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Sammanfattning 
Detta arbete undersöker hur karaktärsanimationer kan användas som gränssnittsfunktion 

i både underhållande och lärande spel. Bakgrund behandlar gränssnittsdesign, 

karaktärsanimation i relation till instruktionsdesign samt förutsättningar för inlärning 

enligt kognitionsteori. Frågeställningen som undersökningen ämnar att besvarar utreder 

om en spelare kan lösa enklare spatiala uppgifter som förmedlas genom gestindikation från 

en 3D-animerad karaktär. Artefakten består av ett kort spel där karaktärsindikation 

hänvisar till ett objekt i scenen med nivåer från vag till tydlig indikation där respondenten 

ska lyckas klicka på rätt objekt. Av 28 respondenter var det 22 personer som löste uppgiften 

och 6 respondenter inte lyckades att lösa uppgiften. Resultaten från undersökningen visar 

på att det är möjligt för en spelare att lösa enklare spatiala uppgifter på en bredd mellan 

subtil indikation till mycket tydligt indikation från en icke spelbar karaktär. Framtida 

studier kan ämnas att vidare utreda hur olika nivåer av subtil till tydlig gestindikation kan 

vägleda en spelare. 

Nyckelord: Gränssnitt, Icke spelbar karaktärer, Animation, Gestförmedling, Spatial 

problemlösning.  
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1 Introduktion 

Problem med design av gränssnitt för spel är en diskussion med blandade synvinklar som 

ibland är kopplat till en individs egen upