt. Att endast se på eller lyssna till hur andra löser problem inom ett 
område ger inte tillräcklig kunskap utan den måste i så fall kompletteras med praktik. Det är 
först när man ska göra något med kunskapen och redogöra för vad man kan, som det uppstår 
ett lärande som man har användning för i framtiden. Alltså är det bäst att låta en utbildning 
bestå av arbete med uppgifter som det är utbildningens syfte att eleverna ska kunna lösa på ett 
professionellt sätt, d v s med tillgång till vetenskapligt grundad kunskap. 
 
Inom PBL finns det oftast inga frågor som ska besvaras. Deltagarna ska träna sig i att se 
problemen och att reflektera kring dem. Utbildare som arbetar med CM har en viss 
tankemodell i huvudet. De börjar vanligen med en öppen fråga: 
 

• Vad handlar den här situationen om? 
 

Man låter sedan diskussionen komma igång och följer upp med frågor: 
 

• Varför upplever huvudpersonen att han är satt i en svårighet? 
• Vad är fakta och vad är personernas subjektiva uppfattningar? 
• Vad är det som kan ha gjort att svårigheterna uppstått och blivit så som dom är? 
• Vad vet vi brukar hända, när händelser av den här typen uppstår? 
• Vad bör huvudpersonen göra? 
• Vilka åtgärder kan vi tänka oss – på kort och lång sikt? 
• Varför och vilka för- och nackdelar har de? 
• Vilka chanser och risker tar de om de handlar på det ena eller det andra sättet? 

 
Det gäller för utbildaren att leda och stimulera diskussionen så att eleverna själva kommer på 
svagheter i sitt kunnande och deras sätt att resonera.  
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Det finns vissa regler man följer för problembeskrivningar.  
En problembeskrivning ska handla om en situation eller en händelse som är hämtat från 
verkligheten. Den ska vara anonym och det får inte finnas inlärningsmål av typen avsnitt i 
kursböcker eller fakta som ska bemästras. Det ska också om möjligt finans alternativa 
tolkningar av vad som lett fram till problemet och helst olika tänkbara lösningar på problemet. 
Man ska kunna identifiera sig i utbildningen och beskrivningarna ska vara sådana att eleverna 
får träning i kritiskt tänkande.  
(H. Egidius, PBL och casemetodik – Hur man gör och varför, 1999)  
 
I praktik eller problembaserat lärande med delaktighet i uppläggningen av kurser och 
praktikveckor är eleverna ”inifrånstyrda”. De får en inre motivation att själva söka 
information och kunskap och träna de färdigheter och det förhållningssätt som hjälper dem att 
lösa problemen eller arbetsuppgifterna. PBL är en arbetsform som har nutida krav på 
individuellt ansvar och individuell kompetensutveckling samt samverkan i grupper och 
flexibla nätverk.  
(H.Egidius, Pedagogik för 2000-talet, 1999)  
 
1.9 Interaktiv videoutbildning och Max Hamburgerrestauranger 
 
På en arbetsplats med stor personalomsättning, beroende på arbetets struktur, 
säsongsinriktning eller andra faktorer, har de anställda ofta olika bakgrund och utbildning, 
men de ska alla utföra samma arbete. Att utbilda under sådana förhållanden har naturligtvis 
speciella problem. En del har varit yrkesverksamma under många år och andra kommer direkt 
från grundskolan. Olika uppväxtmiljöer, kulturer och språk ger olika referensramar, som det 
med traditionell utbildning är svårt att ta hänsyn till.  
Med interaktiv video kan vi ge utbildningen och informationen på olika språk, både med text 
och ljud.  
 
Syftet med uppsatsen är att genom testning på respondenter ta reda på om interaktiv 
videoutbildning är ett bättre inlärningssätt, jämfört med traditionell utbildning. 
I min uppsats använder jag mig av Max Hamburgerrestauranger som konkret exempel.  
I dagsläget används bara linjär video, teoretisk och praktisk samt lärarledd utbildning inom 
företaget. 
Här vill jag referera till sekvenserna av den interaktiva utbildning om ”säker mathantering”. 
Här kan vi simulera vad som händer om man inte tar hand om leveransen av varor på ett 
korrekt sätt. Då får vi uppleva konsekvenserna med magsjuka gäster, varor som saknas osv.  
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2. Metod 
 
Denna uppsats består av resultatet av en utvärdering, av en respondentgrupp, anställda vid 
Max, som har fått se ”sekvenser” av en tänkt produktion i utbildningssyfte.  
Av praktisk/ekonomiska skäl har jag inte kunnat göra en hel utbildning. Efter det att 
respondenterna enskilt fått se sekvenserna, har de intervjuats.  
Respondenterna är i åldern 19-45 år, både kvinnor och män. Jag har intervjuat både 
nyanställda, medarbetare i olika grader samt restaurangchefer. 
Detta kopplas sedan till en litteraturstudie inom ämnena interaktiv video, PBL, CM och 
montessoripedagogik där definitioner, metoder, teorier kring detta beskrivs.   
 
2.1 Kvalitativa intervjuer 
 
Utvärderingen av sekvenserna av den interaktiva videoutbildningen har skett med hjälp av 
intervjuer. 
Att välja metod för datainsamling, avgörs av den kunskap som man vill få fram. Hur man 
sedan väljer att gå vidare har med vilken kunskap som uppfattas värdefull, att göra.  
Om det är förståelse man är ute efter så använder man sig av en öppen eller öppet riktad 
intervju. Samspelet mellan respondent och intervjuare resulterar i detaljrika och genomtänkta 
svar samt att det ges utrymme för diskussioner under intervjun.  
”Uppgiften är att försöka förstå hur respondenten gestaltar fenomenet och tillskriver det 
mening.” (A. Lantz, Intervjumetodik, 1993. Sida 35) 
 
Jag valde intervjuform istället för enkäter. Det gjorde jag för att jag anser att det hade blivit 
svårt att få en personlig bild över respondenternas svar med enbart enkäter.  
Frågorna styr ofta svaren när man använder enkäter och det är svårt att få fram respondentens 
egna tankar. Vid intervju skapas oftast ett förtroende mellan intervjuaren samt respondenten. 
Åtminstone är det dit man strävar. Det gäller att inte ta för mycket plats utan bara synas och 
höras tillräckligt. Många gånger tar det lite tid att öppna sig och börja berätta. Jag kunde ställa 
dom frågor som jag ansåg var viktiga samt även ställa följdfrågor där det var nödvändigt. 
Respondenterna fick gott om tid på sig att fundera och tänka på sina svar. Konsten är att 
lyssna och fråga. Man måste lyssna uppmärksamt på den man intervjuar och tillåta denne ha 
pauser. Ofta kan det komma mer ur den man intervjuar om man inte stressar fram svaren. 
Detta hade varit omöjligt vid enbart enkäter. 
 
Jag valde att utföra intervjuerna ute på Max Hamburgerrestauranger för att underlätta för de 
anställda på Max och inte ta för mycket tid från deras ordinarie arbete. Detta gjorde att jag 
kunde få en tolkningsbar bild av intervjuerna. Jag har använt mig av öppna frågor samt ibland 
följdfrågor. Alla respondenter har svarat på samma frågor, detta för att få en sån rättvis bild 
som möjligt av utvärderingen av den interaktiva videoutbildningen.  
Respondenter 
 
Jag har intervjuat 15st anställda på Max Hamburgerrestauranger. Det är en bra spridning på 
respondenterna både i kön, ålder och position inom företaget. Alla respondenter är anonyma i 
uppsatsen. 
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2.2 Tillvägagångssätt 
 
När jag startade projektet så började jag med att bolla idéer med min ämneshandledare Sten 
Kaiser. Vi kom tillsammans fram till att det skulle vara intressant att göra en interaktiv 
videoutbildning som sedan skulle testas på en referensgrupp. Frågeställningen växte fram och 
blev slutligen: Interaktiv video – ett bättre inlärningssätt? 
Efter vi hade spånat lite om hur jag skulle genomföra projektet så kontaktade jag Jonas 
Aspenfjäll, utbildningschef på Max Hamburgerrestauranger för ett möte. 
Vi träffades på Max huvudkontor och pratade igenom tänkbara scenarier för utbildningen. 
Jonas tyckte idén var jättebra och var villig att hjälpa till med detta. Vi bestämde att det vore 
klokast att göra en utbildning om säker mathantering eftersom det var ganska enkelt samt låg i 
tiden för Max just nu.  
Jag gjorde ett bildmanus utifrån Jonas rekommendationer och bokade sedan in tid på Max för 
filmning.  
Jag åkte till cityrestaurangen i Luleå och filmade under en dag. Vi spelade in olika scenarier 
till dom olika alternativen i utbildningen. Sedan började redigeringsarbetet med 
videofilmerna. 
Filmsekvenserna är uppbyggda på följande sätt: 
Först filmades när en matleverans kom till restaurangen. Lastbilen står vid lastbryggan och 
dom anställda till företaget som kör ut leveranserna, lastar ur skrindor och skåp från lastbilen.  
En anställd på restaurangen tar emot varorna. 
Alternativen till hur man hanterar leveransen är filmade som 3 olika situationer. Först gör den 
anställde helt rätt samtidigt som kameran rullar, sedan filmas allt en gång till då han istället 
gör felaktiga alternativ. Detta gjordes för att få bra videosekvenser till utbildningen och för att 
göra den så realistisk som möjligt.  
 
När detta sedan var klart började jag producera utbildningen med Sten Kaisers hjälp. Jag 
gjorde en liten demonstration av en säker mathanterings utbildning som sedan skulle testas på 
referensgruppen på Max.  
Utbildningen är upplagd så att man först får se filmen då leveransen kommer till restaurangen. 
Sedan kommer man till en menysida som förklarar vad som precis har hänt. Här får man då 
tre olika filmsekvenser att titta på. Det är tre olika alternativ till hur man tar hand om en 
leverans av varor. När man sedan tittat på alla filmerna så ska man bestämma sig för vilken av 
dessa tre som är rätt alternativ.  
När man valt ett alternativ så får man direkt feedback på detta. Denna är också en 
videosekvens som beskriver ett scenario om vad som blev konsekvensen av det man valde. 
Väljer man rätt alternativ får man en positiv feedback där en gäst berömmer personalen på 
Max för bra och god mat. Men om man väljer fel alternativ så får man veta vad som kunde 
hända. I det här fallet så förlorade företaget pengar då varor saknades samt att en gäst blivit 
magsjuk efter denna ätit mat där bakterier vuxit. 
Efter feedbacken kan man sedan få se alla feedbacks om man vill. Efter det går man vidare till 
nästa fråga i utbildningen och då får man också ytterligare en filmsekvens där distriktschefen 
knyter ihop säcken och sammanfattar avsnittet.  
 
När utbildningen var klar så bokade tid med Thomas Johansson, distriktschef för Norr på Max 
och fick tillstånd att besöka 3 olika restauranger. Jag hade utbildningen på bärbar dator med 
hörlurar och träffade en respondent i taget som då fick testköra utbildningen medans jag 
observerade denne. Sedan efteråt ställde jag mina frågor och bandade intervjuerna. Jag 
träffade sammanlagt 15st respondenter under två dagar.  
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Alla respondenter har genomgått någon form av tidigare utbildning och genom intervju så har 
jag fått en bild om hur Max Hamburgerrestaurangers nuvarande utbildningar är upplagda.  
 
 
När väl alla intervjuer var genomförda så började jag att sammanställa dessa. Jag använde 
öppen kodning till en början och plockade ut huvudorden i respondenternas svar för att se om 
syftet blivit besvarat. Jag lyssnade av banden och transkriberade alla intervjuerna ordagrant. 
Resultatet bygger enbart på dessa intervjuer som nedskrivits och sammanfattats av mig eller 
citerats ordagrant.  
 
Det tog mig ungefär 1 månad att producera den här demon. Det är väldigt kort med tid i 
produktionssyfte och en fullständig interaktiv utbildning hade tagit betydligt längre tid att 
producera. Dom svårigheter som uppstod under projektets gång var att tydliggöra alla 
scenarier på ett bra sätt. Utbildningen ska fungera på nyanställda såväl som på anställda med 
många års erfarenhet. Därför är det viktigt att i en sån här utbildning arbeta fram tydliga och 
realistiska scenarier.  
När man arbetar i ett projekt med en ”skarp” kund, måste man också ta i beaktning att tiden 
oftast rinner iväg. Som leverantör av en produkt måste man anpassa sig efter kundens tid och 
möjlighet att ställa upp. I mitt fall fick jag boka om filmdagarna flera gånger eftersom mer 
akuta situationer uppstod för Max. I verkligheten är sådant väldigt kostnadssamt och det 
måste man beräkna i kalkylen före projektets start. Det är viktigt att skriva täta kontrakt om 
vad som förväntas av både beställaren samt leverantören i projekt. 
Men trots dessa svårigheter, så är möjligheten att utveckla en stimulerande utbildning, ännu 
större med interaktiv video.  
 
Att interaktiv video innebär stora kostnader det kan vi konstatera det är kanske därför det inte 
används i så stor utsträckning. Dock kan jag efter mina resultat konstatera att interaktiv video 
är ett bättre inlärningssätt, oavsett kostnader inom utbildningssammanhang. Och syftet med 
undersökningen var ju att genom testning på respondenter, ta reda på om interaktiv utbildning 
är bättre än traditionell utbildning. 
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3. Resultat 
 
Resultaten i denna studie grundar sig i dom kvalitativa intervjuer som gjorts med 15 
respondenter, anställda på Max Hamburgerrestauranger, den 27-28/4 2006. Alla intervjuer är 
inspelade på band och är transkriberade. 
Respondenterna förkortas som R1, R2 osv. i resultatet. 
 
För att, på ett så tillfredsställande sätt som möjligt, kunna redovisa mitt resultat har jag valt att 
redovisa intervjuerna under följande former: 
Först skriver jag frågan som jag ställt den samt eventuell följdfråga. 
Sen skriver jag en sammanställning av vad respondenterna svarat, med citat där jag tycker att 
det ger en större klarhet om vad respondenterna menar.  

 
 

 
3.1 Ålder, position och anställning på Max Hamburgerrestauranger 
 
Respondent 1 
R1 är 30 år och har arbetat på Max i 10 år. Han är restaurangchef.  
 
Respondent 2 
R2 är 25 år och har arbetat på Max i 4 år. Han är restaurangchefsassistent. 
 
Respondent 3 
R3 är 23 år och har arbetat på Max i 2 år. Han är medarbetare. 
 
Respondent 4 
R4 är 23 år och har arbetat på max i 3 år. Hon är medarbetare. 
 
Respondent 5 
R5 är 19 år och har arbetat på Max i 3 år. Han är restaurangchefsassistent. 
 
Respondent 6 
R6 är 34 år och har arbetat på Max i 11 år. Han är restaurangchef. 
 
Respondent 7 
R7 är 22 år och har arbetat på Max i 7 år. Han är biträdande restaurangchef. 
 
Respondent 8 
R8 är 21 år och har arbetat på Max i 3 år. Hon är restaurangchefsassistent. 
 
Respondent 9 
R9 är 45 år och har arbetat på Max i 1 år. Hon är medarbetare. 
 
Respondent 10 
R10 är 28 år och har arbetat på Max i 5 år. Hon är restaurangchefsassistent. 
 
 
Respondent 11 
R11 är 19 år och har arbetat på Max i 1,5 år. Hon är assistenttrainee. 
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Respondent 12 
R12 är 19 år och har arbetat på Max i 3 månader. Hon är medarbetare. 
 
Respondent 13 
R13 är 20 år och har arbetat på Max i 2,5 år. Han är assistenttrainee. 
 
Respondent 14 
R14 är 26 år och har arbetat på max i 3 år. Han är restaurangchefsassistent. 
 
Respondent 15 
R15 är 30 år och har arbetat på Max i 8 år. Han är medarbetare. 
 
3.2 Vad för utbildning har du gått igenom på Max? 
 
Respondent 1 
R1 har genomgått de flesta utbildningar som man kan gå inom max. Han har gått 
grundutbildningen som man får under introduktionsveckan samt Maxskola steg1-3. R1 har 
också gått en utbildning om säker mathantering samt olika fackkurser. 
 
Respondent 2 
R2 har gått grundutbildningen samt Maskola steg 1. 
 
Respondent 3 
R3 har gått grundutbildningen på Max. 
 
Respondent 4 
R4 har gått grundutbildningen på Max. 
 
Respondent 5 
R5 har gått grundutbildningen samt Maskola steg 1. 
 
Respondent 6 
R6 har gått grundutbildningen, Maskola steg 1-4, säker mathantering samt lokal 
marknadsföring. 
 
Respondent 7 
R7 har gått grundutbildning och Maskola steg 1. 
 
Respondent 8 
R8 har gått grundutbildning, Maskola steg 1 samt lokal marknadsföring. 
 
Respondent 9 
R9 har gått grundutbildningen på Max. 
 
Respondent 10 
R10 har gått grundutbildning, Maskola 1-2 samt säljutbildning. 
 
Respondent 11 
R11 har gått grundutbildningen på Max. 
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Respondent 12 
R12 har gått grundutbildning samt traineeutbildning. 
 
Respondent 13 
R13 har gått grundutbildning samt traineeutbildning. 
 
Respondent 14 
R14 har gått grundutbildning, säker mathantering samt lokal marknadsföring. 
 
Respondent 15 
R15 har gått grundutbildning samt Maskola steg 1. 
 
3.3 Hur uppfattar du tidigare utbildningar som du gått? (Upplägg och 
inlärningssituation) 
 
Respondent 1 
Utbildningarna som R1 har gått var upplagda med grupparbeten, diskussioner, föreläsningar 
och självstudier. Ibland var det självstudier innan föreläsningarna och vid andra tillfällen var 
det först genomgångar med föreläsare och efter det grupparbeten med olika typer av 
problemlösningar. R1 tyckte att det var bra utbildningar samt att det inte var jobbigt att ta in 
all information.  
 
Respondent 2 
R2 har gjort mycket självstudier samt praktisk utbildning. Han har även suttit på föreläsningar 
och deltagit i grupparbeten med olika exempel där man gemensamt ska lösa olika problem. 
Han upplevde utbildningarna lättsamma. 
 
Respondent 3 
R3 tyckte att det var väldigt mycket självstudier och han upplevde det arbetsamt med all teori 
i den utbildningen som han har gått.  
 
Respondent 4 
R4 tyckte att grundutbildningen var ”lite rörig” men att handledaren var väldigt hjälpsam och 
utbildningen var bra i det stora hela. Hon fick läsa teori och sen praktiskt arbeta på 
restaurangen.  
 
Respondent 5 
R5 tyckte att utbildningarna var intressanta. Det var självstudier med teori samt grupparbeten 
med situationer tagna på restaurangerna där man i grupp fick jobba med problemlösning. 
 
Respondent 6 
R6 är väldigt positiv till de utbildningar som han gått. Han tycker att det har varit duktiga 
kursledare i alla utbildningar. Han har gjort mycket grupparbeten med olika övningar som 
handlar om problemlösning. R6 berättar att inom Max så jobbar man mycket med 
upplevelsebaserad utbildning och inte bara teoretisk. R6 hade inga svårigheter med 
utbildningen och han tyckte att det var en avslappnad och stimulerad miljö. 
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Respondent 7 
R7 tyckte att det var mycket att läsa inför traineeprovet men inte att det var särskilt svårt. Han 
har också gjort en del grupparbeten samt lyssnat på föreläsningar.  
 
Respondent 8 
R8 har utbildat sig via självstudier samt med handledare på restaurangen. Hon har också 
deltagit i grupparbeten med olika problemlösningar samt suttit på föreläsningar. R8 upplevde 
utbildningarna som relativt enkla. 
 
Respondent 9 
R9 har i sin grundutbildning haft en handledare på restaurangen samt studerat teori. Hon 
tyckte att det var en enkel utbildning. 
 
Respondent 10 
R10 har suttit med självstudier samt deltagit i grupparbeten och föreläsningar. Hon tycker att 
föreläsningarna var långtråkiga och att dom inte gav henne så mycket.  
 
Respondent 11 
R 11 tyckte att det var mycket att läsa och att det snabbt blev tråkigt. Hon upplevde det 
praktiska i utbildningen lättast och hon tror själv att hon lärde sig mest på det. 
 
Respondent 12 
R12 tyckte att utbildningen innehöll mycket teori och att det var mycket nytt hon skulle lära 
sig på en gång. R12 upplevde utbildningen som svår. 
 
Respondent 13 
R13 har både praktiserat samt suttit med självstudier. Han tycker att det var lagom mängd 
information att lära sig. 
 
Respondent 14 
R14 har läst mycket teori samt deltagit i föreläsningar. Han tycker att det var mycket 
information som han skulle lära sig på en gång samt att det var mycket att läsa. Han tycker 
trots detta att tiden räckte till. 
 
Respondent 15 
R15 har deltagit i grupparbeten, föreläsningar samt haft praktisk utbildning med handledare 
på restaurangen. Han tycker att grupparbetena med problemlösningsuppgifter var bra och 
lärorika. Han berättar också att han är lite tveksam till grundutbildningen då man får en 
handledare som ska ”lära upp” en. Det ställer höga krav på den som utbildar att denna kan 
lära ut olika saker. R15 tror också att det är viktigt att man har samma handledare under hela 
upplärningsperioden så att informationen är konsekvent.  
 
Sammanfattning: 
Max Hamburgerrestauranger arbetar mycket med upplevelseutbildning och problemlösning 
som grupparbeten. Med upplevelseutbildning menas verkliga exempel som eleverna får sätta 
sig in i och uppleva verkliga situationer. Eleverna får olika exempel från faktiska händelser 
som kan inträffa på restaurangerna och ska därefter försöka lösa problemen och på så sätt öka 
inlärningen om en viss situation. Metoden dom använder sig av liknar PBL, problem baserad 
inlärning som utgår ifrån att studierna ska vara baserade på arbete med problem inom ett 
ämnes- eller verksamhetsområde. Man arbetar med uppgifter tagna ur verkligheten och lär sig 
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på så sätt fakta, sammanhang, undersöknings- och beräkningsmetoder inom det ämnes- eller 
verksamhetsområde som utbildningen gäller.  
 
3.4 Vad tycker respondenten om sekvenserna av den interaktiva 
videoutbildningen? Bra/dålig? 
 
Respondent 1 
R1 tror att denna utbildning är bra. Det tycker han därför att man här får se exakt hur det går 
till. Det är vanligt att man är nervös då man ska ha en genomgång med sin chef eller någon 
annan ansvarig som man i regel inte känner och då spänner man sig kanske, tänker på annat 
som t.ex. hur man står och hur man beter sig och har då svårare för att ta in informationen i en 
sån situation. R1 säger: ”Det kan då vara bättre att få sitta ner i lugn och ro och köra sin 
utbildning i sin egen takt.” Däremot tar det längre tid så det kanske skulle bli en 
kostnadsfråga. Han menar att det kan bli en kostnadsfråga om det är stressigt på restaurangen 
och man då ska ha en som sitter och kör utbildning på kontoret. Men han tror ändå att detta 
skulle fungera bättre. 
 
R1 tror att den här utbildningen skulle fungera bra som ett komplement till Max övriga 
utbildningar. Han tror att vissa delar inom Max utbildning skulle gå att ersätta med en sådan 
typ av utbildning men inte allt. Och han tror att man i det stora hela har nytta av att genomgå 
utbildning på det gamla sättet också.  
 
Han tycker att fördelen i denna utbildning är att här gör man på samma sätt hela tiden. Alla 
gör likadant efter man genomgått denna eftersom man får se och uppleva exakt hur det går 
till. Risken är i övrig utbildning att rutiner blir olika på olika ställen. 
 
Respondent 2 
R2 tror mycket på en sån här typ av utbildning. Han tycker att den skulle kunna ligga via 
intranätet. Och då kan man lätt från restaurangen hämta ner den del av utbildningen som man 
har behov av just då. T.ex. innan man ska stå i kassan första gången så kan man köra den 
delen eller innan man ska grilla första gången så kan man köra den biten. På så sätt löser man 
problemet innan man går ut och arbetar.  
 
R2 tror definitivt att det ligger i tiden med en sån här typ av utbildning och att det kommer att 
bli mer sånt här framöver. Han tycker också att man efter en interaktiv utbildning kan 
utvärdera vilka delar som gav mest resultat och på så sätt modifiera utbildningen löpande. 
Han tycker att man ska uppdatera det som behövs löpande. På så sätt får man fram en bra 
produkt som kan förbereda dom anställda inför sitt arbete på Max.  
 
”Det spelar ingen roll hur mycket man utbildar någon om informationen ändå inte fastnar, då 
är det bara bortkastad tid. Men om man kan eventuellt låna hem en skiva eller sitta i lugn och 
ro och köra en utbildning så är det lättare att få det att fastna.” säger han.  
 
Han tycker också att det ska finnas olika delar av svårigheter i utbildningen så man kan 
avancera efter ett tag och då genomgå svårare avsnitt i utbildningen och klara av större 
problem. Om man har jobbat flera år ska man kunna gå tillbaka och göra om delar av 
utbildningen. Det ska inte bara vara på grundnivå. Det borde då finnas sk repetitionsavsnitt så 
man kan gå tillbaka och kontrollera att man kan det man lärde sig för flera år sedan.   
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Respondent 3 
R3 tror att den här utbildningen skulle fungera för då får man se hur det fungerar på riktigt 
istället för att läsa sig till det. Man lär sig bättre av att se och själv vara delaktig i vissa 
problem. 
Han tycker att man lär sig mer på att se saker. 
 
Respondent 4 
R4 tror att den kan vara jättebra men videoklippen får inte vara för långa för då tappar man 
intresset tror hon. Hon tycker att filmklippen ska vara ungefär som nu och inte längre för då 
tappar man fokuseringen på det man ska lära sig. Man får mer insikt i de olika situationerna, 
man känner igen sig. Man förstår hur fort det kan gå innan maten blir dålig. 
 
Respondent 5 
R5 tror att det kan fungera riktigt bra inom vissa områden. Men en del områden är det nog 
lättare att köra praktiskt så man i verkligheten får känna på vissa problem hur man löser dom.   
”Om man jämför med att sitta på en föreläsning eller läsa i en pärm så får man ju här visuellt 
se och höra hur saker ska göras och inte göras.” säger han. 
Han tycker också att man på feedbacken ska få mer förklaring till varför det blev fel. 
 
Respondent 6 
R6 tycker att utbildningen är bra och tror att det är viktigt för Max som nu växer och blir 
större att ha en likriktad utbildning så att alla arbetar likadant ute på alla restauranger. Då 
borde det vara lättare om man kan använda sig av den här typen av hjälpmedel för då blir det 
inte lika beroende av den handledare man har och dennes kompetens och vilja att lära ut.  
Företaget skulle i det här fallet veta att den anställde tagit del av den information som man 
anser viktig. R6 säger: ”Detta är väldigt positivt och jag tror också att man som personal 
tycker att detta är mer spännande och intressant och jag tror att man är mer fokuserad när 
man inser att man sitter här och faktiskt lär sig något till skillnad från att någon står och 
pratar då kan det lätt hända att man inte är lika fokuserad.” 
Det blir väldigt strukturerat och man kan se till att personalen verkligen går igenom saker 
innan dom jobbar i produktion. Man kan styra upp upplärningen så att man får ut det man vill 
av den.   
 
Respondent 7 
R7 tycker att det är nytänkande och bra. Han tror på förnyelse även inom utbildningssidan. 
Han tycker att utbildningen är väldigt bra. Han tror att den fungerar bäst på alla människor 
eftersom man har olika sätt att lära sig på. 
 
Respondent 8 
R8 tycker att det verkar jättebra. Man behöver inte bara sitta och läsa, utan man får se och 
handla själv. Det är varierande. 
 
Respondent 9 
R9 tycker att det är jättebra. Man behöver inte bara sitta och läsa, utan man får se själv hur 
saker och ting går till och själv fundera på dom problem som framställs. 
Den här typen av utbildning är lättare, man kan sitta i lugn och ro och lära sig. Den är väldigt 
bra för nyanställda på Max. 
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Respondent 10 
R10 tycker att det är jättebra, man får ju se både rätt svar och fel svar. Hon tror att man som 
elev blir mer delaktig i denna typ av utbildning. Hon skulle hellre föredra den här typen av 
utbildning än att sitta i en skolbänk och lyssna på en lärare en hel dag. 
 
Respondent 11 
R11 tror att den här utbildningen är bra. Alla lär sig på olika sätt. För de flesta är nog detta ett 
väldigt bra inlärningssätt. Att man får se vad som är rätt och fel, det är jättebra berättar R11. 
Man får se både det negativa och positiva och det gör det till en bra utbildning. 
 
Respondent 12 
R12 tycker att utbildningen är väldigt bra. Den är varierande och rolig. Hon tror att man lär 
sig lättare med en sån här utbildning. Om man t.ex. gjort fel, så får man direkt veta vad som 
var fel och vad man skulle gjort annorlunda. Hon tycker att det är smidigt att man kan göra 
den på datorn.   
 
Respondent 13 
R13 tycker att det skulle fungera bra. Han tycker att det är en roligare utbildning än att t.ex. 
bara sitta och läsa i papper. Man får en bra och tydlig bild på hur saker ska fungera.  
 
Respondent 14 
R14 tror att det är jättebra att man kan varva interaktivt med föreläsningar. Han tycker att det 
är mycket lättare att lära sig på detta sätt. ”Man får en bild om hur det ska vara. När man 
bara läser får man inte samma bild om hur det egentligen fungerar.” Han tycker att det är 
lättare att lära sig via videofilm och interaktivitet. 
Han tror att fler skulle lära sig fortare och verkligen komma ihåg informationen på ett 
annorlunda sätt än vad dom gör i dag. Den här utbildningsmetoden är bättre för människor 
över lag tror han. 
 
Respondent 15 
R15 säger: ”Jättebra! En bild säger mer än tusen ord! Att se någonting göras i rörlig bild 
tycker jag är mycket lättare att ta till sig än att t.ex. enbart sitta och läsa en text. Man tror lätt 
att man förstått när man läser men det är ändå något som är oklart. Här i den interaktiva 
utbildningen ser man direkt.” Han tror inte att en interaktiv utbildning kan ersätta den rent 
praktiska utbildningen i köket men han tror att den här utbildningen är en väldigt bra början.  
 
R15 tycker också att det här är ett bättre system än att sitta och läsa in stationskorten. Men 
han tror dock inte att man kan helt ersätta stationskorten med den här utbildningen. Det kan 
vara bra att kunna lyfta fram stationskorten och kontrollera hur det var. Han tycker att den 
interaktiva utbildningen samt den utbildning som finns i dag kompletterar varandra perfekt. 
Sedan berättar han också att all information inom hela företaget måste uppdateras samtidigt, 
så att det inte skiljer från restaurang till restaurang. Detta är väldigt viktigt säger han.  
 
Sammanfattning: 
Alla respondenter tycker att utbildningen är bra. Majoriteten tror att detta är ett bättre 
inlärningssätt för de flesta eftersom utbildningen är varierande och man får göra saker själv i 
den. Dessutom kan man sitta själv i lugn och ro och det är många som anser det vara positivt. 
Dom anser att man får mer insikt i situationerna samt att det visuella gör att man snabbare tar 
in informationen från utbildningen. 
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I stort sett alla tycker att en interaktiv videoutbildning är en bra metod för inlärning. Dom 
tycker att dom blir mer delaktiga och kan själv påverka olika situationer i utbildningen. Att 
använda sig av fler sinnen under utbildningen verkar vara positivt bland respondenterna. Det 
är uppskattat med videofilm där dom visuellt får se och uppleva olika situationer, både 
negativa och positiva. Många tror också att den här typen av utbildning kan gynna de flesta 
eftersom många har svårt för att enbart läsa eller sitta koncentrerad framför en föreläsare. Den 
här typen av metod är mer varierande och blir inte lika enformig.  
Den praktiska utbildningen inom Max tror de flesta däremot måste behållas. Det är svårt att 
helt ersätta praktik med en visuell utbildning. Men alla tror att en interaktiv videoutbildning 
skulle komplettera praktisk utbildning på ett bra sätt. De flesta tycker att många bitar i 
grundutbildningen skulle kunna ersättas med en bra interaktiv videoutbildning och att den då 
till och med skulle förbättras. Då skulle utbildningen med all säkerhet bli konsekvent och 
risken för feltolkningar minskar. 
 
3.5 Jämför Max utbildning med sekvenserna av den interaktiva 
videoutbildningen, vad är skillnaderna? 
 
Respondent 1 
R1 säger: ”Jag tror att det för många skulle vara bra att få sitta ner i lugn och ro första 
dagen och köra en sådan här interaktiv utbildning innan man börjar jobba i köket. Det skulle 
nog vara lättare för många att komma ihåg vissa saker. Man behöver inte känna sig nervös 
och spänd. Jag tror att det skulle fastna bättre om man fick sitta ner själv och köra en 
utbildning på datorn.” 
 
När R1 började på Max fick han lära sig bl.a. säker mathantering och handtvätt av någon 
maxanställd. Men ibland slarvades det och han hann börja jobba med olika områden innan 
han fick genomgång i just det ämnet. Han tycker att den här utbildningen kunde vara bra att 
köra innan man kommer ut i köket så gör man rätt direkt från början. Interaktiv utbildning 
tycker han att dom anställda ska köra innan dom börjar jobba eftersom när man blir visad 
något av någon, så är det mycket information att komma ihåg på en gång och man glömmer 
lätt bort detaljer.  
 
Respondent 2 
R2 tror att en interaktiv utbildning skulle vara speciellt bra när man är helt ny på företaget. 
Den anställde kan då börja med den för att få lite basinformation, för att sen ha en handledare 
under den praktiska delen. Men vad det gäller Maxskolan steg 1-4 tror han att det är viktigt att 
få träffa folk från andra restauranger och ha en mentor som står vid tavlan och utbildar 
verbalt. Då kan man samtidigt ställa frågor och diskutera. Men om den interaktiva 
utbildningen skulle vara så avancerad att man skulle kunna köra den samtidigt med andra 
anställda, på andra restauranger och arbeta i grupper via någon sk net-meeting, då skulle det 
kanske fungera som ersättning för Maxskolan. R2 tror att vad det gäller grundutbildningen så 
skulle denna utbildning fungera utmärkt som en bas innan man går ut i köket för första 
gången. Då har man mer kött på benen. Men Maxskolan tror han ska ske på plats med en 
duktig instruktör som kan leda utbildningen dit han vill. R2 tror att i det fall man ska lära sig 
något helt nytt kan ha mer nytta av en interaktiv utbildning eftersom det är svårt att söka svar i 
nytt material. Han tycker också att det borde finnas någon ”Fråga läraren” del där man lätt 
kan klicka för att få svar på eventuella frågor, både praktiska och teoretiska.  
 
R2 tror att det är lättare för eleven att sitta med en interaktiv utbildning och få svar på sina 
frågor än att sitta med en tjock pärm och inte ha någon att fråga. Han tror också att om det är 
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lätt att hitta information för eleven i utbildningen så kommer också denne att göra det. Han 
blir motiverad att söka information självständigt. R2 tar som exempel om man som elev vill 
veta temperaturen på kött så kanske man inte orkar bläddra i pärmen utan väljer att fråga 
någon vid ett senare tillfälle. Men R2 tror att om man med några klick kan få fram en 
videosnutt så blir det mycket enklare och roligare. ”Det är svårt att få en bild av något du 
aldrig förut sett genom att bara läsa det men om du får se det visuellt genom video så får man 
ju direkt se hur en temperaturmätare ska se ut och hur man ska gå till väga. ”  
 
Respondent 3 
R3 tycker att skillnaden är att i den interaktiva utbildningen får du se vad du ska göra, du 
behöver inte läsa det på samma sätt som när det gäller teori. 
 
Respondent 4 
R4 tycker att i den interaktiva utbildningen får man verkligen se vad som händer, annars är 
det svårt att sätta sig in i situationen. Hon tycker att det är lättare att lära sig saker om man får 
se men det kan vara olika för olika människor. Det är lättare att sätta sig in i de olika 
situationerna om man får se dom visuellt.   
 
Respondent 5 
R5 tycker att man verkligen får se hur olika saker fungerar. På en föreläsning målar man ju 
bara upp en bild av hur något skulle kunna vara, som dessutom kan feltolkas. Det är svårare 
att misstolka något om man får se det. Han tror att interaktiv utbildning kan användas även 
inom ledarskap.   
 
Respondent 6 
R6 tycker att fördelen med denna utbildning är att det känns som att det blir väldigt 
organiserat och man kan välja ut dom saker man tycker är viktigt. I stressen när man 
handleder kan det vara lätt att glömma bort detaljer när man ska förklara saker eftersom att 
den som handleder också har ett arbete att sköta utöver att lära upp någon. Då kan det vara lätt 
att missa saker som är viktiga. Så det här känns mera pålitligt.  
 
R6 tror att ungdomar som jobbar på Max har lättare för att ta till sig detta än att läsa i en text. 
Han tror att dom har lättare för att koncentrera sig till denna typ av utbildning. Sen det här 
med att man får feedback direkt, det blir nästan som ett prov som man gör med alternativ och 
man får se vad som är rätt och fel. Det gör också att man måste vara skärpt för annars vet man 
att man kan svara fel. Det blir lite tävlingsmoment över det hela. Han tror att 
koncentrationsnivån är mycket högre än att bara sitta och läsa i en pärm.  
 
Respondent 7 
R7 tycker att det är stor skillnad på att sitta i en grupp med föreläsare mot att sitta vid en dator 
och klicka. Här får man verkligen se verkliga händelser som kan hända i verkligheten, men på 
Maxskolan får man olika händelser berättade för sig istället. 
 
Respondent 8 
R8 tycker att det här är mer kreativt det blir roligare i längden. Dom utbildningar som hon har 
gått, sitter man mycket och lyssnar och det kan lätt bli tröttsamt i längden.   
 
Respondent 9 
R9 tycker inte att skillnaden är så stor, inlärningssättet är detsamma säger hon. 
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Respondent 10 
R10 tycker att man i den här utbildningen är mer delaktig.  
 
Respondent 11 
R11 anser att här får man ju testa själv. Det är varierande och det passar nog många. 
 
Respondent 12 
R12 tycker att det är mindre att läsa och man tar lättare in information då man får se saker. 
 
Respondent 13 
Här ser man och upplever, berättar R13. Men det är bra med text också man ska både läsa och 
se för att lära sig saker. 
 
Respondent 14 
R14 tycker att man på kortare tid tar in mer information med denna utbildning i jämförelse 
med hur mycket information man skulle lära sig i en föreläsningssal. Men man kanske kan gå 
in mer på djupet i en föreläsningssal. Men här i den interaktiva utbildningen får man i alla fall 
dom viktigaste bitarna väldigt snabbt.   
 
Respondent 15 
R15 tycker att det är stora skillnader mellan den interaktiva utbildningen och max nuvarande 
utbildningar. I den här utbildningen får man verkligen se, höra och uppleva det man ska lära 
sig. I en föreläsningssal kan man aldrig uppleva något på samma sätt säger han. R15 tycker att 
den här interaktiva utbildningen påminner mycket om praktisk utbildning. 
 
Sammanfattning: 
Skillnaden mellan en interaktiv videoutbildning samt dom utbildningar som Max har i dag är 
främst att i den interaktiva videoutbildningen får man alltid se, höra och uppleva olika 
problem och situationer. I den utbildning som i dag används inom företaget varvas teori med 
grupparbeten och föreläsare som berättar och förklarar olika saker. I grundutbildningen har 
man också en handledare på restaurangen som ”lär upp” den nyanställde. Slutsatsen av 
respondenternas svar på frågan är att en interaktiv utbildning skulle passa många väldigt bra. 
Den anställde får själv sitta ner i lugn och ro och i sin egen takt köra utbildningen på plats. 
Han behöver inte känna sig stressad eller nervös för att svara fel eller misslyckas. Han kan när 
han vill stoppa utbildningen och backa bak om man vill repetera något. I en verklig situation 
kanske många upplever det nervöst att stå med sin handledare och av den anledningen går inte 
informationen in på det sätt som den borde. Många av respondenterna påpekar just detta.  
Många tror också att risken för misstolkning blir mindre i en interaktiv videoutbildning 
eftersom man här verkligen får se hur saker och ting ska gå till.  
 
3.6 Kan man identifiera sig med personen i utbildningen? 
 
Respondent 1 
Ja det tror R1. Han säger att man får mer intryck av en sådan här typ av utbildning än om man 
skulle läsa samma information i en pärm, kontra får det förklarat för sig av en handledare. 
Han tror att informationen skulle tas in direkt på det här sättet men det beror kanske lite på 
hur man är som person. Han tror att det kan vara svårt att läsa en text och ta in det som är 
viktigt och sen lägga in det i praktiken. Men i detta exempel så blir man visad hur man ska 
göra och man lär sig samtidigt.  
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Respondent 2 
R2 tror absolut att man identifierar sig lättare genom att se det på film. Man har sett det förut 
och inte bara läst det. Så när man själv står inför en uppgift för första gången så blir det 
lättare. Då har man redan sett och hört det man ska göra.  
 
Respondent 3 
R3 känner igen sig och tycker att han kan identifiera sig med det som sker. 
 
Respondent 4 
”Ja absolut” säger R4. 
 
Respondent 5 
”Absolut, det skulle kunna vara precis som i filmerna. Allt är fullt möjligt. Även på 
feedbacken är det sånt som kan hända” berättar R5. 
 
Respondent 6 
”Ja absolut, man känner igen sig i olika situationer och man märker när man gör fel och 
upptäcker hur man egentligen ska göra” säger R6. 
 
Respondent 7 
Ja det tycker R7. ”Man har lättare för att känna igen sig i situationerna och sätta sig in i 
problemen.” 
 
Respondent 8 
”Absolut det är det som är bra med detta” säger R8. 
 
Respondent 9 
”Ja det tycker jag absolut. Det var lätt att förstå vad han på filmen gjorde. Det var lätt att 
identifiera sig i situationen” berättar R9. 
 
Respondent 10 
”Ja det tycker jag absolut. Mest i dom rätta svaren, men en den nya utbildningen inom Max 
har blivit bättre. Man är mer delaktig nu än förut” berättar R10. 
 
Respondent 11 
R11 tycker att man absolut kan göra det. ”Sånt gör man varje dag. Därför var det lätt att 
identifiera sig med det som händer. Det är mycket lättare än att bara läsa det.”    
 
Respondent 12 
”Absolut det var mycket lätt att göra det” säger R12. 
 
Respondent 13 
Ja det tycker R13 att man kan. 
 
Respondent 14 
R14 tycker att man absolut kan göra det. ”Det var väldigt lätt. Sen att den är hämtad från 
Max gjorde det hela väldigt lätt. Miljön var välbekant. På maxskolan fick man skriftliga 
exempel på olika scenarion och redan då kunde han identifiera sig med den situationen” 
berättar R14. Nu när han såg detta kände han att det var ännu lättare att göra det. Speciellt tror 
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han också att det för nyanställda är mycket lättare att identifiera sig med just en sån här 
utbildning då man verkligen får se och uppleva dom olika filmerna. 
 
Respondent 15 
R15 tycker att man absolut kan identifiera sig på ett positivt sätt. Han anser också att arbetet 
utvecklats på restaurangerna på senare år och att man därför kan känna igen sig även i dom 
felaktiga alternativen. R15 känner igen alla beteenden från utbildningen att det är sådana som 
finns och existerar.    
 
Sammanfattning: 
Identifikationen i filmerna fick positiv respons från respondenterna. Alla tyckte att dom kunde 
identifiera sig med det som spelades upp, även dom felaktiga alternativen. Reaktionerna var 
att det var väldigt realistiska scenarier och situationer som inträffar i stort sett varje dag på 
restaurangerna. Många av respondenterna kunde direkt känna igen sig och verkligen sätta sig 
in i situationen som spelades upp på filmen. 
 
3.7 Tror du att rörlig bild kan vara ett bättre inlärningssätt i 
utbildningssyfte? 
 
Respondent 1 
R1 tror att det för många kan vara mycket lättare att lära sig av rörlig bild. 
 
Respondent 2 
R2 tror absolut att det kan vara så. Och man kan kombinera video med text och speaker. En 
speaker som hela tiden upprepar och påminner om vissa viktiga delar.  
 
Respondent 3 
Ja det tror R3. Han tror också att man snabbare lär sig med den här typen av utbildning och då 
även får komma in fort i köket och börja jobba. 
 
Respondent 4 
Ja det tror R4. 
 
Respondent 5 
R5 tror att det är både och. Rent praktiskt är det nog lättare med videofilm om man ska lära 
sig något. Han tror att just det exemplet som han just sett fungerar väldigt bra som videofilm. 
 
Respondent 6 
R6 tror att det blir mer engagerande, man känner igen sig och blir mer koncentrerad helt 
enkelt i jämfört med kanske stillbilder.  
 
Respondent 7 
Ja det tror R7, nu i samhället ska man förnya sig så det här är nog ett bra sätt.   
 
Respondent 8 
Absolut, just att man får se och uppleva gör att man lär sig bättre säger R8. 
 
Respondent 9 
R9 tycker att det är bättre att se på film det är lättare att se på filmen och lära sig olika saker 
och ting. 
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Respondent 10 
Absolut. Det är lite som praktik. Det liknar praktik väldigt mycket säger R10. 
 
Respondent 11 
Se går snabbare än att läsa. Man lär sig mer av att se. Det blir mindre ren fakta att mata in 
tycker R11. 
 
Respondent 12 
Det blir mer verkligt och personligt, mer på riktigt och man ser hur det går till. Man sätter sig 
mer in i situationen tror R12. 
 
Respondent 13 
Ja absolut tycker R13. Det är mer detaljrik beskrivning på vad man göra än att bara läsa i 
papper. 
 
Respondent 14 
R14 är övertygad om att det är så. Ljud och bild i kombination tror han med bestämdhet är en 
mycket bättre inlärningsmetod.   
 
Respondent 15 
Det är mer levande att se det göras än att läsa om det. Det finns många som har svårigheter att 
ta till sig information i läst form. Det behöver inte vara fullständig dyslexi det handlar om 
men för många är det svårt att omsätta texten i information och omvandla den till kunskap 
säger R15. 
 
Sammanfattning: 
Precis som R14 säger: ” Ljud och bild i kombination tror han med bestämdhet är en mycket 
bättre inlärningsmetod.”  Alla respondenter är väldigt positiva till rörlig bild och tror att det 
gör det hela mer intressant och framförallt att det blir roligare att lära sig något. R15 berättar 
också att denna metod är mycket bra för sådana människor som har svårt för att omvandla text 
till information. Därför tror respondenterna att en sån här typ av utbildning med rörlig bild 
kan fungera bra på de flesta pga. att intresset ökar i utbildningssituationen och man blir mer 
engagerad. 
 
3.8 Skulle en sån här utbildning vara tilltalande för Max och i så fall 
varför? 
 
Respondent 1 
Just för att det är många människor som ska lära sig mycket på kort tid och alla fungerar olika 
i inlärning. Just denna typ av utbildning tror R1 skulle passa många människor bättre. Det 
skulle därför vara väldigt bra för Max. 
 
Respondent 2 
Just för att det är många människor som ska lära sig mycket på kort tid och det blir lätt 
stressigt. R2 tror att man lär sig lättare genom en interaktiv utbildning än att läsa. Man 
fungerar olika och att ha en sån här utbildning som komplement skulle förbättra situationen 
för många.  
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Respondent 3 
R3 tycker att den här utbildningen skulle fungera bra på Max. Då behöver man inte bara läsa 
sig till informationen. 
 
Respondent 4 
Ja den skulle vara jättebra för att man kan lära sig i sin egen takt och gå tillbaka och repetera 
det man är osäker på säger R4. Det är ett bra sätt för dom som tycker att det är svårt att läsa 
eller att sitta i en föreläsningssal och koncentrera sig. 
 
Respondent 5 
Om man får en tjock pärm framför sig som man ska läsa så kan det kännas ganska tungt men 
det är lättare att sitta framför en utbildning på datorn och få det förklarat för sig. Och det att 
man får direkt feedback på det man gjort och det tror jag är väldigt viktigt säger R5. Han 
tycker också att det efter varje avsnitt ska finnas frågor som man kan läsa. En form av 
frågedatabas där man kan ställa viktiga frågor, som kan ersätta en lärare i verkligheten. 
 
Respondent 6 
R6 tycker att den skulle vara bra som ett komplement till nuvarande utbildning. Vi har alla 
olika sätt att ta in information på och skulle en sån här metod vara ett bättre alternativ för 
vissa människor så är det väldigt tilltalande för Max att använda sig av en sådan. 
 
Respondent 7 
Man kan utbilda fler människor samtidigt på kortare tid säger R7. Man kanske kan samköra 
många samtidigt. Man behöver inte ha folk som åker runt i landet och utbildar folk utan nu 
kan man istället få samma utbildning på restaurangen vid datorn. Det ökar tillgängligheten för 
utbildningen som man ska genomgå.  
 
Respondent 8 
R8 tror att den skulle vara tilltalande för Max eftersom den är så varierande i sitt upplägg. 
 
Respondent 9 
R9 tror att den skulle vara mycket passande för Max.  
 
Respondent 10 
Det skulle bli billigare för företaget med en interaktiv utbildning. Man kan utbilda fler 
personal än vad man kan göra i dag. Man behöver inte skicka iväg personal utan dom kan sitta 
i sin stad där dom bor och köra utbildningen. Så därför anser jag att en sån här utbildning 
skulle vara bra säger R10. 
 
Respondent 11 
En sån här utbildning skulle vara mycket bra för max eftersom alla är så olika och just den här 
typen av utbildning tror R11 de allra flesta kan ta till sig. 
 
Respondent 12 
R12 tror att en sån här utbildning skulle vara tilltalande för Max. Det är viktigt att man gör 
rätt saker. Det är positivt det blir variation i utbildningen tycker hon. 
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Respondent 13 
Absolut en sån här utbildning skulle vara jätte bra. Det är mycket att lära sig dom första 
dagarna så man får bra upplärning av att göra en sån här utbildning då tycker R13. 
 
Respondent 14 
Som ett komplement tror R14 att denna utbildningstyp skulle fungera jättebra på Max. Alla 
har ju olika sätt att ta in information på och för R14 som har lite dyslexi så skulle denna 
utbildning fungera utmärkt. Han tror att om han skulle få en utbildning presenterad för sig på 
detta sätt så skulle han greppa saker mycket bättre.   
 
Respondent 15 
Ja det tror han absolut. R15 tror att den här typen av utbildning är lätt att ha på alla 
restauranger eftersom dessa är utrustade med datorer. Och då när någon ny kommer till en 
restaurang så kan dom snabbt ladda utbildningsprogrammet och köra den istället för den 
grundutbildning som görs i dag. Om det sedan byts information någonstans så är det lättare att 
uppdatera den på alla ställen samtidigt eller att den hämtas från intranätet i sin nya version.  
 
Sammanfattning: 
Alla respondenter tror på den här typen av utbildning. Orsaken till det är dom tror att den här 
metoden faller fler i smaken än dom traditionella utbildningar som används i dag. Dessutom 
så blir utbildningen mer tillgänglig för dom anställda eftersom man kan sitta vid en dator och 
göra den i sin egen takt och på så sätt slippa stressen som annars lätt uppstår när man ska ta in 
ny information på kort tid. R14 berättar också att han har dyslexi och tror därför att han 
mycket lättare skulle lära sig av den här typen av utbildning eftersom han har svårigheter att 
läsa.  
 
3.9 Är det här en bra, mindre bra eller en dålig metod för inlärning? 
 
Respondent 1 
R1 tror att det är en bra metod men han tror ändå att man ska ha kvar det gamla sättet i viss 
utsträckning. Man går ofta tillbaka till utbildningspärmen och har diskussioner men han tror 
att under utbildningsveckan när man börjar på Max skulle just den här typen av utbildning 
fungera väldigt bra. Han tycker att man skulle köra en sån här utbildning före passet eller mitt 
under passet.  
 
Respondent 2 
R2 tror att det är en bra metod. Men den måste kombineras med teori eller praktik med 
mentor. Att bara lära sig av interaktiv utbildning känns lite opersonligt. Han tror att man 
måste ha en kontakt med en lärare också. Denna kan då styra eleven så han kanske först går 
igenom ett visst avsnitt i den interaktiva utbildningen och sedan ska gå in i köket och 
praktisera det han just lärt sig. Då kan eleven ställa frågor och få svar i det praktiska området 
som berör det han just lärt sig i den interaktiva utbildningen. Det tror R2 är viktigt. Men han 
tror att inlärningsprocessen kommer att gå bättre med en interaktiv utbildning. 
 
Respondent 3 
R3 tror att detta är en bra metod för det är lättare att lära sig på detta sätt. 
 
Respondent 4 
Hon tycker att det är en bra metod. 
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Respondent 5 
Han tycker att det är en mycket bra metod. Man får snabbare förståelse för olika saker genom 
en interaktiv utbildning. 
 
Respondent 6 
Det är en bra metod tycker R6. 
 
Respondent 7 
Det är en bra metod. När det är rörliga bilder så får man tänka själv säger R7. Man behöver 
inte vara rädd för att svara fel. Det är bättre än att sitta i en grupp då man kanske är rädd för 
att skämmas och inte vill svara fel. Här törs man på ett annat sätt och man är inte rädd för att 
svara fel på samma sätt. Man får också direkt se konsekvenserna på vad som kan inträffa om 
man gör saker på fel sätt. 
 
Respondent 8 
Det är en bra metod tycker R8. Man får variera sig och prova själv. Det är lite praktiskt. 
 
Respondent 9 
Det är en bra metod tycker R9. 
 
Respondent 10 
Det är en bra metod tycker R10. 
 
Respondent 11 
Det är en bra metod tycker R11 men det finns dock några som faktiskt lär sig bättre av att 
bara läsa.  
Men här får man visuellt se och det gör det till en bra metod. 
 
Respondent 12 
Det är en bra metod om man kan gå tillbaka och repetera tycker R12. 
 
Respondent 13 
Det är en bra metod eftersom man får se och uppleva säger R13. 
 
Respondent 14 
Det är en bra metod tycker R14. 
 
Respondent 15 
Det är en mycket bra metod tycker R15. 
 
Sammanfattning: 
Alla respondenterna anser att det här är en bra metod men att den kanske ska kombineras med 
annan typ av utbildning. Många tror att en interaktiv utbildningsmetod i kombination med 
praktisk samt handledare skulle vara det optimala.  
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3.10 Om du fick välja mellan interaktiv videoutbildning, teoretisk 
utbildning eller föreläsning. Vad skulle du välja då? Varför?  
 
Respondent 1 
R1 skulle välja den interaktiva videoutbildningen eftersom han tror att den ger mer på kort tid. 
Efter en teoretisk utbildning eller en utbildning grundad på föreläsare så är det inte säkert att 
man i praktiken gör rätt ändå, men i denna typ av utbildning ser man precis hur det ska gå till 
och därför tror han man gör mer rätt efter en sådan. 
R1 tror att han personligen skulle lära sig mest av en interaktiv videoutbildning men samtidigt 
tror han att man har mycket frågor och har ett behov att kunna ställa dom till någon 
handledare. Så därför tror han inte att man bara kan köra interaktivt. 
 
Respondent 2 
R2 skulle välja den interaktiva videoutbildningen men tror inte att det skulle skada att ha en 
pappersversion om man vill slå upp något. Då slipper man starta datorn igen och får istället 
snabbt svar på just det man söker. Han tror att dessa skulle komplettera varandra bra 
R2 lär sig mest av att prova själv dvs. praktisk utbildning. Men han gillade att man i 
utbildningen fick videofeedback på frågan och fick se eventuella konsekvenser av sitt 
handlande. Han tror också mer på interaktiv utbildning än linjär video utbildning då man 
kanske ska se en längre film och sedan få svara på ett antal kontrollfrågor. Han tycker det är 
bättre att man får se korta snuttar, svara på en fråga och sen få en direkt feedback i form av 
film och eventuellt en speaker som förklarar varför man svarat rätt eller fel och om man svarat 
fel så ska denna förklara hur man istället skulle ha gjort. 
 
Respondent 3 
R3 skulle välja den interaktiva videoutbildningen för att han tycker att man i en sådan kan gå 
tillbaka och repetera olika avsnitt. 
 
Respondent 4 
Hon skulle välja interaktiva videoutbildningen för den är mer varierande. ”Man sätter sig in i 
situationen och känner igen sig. Det är lättare än att få en situation beskriven på papper. Med 
en lärare kanske man inte vågar fråga på samma sätt men i denna utbildning vågar man 
ställa dom ”dumma frågorna” Det bästa vore att först göra en sån här utbildning och sen gå 
ut och praktisera.” 
 
Respondent 5 
R5 skulle välja den interaktiva videoutbildningen. För man kommer ihåg mer av denna typ av 
utbildning än att bara läsa eller lyssna. Man får använda alla sina sinnen i en sån här 
utbildning. 
 
Respondent 6 
R6 skulle välja den interaktiva videoutbildningen. Han tror att han skulle fått ut det han vill av 
utbildningen. Samma gäller övrig personal man vet vad den personen tagit till sig och men vet 
att dom tagit del av det man vill att dom ska göra.  
Han tycker att den här typen av upplärning där man ser situationer och kan relatera till dom 
och kunna ge och få feedback tycker han är den mest effektiva därför att den blir mest 
engagerande helt enkelt. I verkligheten kanske det inte alltid finns tid att ge direkt feedback.   
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Respondent 7 
Han skulle välja interaktiv videoutbildning. Det är lättare att se och höra och kanske läsa lite, 
uppleva saker än att bara få det på papper eller i en föreläsningssal. 
Först får man se något som t.ex. i den här utbildningen och sen får man gå ut och utöva det 
man precis sett. T.ex. kan man på morgonen köra en interaktiv utbildning på hur man dressar 
hamburgare och sedan på förmiddagen ska man ut och verkligen göra det. Då är man inte helt 
borta när man ska stå där och allt ska fungera.  
 
Respondent 8 
Interaktiv videoutbildning skulle R8 välja. Hon vill slippa sitta och läsa det blir jobbigt. Det är 
roligare att sitta själv och få se filmsnuttar. Hon skulle lära sig mer för att det är roligare. 
R8 har inte provat så mycket interaktivt. Föreläsare är bättre än teori. Men detta är bättre sätt 
med interaktiv utbildning. Man törs kanske inte fråga i en grupp men här kan man göra hur 
man vill. Man behöver inte skämmas om man svarar fel. Då går man bara tillbaka och testar 
igen.  
 
Respondent 9 
R9 skulle välja den interaktiva videoutbildningen. Det är lättare och det är inte lika jobbigt 
som att bara sitta och lyssna på en lärare under en längre tid. 
 
Respondent 10 
Interaktiv videoutbildning skulle hon valt. Det är roligare än att bara läsa tycker R10. Man 
blir lätt trött av att bara läsa.   
 
Respondent 11 
Den interaktiva videoutbildningen hade R11 valt. Inte pärmen men kanske föreläsaren. Men 
blir den interaktiva videoutbildningen för enkel undrar hon, den måste kunna ersätta en 
föreläsare. 
Visuell och praktisk utbildning lär hon sig snabbast på. Se och höra samt göra själv. 
 
Respondent 12 
Interaktiv videoutbildning hade R12 valt. Läsa är jobbigt, detta är mycket lättare säger hon. 
 
Respondent 13 
R13 skulle välja föreläsningen. Det är lätt med någon som står och berättar och förklarar då 
kan man också ställa frågor. 
 
Respondent 14 
Interaktiv videoutbildning skulle R14 välja. Det känns lättare och mindre krångligt för att få 
utbildningen. Han säger: ”När jag ska lära sig något så försöker jag koppla ihop det med 
bilder för att lättare få in informationen i huvudet. Bilderna behöver inte alltid ha något med 
ämnet att göra som jag ska lära mig men det går mycket lättare att lära sig då.”   
 
Respondent 15 
R15 skulle välja att göra den på datorn. Man kan alltid gå tillbaka och göra igen men är man 
på föreläsning med många andra så kanske man då inte törs fråga på samma sätt eftersom att 
det då är gruppen som ska föras fram och inte enbart den enskilde personen. Man vill inte som 
enskild person ta för mycket plats från gruppen och inte heller utmärka sig från gruppen. På 
universitetsföreläsningar kan det speciellt vara så att man inte förstår men inte vill fråga 
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läraren och be denna upprepa informationen. Man tänker att man kanske är den ende som inte 
förstått och vill därför inte fråga. Här törs man gå tillbaka och repetera och ställa frågor på 
nytt. 
 
Men detta ställer naturligtvis höga krav på utbildningen på datorn att den är heltäckande och 
inte har luckor. Man måste även här ha den möjligheten att ställa frågor på något sätt. Antigen 
genom en FAQ eller genom en elektronisk lärare som kan besvara eventuella frågor som kan 
uppstå.  
 
Sammanfattning: 
Alla respondenter förutom R13 valde den interaktiva videoutbildningen eftersom dom tror att 
den fungerar bäst som inlärning. 
 
3.11 Är det realistiska situationer som spelas upp i utbildningen? 
 
Respondent 1 
R1 tycker absolut att det är realistiska situationer som spelas upp.  
 
Respondent 2 
R2 tycker att det är realistiska situationer som spelas upp. 
 
Respondent 3 
Ja det kan hända på restaurangen. Det är realistiskt tycker R3. 
 
Respondent 4 
Ja det kan hända på restaurangen. Det är realistiskt säger R4. 
 
Respondent 5 
Absolut säger R5. 
 
Respondent 6 
Absolut det är det. Det är mer på detaljnivå man skulle kunna göra förändringar för att få fram 
det man verkligen vill. Man kanske kan plocka fram vissa saker lite tydligare. Man kan utgå 
från detta och kanske ha skådespelare för att kunna göra det mer tydligt och proffsigt men 
själva grundkonceptet är väldigt tydligt och bra säger R6. 
 
Respondent 7 
Ja absolut säger R7. 
 
Respondent 8 
Ja absolut säger R8. 
 
Respondent 9 
Ja absolut säger R9. 
 
Respondent 10 
Ja absolut säger R10. 
 
Respondent 11 
Ja absolut säger R11. 
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Respondent 12 
Ja absolut säger R12. 
 
Respondent 13 
Absolut det är det tycker R13. 
 
Respondent 14 
Absolut det händer varje dag säger R14. 
 
Respondent 15 
Ja absolut det förekommer hela tiden säger R15. 
 
Sammanfattning: 
Situationerna som spelas upp är realistiska det kan man försäkra sig om när man tittar på 
respondenternas svar. Kanske på detaljnivå att det går att göra förändringar men 
grundkonceptet är bra. 
 
3.12 Gör frågealternativen samt svaren i rörlig form det lättare att komma 
ihåg rätt svar? 
 
Respondent 1 
Ja det tror R1 att det är. ”Alternativen i filmen är faktiska scenarier som kan uppstå på 
restaurangen. Har man jobbat ett tag på Max så har man varit med om alla alternativ, det är 
inget som är främmande på något sätt.” 
 
Respondent 2 
”Eftersom att frågealternativen var så överdrivna så kommer man ihåg vilken som var rätt på 
ett lätt sätt” säger R2. ”I kombination med feedbacken så är det väldigt enkelt att få in det i 
huvudet.” R2 tyckte också att det var bra att alternativen inte var så snarlika varandra. Han 
menar att om dom varit mer lika varandra så hade utmaningen blivit större fört att veta rätt 
svar men eftersom att dom var ganska självklara så kunde han snabbt lära sig dom och han 
tror dessutom att han om tre år skulle minnas exakt hur alternativen såg ut just därför. Han 
menar också att det inte är någon tävling om vem som har flest antal rätt utan det viktiga är att 
man lär sig. Han tror att just pga. att alternativen var utformade på det sätt som dom var så 
kommer man att lätt komma ihåg vad som var rätt. Och för en nyanställd så är alternativen 
förmodligen inte lika enkla men ändå tillräckligt enkla för att det ska öka inlärningen.  
 
Respondent 3 
”Det är mycket lättare att komma ihåg med dessa olika alternativ för att det är verkliga 
situationer” säger R3. ”Alla delar är lika viktiga. Med feedbacken får man känna på vilka 
situationer som skulle kunna uppstå om man gör saker fel och på så sätt lär man sig bättre.” 
 
Respondent 4 
Ja det tror hon att det kan vara. Hon tror att man lätt kopplar ihop de olika alternativen med 
feedbacken eftersom att man får se dem visuellt.  
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Respondent 5 
Han tror att man ska vara lite försiktig med alternativen så man inte svarar fel trots att man 
egentligen vet hur man ska göra. Dom får inte vara för lika varandra utan det ska vara tydliga 
alternativ så man inte väljer fel pga. det. 
 
Respondent 6 
R6 tror att man är mer fokuserad när man spelar igång en filmsnutt och man försöker ta till sig 
situationen och vill sen ge ett svar på det. Om man jobbar ett upplärningspass i några timmar 
och har en handledare så blir det väldigt många situationer och det kanske är svårt att komma 
ihåg samtliga för att allting kanske är så nytt när man står där. Han tror att man har lättare för 
att vara koncentrerad och lättare för att ta in informationen. Man kanske är nervös då man står 
där och har en handledare som ska visa något och ge feedback som är både positiv och 
negativ. Givetvis ska det vara ett komplement för man är inte fullärd bara för att man ser en 
massa filmer. Men han tror att det är bra som komplement på det sättet. Koncentrationsnivån 
stiger och man får feedback direkt på det man har lärt sig.  
R6 säger: ”Jag märker själv när jag är handledare att man ibland kanske uppfattar att en 
person har lärt sig ett visst arbetsmoment och dom säger – Javisst jag förstår. Och sen 
märker man kanske en vecka senare att personen gör fel i alla fall och det kan ju kanske tyda 
på att man har varit nervös då man har tagit emot den här informationen eller att man har 
missförstått informationen, man kanske trodde att man förstod. Så på så sätt är detta mycket 
bra för det går ju nästan inte att göra fel i en interaktiv utbildning på det här sättet. Här får 
man ju tydliga besked på dom här punkterna.”  
 
Respondent 7 
”Absolut.” Om man t.ex. bara svarar på ett papper så kanske man inte är lika intresserad av 
att veta vad som var det rätta svaret och framförallt varför det var rätt tror R7. ”Här får man 
se varför man svarat rätt och vad det kan resultera i samt även vid felaktigt svar.”  
 
Respondent 8 
R8 tror att det är jättebra och tycker att det blir mer verkligt. ”Man får se varför man hade fel 
så man inte bara lär sig att det är fel.” 
 
Respondent 9 
”Ja absolut. Man lär sig mycket lättare” säger R9.    
 
Respondent 10 
”Ja man vill gärna ha ros. Alla andra situationer blir pinsamma och det vill man inte vara 
med om i verkligheten. Man vill alltid ha positiv feedback. Man förstår bättre vad som 
verkligen kan hända och man vill inte vara orsaken till konsekvenserna som faktiskt kan 
hända” säger R10. 
 
Respondent 11 
”Ja absolut det är mycket lättare. Man tar inte åt sig det på samma sätt om man inte fick den 
feedbacken.” 
 
Respondent 12 
Ja det tror hon. 
 
Respondent 13 
”Absolut.” säger han. ”Bra med rörlig feedback då lär man sig lättare.”  
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Respondent 14 
Ja det tror han.  ”Klickar man fel och inte får veta varför man gör fel skulle det lämna ett 
tomrum och då skulle utbildningen inte vara meningsfull. Detta ger ett större intryck och det 
blir mer verkligt.” 
 
Respondent 15 
Han tycker att detta är en väldigt bra metod men tror att den går att förbättra. R15 tror att en 
bättre metod än just denna kan vara att svara på frågan och sen får man feedbacken på alla 
resultaten. Någon som presenterar svaren. Och förklarar varför man valt ett alternativ och 
varför man valt just det. Även om man valt rätt alternativ så är det inte säkert att man förstått 
varför man valt rätt alternativ. Därför tror han att det är viktigt att presentera vad som kunde 
gått fel om man valt fel. Det är viktigt att få feedback på allt.  Man måste få feedbacken på 
dom felaktiga svaren också. ”Det är väldigt lätt att svara rätt på ett prov men det är inte för 
den skull säkert att man vet varför man svarat rätt och framför allt lärt sig det man ska.” 
säger han. 
 
Sammanfattning:  
Alla respondenter tror att den här metoden med röliga alternativ samt svar är mycket bra. 
Dom tycker att det blir så verkligt när dom ser konsekvenserna av sitt handlande. Ingen vill 
uppleva negativ feedback på det sättet som det presenteras på filmen och därför tror dom att 
man tar till sig detta mer. Dom tycker också att man i den här utbildningen verkligen vill veta 
varför man svarat rätt eller fel och tror att man engagerar sig mer när man visuellt får se och 
uppleva situationerna. R15 säger ”Det är väldigt lätt att svara rätt på ett prov men det är inte 
för den skull säkert att man vet varför man svarat rätt och framför allt lärt sig det man ska.”  
 
R2 tror också att informationen sätter sig under en längre period just pga. den här metoden. 
Han tror att man minns alternativen samt svaren under en lång tid just för att dom presenteras 
på det här sättet.  
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4. Diskussion 
 
Jag har i mitt arbete undersökt om interaktiv video är ett bättre inlärningssätt än traditionell 
utbildning. Som hjälpmedel i min forskning har jag arbetat fram en demonstation av en 
interaktiv videoutbildning som jag sedermera har testat på en respondentgrupp. 
Jag har samarbetat med Max hamburgerrestauranger i det här projektet. Jag har tillsammans 
med en kontaktperson på Max hamburgerrestauranger, Jonas Aspenfjäll utbildningschef, samt 
Thomas Johansson, distriktschef, arbetat fram en lämplig demo som handlar om säker 
mathantering. 
Syftet med undersökningen var att genom testning på respondenter ta reda på om interaktiv 
videoutbildning är ett bättre inlärningssätt? 
 
Jag har producerat en demo av en interaktiv videoutbildning baserad på videofilmer. Den har 
jag sedan testat på 15 respondenter, alla anställda på Max Hamburgerrestauranger. Jag har en 
bra spridning både på ålder, kön samt anställningsposition inom företaget. 
Alla respondenter har genomgått någon form av tidigare utbildning och genom intervju så har 
jag fått en bild om hur Max Hamburgerrestaurangers nuvarande utbildningar är upplagda. 
14 av 15 respondenter löste uppgiften på rätt sätt när dom testade demon av en interaktiv 
videoutbildning.  
 
4.1 Hur uppfattar respondenterna tidigare utbildning som dom genomgått 
inom företaget? 
 
Max Hamburgerrestauranger arbetar mycket med upplevelsebaserad utbildning med 
problemlösningar i grupp. När en nyanställd börjar på Max hamburgerrestauranger får han 
eller hon genomgå en grundutbildning för att lära sig dom viktigaste sakerna för att komma 
igång med arbetet. Den här grundutbildningen innehåller både teori samt praktisk utbildning. 
Den anställde får en handledare på restaurangen som ”lär upp” och visar olika arbetsstationer. 
Senare under sin karriär finns möjligheten att genomgå andra typer av utbildningar såsom 
Maxskolan steg 1-4, marknadsföring, säkermathantering m.m. 
Maxskolan samt övrig utbildning är uppbyggda med föreläsare, teori samt grupparbeten. 
 
Metoden dom använder sig av liknar PBL, problem baserad inlärning som utgår ifrån att 
studierna ska vara baserade på arbete med problem inom ett ämnes- eller verksamhetsområde. 
Man arbetar med uppgifter tagna ur verkligheten och lär sig på så sätt fakta, sammanhang, 
undersöknings- och beräkningsmetoder inom det ämnes- eller verksamhetsområde som 
utbildningen gäller 
 
De flesta respondenter tycker enligt mitt resultat, att utbildningarna dom genomgått var 
intressanta och lärorika.  
R3, R11, R12 och R14 upplevde att det var mycket teori att läsa på samma gång och att det 
var svårt att ta till sig all information. Övriga respondenter hade inga problem med detta.  
Alla dom respondenter som genomgått utbildning med föreläsare ansåg att det inte var 
besvärligt förutom R10 som tyckte att det var långtråkigt och att det inte gav henne särskilt 
mycket att sitta och lyssna.  
Grundutbildningen som alla respondenter genomgått tyckte dom flesta var bra men R15 anser 
att det ställer höga krav på den som lär ut. Han menar att det är viktigt att den nyanställde har 
samma handledare under hela grundutbildningen så att informationen blir konsekvent. 
Handledaren ska också kunna lära ut det som är nödvändigt på ett bra och pedagogiskt sätt.  
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R4 upplevde grundutbildningen lite ”rörig” eftersom det var stressigt på restaurangen just då.  
 
En interaktiv utbildning skulle lösa många av dom här problemen eftersom informationen är 
konsekvent och alla genomgår exakt samma utbildning.  
 
4.2 Vad tycker respondenterna om sekvenserna av den interaktiva 
videoutbildningen? 
 
Resultatet visar att respondenterna är mycket positiva till en interaktiv videoutbildning och 
tycker att det är en bra metod för inlärning. Dom känner sig mer delaktiga i den här typen och 
tror att inlärningen blir lättare eftersom det är roligare att göra en sån här utbildning på datorn. 
Alla sinnen används och dom får visuellt se och uppleva olika situationer som kan uppstå.  
R3, R9, R10, R13, R14 och R15 tror att man lär sig mer av att vara delaktig, fundera och själv 
lösa dom problem som uppstår.  
PBL är en metod som även skulle användas vid en interaktiv videoutbildning eftersom man 
visuellt kan simulera olika problem och scenarier på en restaurang. Det är precis som 
Rousseaus teorier som är samma princip som används i dag med PBL att man direkt får lära 
sig konsekvenserna av sitt handlande. I den här utbildningen kopplar man det med 
konsekvenserna av matleveransen som inte togs om hand på rätt sätt och vad det resulterade i. 
Den negativa feedbacken som man tar del av i utbildningen är en direkt koppling till hans 
teori samt PBL-metoden. Detta tas upp i inledningen.  
 
Att använda sig av fler sinnen under utbildningen verkar vara positivt bland respondenterna. 
Det är som med montessoripedagogoken som jag skriver om i inledningen där barnet ska 
upptäcka världen med olika sinnen. Här finns en filosofi som låter barnet utvecklas naturligt 
och spontant efter sina egna individuella behov, som i själva verket lät barnet lära sig själv 
genom att använda ögon, händer och intellekt i samspel. 
 
Det är uppskattat med videofilm där dom visuellt får se och uppleva olika situationer, både 
negativa och positiva.  
Dock får inte videoklippen bli för långa tycker R4 för då tror hon att man lätt tappar 
fokuseringen. Den här typen borde då vara bättre än vanlig linjär videoutbildning som oftast 
är längre avsnitt som man ska titta på.  
 
Många tror också att den här typen av utbildning kan gynna de flesta eftersom många har 
svårt för att enbart läsa eller sitta koncentrerad framför en föreläsare. Den här typen av metod 
är mer varierande och blir inte lika enformig. R6, R9, R11, R14 och R15 tror att den här 
utbildningen skulle passa många eftersom vissa har svårigheter att sitta och enbart läsa en text 
eller att sitta koncentrerad på en föreläsning under en längre tid. Den här typen av utbildning 
tror dom därför skulle vara ett bättre inlärningssätt.  
R6 tror att ungdomar som jobbar på Max har lättare för att ta till sig detta än att läsa i en text. 
Han tror att dom har lättare för att koncentrera sig till denna typ av utbildning. ”Sen det här 
med att man får feedback direkt, det blir nästan som ett prov som man gör med alternativ och 
man får se vad som är rätt och fel. Han tror att koncentrationsnivån är mycket högre än att 
bara sitta och läsa i en pärm. ” 
I inledningen beskrivs feedback och hur viktigt det är med den vid rätt tidpunkt samt i sin 
rätta miljö. 
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De flesta respondenter tror däremot inte att man kan helt kan ersätta den praktiska 
utbildningen med en interaktiv videoutbildning. Praktik är svårt att ta till sig om man inte får 
prova själv men dom tror också att det skulle fungera bra som ett komplement till praktik.  
Däremot tror de flesta att många delar i grundutbildningen skulle kunna ersättas med en 
interaktiv videoutbildning då den då skulle bli konsekvent och rutinerna skulle bli detsamma 
på alla restauranger.  
I inledningen tar jag upp vad Dewey påstår ”Utan praktik blir teorin obegriplig, utan teori 
förstår man inte det praktiska” (H.Egidius, Pedagogik för 2000-talet, 1999. Sida 65)Det går 
utmärkt att koppla resultatet med Deweys teori om ”learning by doing”  som jag beskriver om 
i inledningen. R13 säger: ”Här ser man och upplever. Men det är bra med text också man ska 
både läsa och se för att lära sig saker.” 
 
R2 säger att det är bra med en utbildning som är lättåtkomlig. När som helst kan man vid 
behov ta ner utbildningen från intranätet, som alla har tillgång till och köra den del som är 
aktuell just då. Detta skulle spara tid för en handledare som då kan koncentrera sig på andra 
uppgifter. 
 
4.3 Vilka är skillnaderna mellan sekvenserna av den interaktiva 
videoutbildningen och utbildningarna som Max Hamburgerrestauranger 
genomför i dag? 
 
Dom största skillnaderna mellan dessa utbildningar är naturligtvis att i den interaktiva 
videoutbildningen får de anställda se, uppleva och höra på samma gång.  
R15 tycker att det är stora skillnader mellan den interaktiva videoutbildningen och max 
nuvarande utbildningar. ”I den här utbildningen får man verkligen se, höra och uppleva det 
man ska lära sig. I en föreläsningssal kan man aldrig uppleva något på samma sätt. Jag 
tycker att den här interaktiva utbildningen påminner mycket om praktisk utbildning.” 
 
Max Hamburgerrestaurangers nuvarande utbildningar är uppbyggda på ett helt annat sätt och 
går inte att jämföra med den här typen.  
I resultatet så förstår man att respondenterna är positiva till interaktiv videoutbildning. Den 
anställde får själv sitta ner i lugn och ro och i sin egen takt köra utbildningen på plats. Han 
behöver inte känna sig stressad eller nervös för att svara fel eller misslyckas. Han kan när han 
vill stoppa utbildningen och backa bak om man vill repetera något. Precis som med  
Montessoripedagogiken som är en metod som är vetenskapligt utformad och avsedd för att 
utveckla barnets personlighet i hans eller hennes naturliga takt för att på så vis frigöra barnets 
egen potential till självutveckling i en förberedd miljö 
R1 säger: ”Jag tror att det för många skulle vara bra att få sitta ner i lugn och ro första 
dagen och köra en sådan här interaktiv utbildning innan man börjar jobba i köket. Det skulle 
nog vara lättare för många att komma ihåg vissa saker. Man behöver inte känna sig nervös 
och spänd. Jag tror att det skulle fastna bättre om man fick sitta ner själv och köra en 
utbildning på datorn.” 
 
I en verklig situation kanske många upplever det nervöst att stå med sin handledare och av 
den anledningen går inte informationen in på det sätt som den borde. Många av 
respondenterna påpekar just detta. Den teorin hittar man också i litteraturen som beskrivs i 
inledningen.  
Många tror också att risken för misstolkning blir mindre i en interaktiv utbildning eftersom 
man här verkligen får se hur saker och ting ska gå till.  
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R6 säger: ”Fördelen med denna utbildning är att det känns som att det blir väldigt 
organiserat och man kan välja ut dom saker man tycker är viktigt. I stressen när man 
handleder kan det vara lätt att glömma bort detaljer när man ska förklara saker eftersom att 
den som handleder också har ett arbete att sköta utöver att lära upp någon. Då kan det vara 
lätt att missa saker som är viktiga. Så det här känns mera pålitligt. ” 
R14 tror att man i den här utbildningen kan ta till sig dom bitar som är viktiga snabbare och 
att man på kortare tid lär sig det man behöver.  
 
R2 tror också att även om den här utbildningen är bra så är det viktigt att få träffa andra 
människor från andra restauranger för att byta erfarenheter samt att ha en mentor som står vid 
en tavla och förklarar. Samt att man kan skapa intressanta diskussioner i grupp. Men han 
säger samtidigt att om an kan utveckla utbildningen mer och kanske göra den via Internet i 
någon form av ”net-meeting” så kanske det skulle kunna ersätta fysisk utbildning i lärosal 
med mentor. Men han är dock tveksam till detta.  
I grundutbildningen däremot tror han att en interaktiv utbildning skulle fungera bättre. Han 
tror att om informationen är lätt att hitta i utbildningen så kommer han också att bli motiverad 
att faktiskt söka information och lära sig självständigt.  
 
Inom PBL som jag tar upp i inledningen kan man läsa att eleverna får en inre motivation att 
själva söka information och kunskap och träna de färdigheter och det förhållningssätt som 
hjälper dem att lösa problemen eller arbetsuppgifterna. PBL är en arbetsform som har nutida 
krav på individuellt ansvar och individuell kompetensutveckling samt samverkan i grupper 
och flexibla nätverk.  
 
4.4 Tycker respondenterna att sekvenserna av den interaktiva 
videoutbildningen är bra eller dålig? 
 
Alla respondenter tycker att utbildningen är bra. Inlärningssättet är bättre och det är 
varierande. Respondenterna tycker att insikten i situationerna samt det visuella gör att man 
lättare lär sig och tar in informationen. 
R2 tror att det ligger i tiden med en sån här utbildning och att man i en interaktiv 
videoutbildning kan utvärdera eleverna på ett annorlunda sett för att se vad dom egentligen 
lärt sig och vilka delar som gav mest resultat. På så sätt kan man då utveckla produkten 
löpande och göra den bättre. ”På så sätt får man fram en bra produkt som kan förbereda dom 
anställda inför sitt arbete på Max.”   
 
Detta påstående som R2 har stämmer överens med litteraturen.  
”Med interaktiv utbildning har vi också möjligheten att mäta och försäkra oss om att var och 
en som genomgått en viss utbildning också nått målet med den. Vi kan testa och analysera i 
programmet och på så sätt försäkra oss om att eleven verkligen kan sin sak och har förstått 
innebörden av det. I programmet kan man lägga in ”spärrar” som gör att användaren inte 
kan gå vidare om inte full poäng uppnåtts. Genom att presentera olika övningar kan vi se 
förståelsenivån, dvs. att kunskapen inte är statisk, utan att eleven kan använda och kombinera 
den i praktiken och göra mät- och testmetoder där användaren inte kan ”slinka igenom”. ” 
(A.Andersson, Interaktiv video – Del 1 introduktion, 1990. Sida 23) 
R6 tycker också att det blir väldigt strukturerat och man kan se till att personalen verkligen 
går igenom saker innan dom jobbar i produktion. 
 
R1 tror att denna utbildning är bra. Det tycker han därför att man här får se exakt hur det går 
till. Det är vanligt att man är nervös då man ska ha en genomgång med sin chef eller någon 
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annan ansvarig som man i regel inte känner och då spänner man sig kanske, tänker på annat 
som t.ex. hur man står och hur man beter sig och har då svårare för att ta in informationen i en 
sån situation. R1 säger: ”Det kan då vara bättre att få sitta ner i lugn och ro och köra sin 
utbildning i sin egen takt.” Däremot tar det längre tid så det kanske skulle bli en 
kostnadsfråga. Han menar att det kan bli en kostnadsfråga om det är stressigt på restaurangen 
och man då ska ha en som sitter och kör utbildning på kontoret. Men han tror ändå att detta 
skulle fungera bättre. 
R11 tycker att det är jättebra att man får se både det som är rätt och fel, det negativa och 
positiva. Det gör att det är en bra utbildning säger hon.  
 
4.5 Tycker respondenterna att man kan identifiera sig med sekvenserna av 
den interaktiva videoutbildningen? 
 
Identifikationen fick väldigt bra respons av respondenterna. Alla tyckte att det var lätt att 
identifiera sig i situationerna på filmerna, både det rätta och även dom felaktiga alternativen, 
eftersom det är vanliga scenarier som händer dagligen. Respondenterna tyckte att det var 
väldigt realistiska exempel som spelades upp. Dom kunde känna igen sig i det som hände och 
sätta sig in i situationerna på ett bra sätt. 
R1 tror att man får mycket mer intryck av att titta på detta än att läsa samma information i en 
pärm eller lyssna till det via en handledare Han tror att det är svårare att läsa en text som man 
sedan ska lägga in i praktiken än att få se det på film.  
”Det spelar ingen roll hur mycket man utbildar någon om informationen ändå inte fastnar, då 
är det bara bortkastad tid. Men om man kan eventuellt låna hem en skiva eller sitta i lugn och 
ro och köra en utbildning så är det lättare att få det att fastna.” säger R2.  
R14 tycker att det var väldigt lätt att identifiera sig eftersom miljön var så välbekant. Han 
berättar också att på Maxskolan får eleverna skriftliga exempel att lösa. Han tycker att det var 
lätt att identifiera sig redan då när han gick den utbildningen men att dessa exempel med 
videoteknik var ännu lättare.  
Det finns vissa regler man följer för problembeskrivningar.  
En problembeskrivning ska handla om en situation eller en händelse som är hämtat från 
verkligheten. Den ska vara anonym och det får inte finnas inlärningsmål av typen avsnitt i 
kursböcker eller fakta som ska bemästras. Det ska också om möjligt finans alternativa 
tolkningar av vad som lett fram till problemet och helst olika tänkbara lösningar på problemet. 
Man ska kunna identifiera sig i utbildningen och beskrivningarna ska vara sådana att eleverna 
får träning i kritiskt tänkande. ( H. Egidius, PBL och casemetodik – Hur man gör och varför, 
1999) 
 
4.6 Är rörlig bild ett bättre inlärningssätt i utbildningssyfte? 
 
Precis som R14 säger: ”Ljud och bild i kombination tror han med bestämdhet är en mycket 
bättre inlärningsmetod.”  Alla respondenter är väldigt positiva till rörlig bild och tror att det 
gör det hela mer intressant och framförallt att det blir roligare att lära sig något. R15 berättar 
också att denna metod är mycket bra för sådana människor som har svårt för att omvandla text 
till information. Därför tror respondenterna att en sån här typ av utbildning med rörlig bild 
kan fungera bra på de flesta pga. att intresset ökar i utbildningssituationen och man blir mer 
engagerad. Intresset ökar när inlärningssättet är roligare och det går snabbare att lära sig. 
Alla respondenter förutom en, klarade av att lösa uppgiften på rätt sätt i dom sekvenserna av 
interaktiv utbildning som dom fick testa. Det visar att interaktiv utbildning är ett bättre 
inlärningssätt.  
Detta vill jag jämföra med dom intressanta testresultat har kommit fram vid US Army 
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Defence School i Fort Bliss, Texas, från en utbildning i kontroll av raketer. (Mannertorn, 
Försvarsmedia skriftserie nr 1 1989 – Några fakta om interaktiv video i utbildningen) 
Där gjordes tester på elever som både provat traditionell utbildning och interaktiv utbildning. 
Resultaten visade att samtliga elever löste problemen med hjälp av interaktiv video i 
jämförelse med 25% av eleverna som utförde samma uppgift fast med traditionell utbildning. 
Dessutom löste eleverna sina uppgifter snabbare med interaktiv video som hjälpmedel. 
(Mannertorn, Försvarsmedia skriftserie nr 1 1989 – Några fakta om interaktiv video i 
utbildningen) 
 
R2 tycker att det är väldigt positivt att man dessutom kan kombinera rörlig bild med speaker 
som hela tiden påminner om det som är viktigt.  
R5 tror att just det exemplet som han just sett fungerar väldigt bra som videofilm. 
De flesta tror också att koncentrationen ökar betydligt med rörlig bild i jämförelse med t.ex. 
stillbilder. 
”Det blir mer verkligt och personligt, mer på riktigt och man ser hur det går till. Man sätter 
sig mer in i situationen” säger R12. 
 
”Det är mer levande att se det göras än att läsa om det. Det finns många som har svårigheter 
att ta till sig information i läst form. Det behöver inte vara fullständig dyslexi det handlar om 
men för många är det svårt att omsätta texten i information och omvandla den till kunskap” 
säger R15. 
 
4.7 Tycker respondenterna att interaktiv videoutbildning är tilltalande för 
Max Hamburgerrestauranger? 
 
Alla respondenter tror att det här skulle vara en mycket tilltalande utbildningsform för Max 
hamburgerrestauranger. Den här metoden faller majoriteten i smaken tror dom i stället för 
traditionell utbildning. Utbildningen blir också mer tillgänglig för dom som har behovet av 
den eftersom den görs på en dator på restaurangen eller kanske t.o.m. hemifrån. Dessutom kan 
eleven sitta i lugn och ro med hörlurar utan att bli störd och lösa problemen i sin egen takt 
utan att känna stress som annars lätt uppstår när man ska ta in mycket information på kort tid.  
R14 berättar också att han har dyslexi och tror därför att han mycket lättare skulle lära sig av 
den här typen av utbildning eftersom han har svårigheter att läsa.  
 
R2 säger: ”Just för att det är många människor som ska lära sig mycket på kort tid och det 
blir lätt stressigt. Jag  tror att man lär sig lättare genom en interaktiv utbildning än att läsa. 
Man fungerar olika och att ha en sån här utbildning som komplement skulle förbättra 
situationen för många.” 
Återigen finns kopplingar till testerna som gjorts vid US Army Defence School i Fort Bliss, 
Texas. Eleverna löser problemen lättare via interaktiv utbildning. (Mannertorn, Försvarsmedia 
skriftserie nr 1 1989 – Några fakta om interaktiv video i utbildningen) 
 
R5 föreslår en FAQ i utbildningen där man kan ställa viktiga frågor, detta för att likna en 
lärare i verkligheten.  
 
Man kan utbilda fler människor samtidigt på kortare tid säger R7. Man kanske kan samköra 
många samtidigt. Man behöver inte ha folk som åker runt i landet och utbildar folk utan nu 
kan man istället få samma utbildning på restaurangen vid datorn. Det ökar tillgängligheten för 
utbildningen som man ska genomgå.  



 - 41 -

R 10 håller med om detta och tillägger: ”Det skulle bli billigare för företaget med en 
interaktiv utbildning.”  
Detta styrks också genom litteraturen som tas upp i inledningen.  
Som ett komplement tror R14 att denna typ av utbildning skulle fungera jättebra på Max. 
”Alla har ju olika sätt att ta in information på och för mig som har lite dyslexi så skulle denna 
utbildning fungera utmärkt.”  
Han tror att om han skulle få en utbildning presenterad för sig på detta sätt så skulle han 
greppa saker mycket bättre. ”  
 
4.8 Är det här en bra, mindre bra eller en dålig metod för inlärning? 
 
Alla respondenterna anser att det här är en bra metod men att den kanske ska kombineras med 
annan typ av utbildning. Många tror att en interaktiv utbildningsmetod i kombination med 
praktisk samt handledare skulle vara det optimala. R1 tror att man ska behålla det gamla 
utbildningssättet till viss del så man kan gå tillbaka till utbildningspärmen om man behöver 
diskutera något med en anställd. Däremot tror han att under utbildningsveckan då 
grundutbildningen körs skulle denna metod fungera utan komplement. 
”Att bara lära sig av interaktiv utbildning känns lite opersonligt.” säger R2. Han tror att man 
ska ha kontakt med en handledare också. Denna kan då styra eleven så han kanske först går 
igenom ett visst avsnitt i den interaktiva utbildningen och sedan ska gå in i köket och 
praktisera det han just lärt sig. Då kan eleven ställa frågor och få svar i det praktiska området 
som berör det han just lärt sig i den interaktiva utbildningen  
Många tror också att den här metoden gör att man inte är lika rädd att svara fel. Om man sitter 
i en grupp tror t.ex. R7 att man inte törs svara på vissa frågor för man är rädd för att skämmas 
om man svarar fel. 
 
4.9 Vad skulle respondenterna ha valt som utbildningsmetod? 
 
Alla respondenter förutom R13 valde den interaktiva utbildningen eftersom dom tror att den 
fungerar bäst som inlärning för dom.  
R1 tror att den ger mest på kort tid. R4 tror att hon skulle våga ställa dom ”dumma frågorna” i 
en sån här utbildning och väljer därför den interaktiva framför dom andra.  
R15 skulle välja att göra den på datorn. ”Man kan alltid gå tillbaka och göra igen men är 
man på föreläsning med många andra så kanske man då inte törs fråga på samma sätt 
eftersom att det då är gruppen som ska föras fram och inte enbart den enskilde personen. 
Man vill inte som enskild person ta för mycket plats från gruppen och inte heller utmärka sig 
från gruppen. På universitetsföreläsningar kan det speciellt vara så att man inte förstår men 
inte vill fråga läraren och be denna upprepa informationen. Man tänker att man kanske är 
den ende som inte förstått och vill därför inte fråga.” 
Dom flesta respondenter har ungefär samma kommentarer till utbildningen. Det är lättare att 
se och höra, det blir roligare och man lär sig mer. Man blir lättare trött av att bara läsa eller 
lyssna än att göra det i en kombination och med variation, precis som en interaktiv utbildning 
skulle erbjuda. R13 däremot tycker att för honom skulle en föreläsning fungera bättre 
eftersom att han tar lättast till sig information på det sättet. Han är inte rädd för att ställa 
frågor inför en grupp människor. 
Alla respondenter förutom R13 skulle också lära sig mest av en interaktiv utbildning som är 
baserad på upplevelser. 
R2 gillade att man i utbildningen fick videofeedback på frågan och fick se eventuella 
konsekvenser av sitt handlande. Han tror också mer på interaktiv utbildning än linjär video 
utbildning då man kanske ska se en längre film och sedan få svara på ett antal kontrollfrågor. 
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Han tycker det är bättre att man får se korta snuttar, svara på en fråga och sen få en direkt 
feedback i form av film och eventuellt en speaker som förklarar varför man svarat rätt eller fel 
och om man svarat fel så ska denna förklara hur man istället skulle ha gjort. R6 tycker också 
att upplevelsebaserad utbildning fungerar bäst på honom.” Där man ser situationer och kan 
relatera till dom och kunna ge och få feedback tycker jag är den mest effektiva därför att den 
blir mest engagerande helt enkelt. I verkligheten kanske det inte alltid finns tid att ge direkt 
feedback” 
R14 säger:”När jag ska lära mig något så försöker jag koppla ihop det med bilder för att 
lättare få in informationen i huvudet. Bilderna behöver inte alltid ha något med ämnet att 
göra som jag ska lära mig men det går mycket lättare att lära sig då.” Därför tror R14 att han 
lär sig mest av interaktiv videoutbildning.  
 
4.10 Tycker respondenterna att det är realistiska situationer som spelas upp i 
sekvenserna av den interaktiva videoutbildningen? 
 
Situationerna är väldigt realistiska enligt respondenterna. Scenarierna är väldigt verkliga och 
inträffar dagligen på restaurangerna. Naturligtvis finns det detaljer som går att förbättra för att 
utbildningen skulle fungera fullt ut. En speaker och mer noggranna filmklipp är ett måste för 
att utbildningen ska fullfölja sitt syfte. Det skulle också behövas skådespelare som genomför 
situationerna på ett mer proffsigt sätt eller att den som utför övningarna på filmen är mer 
noggrann i sitt agerade.  
 
4.11 Tycker respondenterna att frågealternativen samt svaren i rörlig form gör 
det lättare att komma ihåg rätt svar? 
 
Alla respondenter tror att den här metoden med röliga alternativ samt svar är mycket bra. 
Negativ feedback är inget man vill få i en interaktiv utbildning och inte heller i verkligheten. 
Konsekvenserna av handlandet gör att det lättare fastnar och man förstår varför man gjort fel 
och vad som kunde ha inträffat i verkligheten.  
 
Respondenterna tror också att man vill veta varför man svarat fel på ett annat sätt i en sån här 
utbildning. Man engagerar sig mer när man visuellt får uppleva vad som händer.  
R15 säger ”Det är väldigt lätt att svara rätt på ett prov men det är inte för den skull säkert att 
man vet varför man svarat rätt och framför allt lärt sig det man ska.”  
Då är det enda man koncentrerar sig på, att få så många rätt som möjligt och klara provet. 
Risken är stor att man struntar i varför man svarade fel på vissa frågor.  
 
R2 tror också att informationen sätter sig under en längre period just pga. den här metoden. 
Han tror att man minns alternativen samt svaren under en lång tid just för att dom presenteras 
på det här sättet.  
I inledningen tar jag upp om episodminnet som samlar minnen av situationer som vi upplevt.  
 
Det semantiska minnet innehåller ord, begrepp och termer och generellt giltiga fakta och 
sammanhang. Det båda typerna av minne samspelar inom PBL och CM.  
Man tjänar på att i en utbildning se till att studenterna bygger ut sitt episodiska minne med 
användbara och relevanta konkreta problem och erfarenheter. Teoretiska kunskaper har 
betydelse för problemlösning när vi kan knyta dem till praktiska exempel lagrade i 
episodminnet. ( H. Egidius, PBL och casemetodik – Hur man gör och varför, 1999) 
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R15 säger: ”Jag tror att en bättre metod än just denna kan vara att svara på frågan och sen 
får man feedbacken på alla resultaten. Någon som presenterar svaren. Och förklarar varför 
man valt ett alternativ och varför man valt just det. Även om man valt rätt alternativ så är det 
inte säkert att man förstått varför man valt rätt alternativ. Därför tror jag att det är viktigt att 
presentera vad som kunde gått fel om man valt fel. Det är viktigt att få feedback på allt.  Man 
måste få feedbacken på dom felaktiga svaren också.” 
 
5. Slutsats: 
 
Jag tycker att man utifrån mitt resultat kan dra slutsatsen att interaktiv videoutbildning är ett 
bättre inlärningssätt. Åtminstone så är det så inom den här gruppen av respondenter. 
Sekvenserna av den interaktiva videoutbildningen är naturligtvis anpassade för anställda inom 
Max Hamburgerrestauranger och skulle naturligtvis inte passa andra yrkeskategorier. Å andra 
sidan var syftet med den att testa den mot just anställda inom Max och därför är den anpassad 
därefter. 
 
Jag anser att den litteratur jag hittat och läst igenom överensstämmer mycket bra med vad 
respondenterna svarar under intervjuerna. Det är en klar och tydlig koppling mellan deras svar 
och olika teorier jag tagit upp.  
 
”Jag hör och jag glömmer. 
Jag ser och jag minns. 
Jag gör och jag förstår.” 
Se fig.1 
(Mannertorn, Försvarsmedia skriftserie nr 1 1989 – Några fakta om interaktiv video i 
utbildningen. Sida. 25) 
Precis som ordspråket i inledningen säger, kan jag även konstatera att mina respondenter är av 
samma åsikt. Dom pratar om att se, höra, uppleva och att vara delaktig i processen, för att öka 
sin inlärning inom utbildning. Här finns tydliga kopplingar till både litteraturen samt olika 
metoder. 
Interaktiv video anses vara ett effektivt hjälpmedel i undervisning. Kombinationen av att göra, 
läsa, höra och se gör att användaren kommer ihåg långt mycket mer än om han t.ex. bara har 
sett en sak. Det finns också mycket som talar för att interaktiv video medfört att man lärt sig 
lika mycket som förut, men på kortare tid.  
…Stor enighet råder om att interaktiv video är ett medium som ökar inlärningen och är 
effektivare än vanlig lärarledd undervisning. Effektiviteten beror antagligen på att eleven 
tvingas vara aktiv, koncentrationen som är en följd av interaktiviteten och samspelet med 
datorn, motivationen som ökar – undervisningen blir rolig och spännande, samspelet mellan 
bild (rörlig och still) och ljud. 
Mannertorn (1989) 
 
Utbildningen måste vara konsekvent påpekar många respondenter. Det är viktigt att alla har 
samma kunskap på restaurangerna och så är inte fallet i dag eftersom utbildare utbildar på 
olika sätt och olika faktorer påverkar eleven vid inlärningstillfället. I litteraturen står det bl.a. 
Undervisningen blir lika för alla elever, ”läraren” ger samma möjligheter för alla. 
Utbildning via interaktiv video resulterar alltid i samma information som ges till samtliga som 
genomför utbildningen. Utbildning lagd på interaktiv video har alltid samma innehåll, samma 
frågor, samma tonvikt och samma värdering. Utbildningen är konstant, oföränderlig och 
tidsmässigt obunden. Mannertorn (1989) 
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Det har gjorts olika studier som förstärker respondenternas åsikter samt det litteraturen säger. 
Vid US Army Defence School i Fort Bliss, Texas, från en utbildning i kontroll av raketer 
(källor: Teletronic och Telemedia, förteckning av applikationer för interaktiv video november 
1988) Där blev testresultatet att samtliga elever löste problemen med hjälp av interaktiv video 
i jämförelse med 25% av eleverna vid konventionell utbildning.  
Dessutom minskade tiden för att lösa problemet med mer än hälften. Från 9 minuter till 4 i 
snitt vid interaktiv video. Båda grupperna av elever i traditionell undervisning och elever 
tränade med datorbaserade program hade 9 minuters tid för problemlösning.  
Andra tester inom USA:s arme har visat att eleverna orkade koncentrera sig längre med 
interaktiv utbildning. Koncentrationstiden ökade från 21 minuter till 54 minuter.  
Andra studier som gjorts i England och USA visar på att inlärningstiden minskat från 50 % 
till 20 % vid användning av interaktiv video.  
Mannertorn (1989) 
 
Tydliga kopplingar finns också mellan respondenternas svar och PBL som har sina rötter i 
Rousseaus tänkande. 
Rousseaus teorier om barnuppfostran och om samhällsutveckling har fortfarande relevans om 
man jämför med nutida pedagogiska principer om självstyrning, delaktighet och 
uppgiftsbaserat lärande.  
I PBL är det problem och uppgifter som sätts i fokus. PBL används för att låta eleverna träna 
sig på att lösa uppgifter som lärandet går ut på. Lektionerna använder man till att låta eleven 
träna sig i att lösa den typ av uppgift som lärandet går ut på, faktiskt innan de fått de 
kunskaper som behövs. Det är just det som är vitsen med det hela. PBL-modellen är gjord för 
att eleverna ska träna sig i att söka efter förklaringar och bakgrund till något de undrar över i 
problembeskrivningen. PBL använder verklighetstrogna fall och situationer. 
I den här texten hittar man tydliga jämförelser med respondenternas åsikter om hur interaktiv 
video fungerar. Dom pratar om självstyrning och delaktighet i utbildningen och tror att man 
blir mer engagerad framför en interaktiv utbildning och därför intresserar sig för att själv söka 
svaren på problemen.  
”Människor lär sig snabbare och mer effektivt om de söker och använder kunskap själva för 
att belysa eller hantera ett problem. Det blir då en djupinlärning med många kopplingar 
mellan konkret och abstrakt. Att enbart se på eller lyssna till hur andra löser problem inom 
ett visst område ger ofullständig kunskap som måste kompletteras med egen praktik. Det är 
först när man ska göra något med kunskapen, om inte annat, redogöra för vad man kan, som 
det sker ett lärande som man har användning för i framtiden” (H. Egidius, PBL och 
casemetodik – Hur man gör och varför, 1999. Sida 13-14) 
Även i montessoripedagogiken hittar man kopplingar.  
Maria Montessori ansåg att självinlärning var av största värde och att den slutgiltiga 
prestationen var att kontrollera sitt eget jag. Montessoripedagogiken är en metod som är 
vetenskapligt utformad och avsedd för att utveckla barnets personlighet i hans eller hennes 
naturliga takt för att på så vis frigöra barnets egen potential till självutveckling i en förberedd 
miljö. 
Detta stämmer in på det respondenterna svarade. Dom tror att man lär sig mer när man får 
sitta i lugn och ro och göra utbildningen i sin egen takt. Man blir som individ mer aktiv och 
självinlärningen ökar. 
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5.1 Fortsatt forskning: 
 
Det finns mycket man skulle kunna forska inom när det gäller interaktiv videoutbildning. Det 
skulle vara intressant att producera en mer detaljerad och utarbetad utbildning i ”färdigt 
skick” och göra en ny undersökning där man lägger tyngden i att jämföra den mot traditionell 
utbildning för att avgöra om man helt och hållet kan ersätta den med en interaktiv variant. För 
att kunna genomföra en sådan undersökning krävs en komplett interaktiv videoutbildning utan 
lösa trådar. Det förutsätter en väl arbetad projektplan och ett projekt som genomförs med 
kompetent personal som kan leverera en sådan produkt.  
Den här uppsatsen är en bra början till en sådan tycker jag. Här har jag klart och tydligt fått en 
bild av vad som saknas och vad man skulle lägga tyngdpunkten på om man skulle fortsätta 
forska i ämnet.  
 
En nackdel i forskningsprocessen är att det finns väldigt lite litteratur att tillgå. Litteraturen är 
gammal och inte uppdaterad till dagens teknologi. Man kan ställa sig frågan varför det är så? 
Det skulle också kunna vara ett intressant ämne att forska vidare i. Hur kommer det sig att det 
inte finns modernare litteratur om interaktiv video? Det är helt klart att interaktiv video 
används i modern tid så man kan undra varför det inte skrivits något om det. 
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7. Bilagor 

 
Fig. 1 (Mannertorn, Försvarsmedia skriftserie nr 1 1989 – Några fakta om interaktiv video i 
utbildningen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 




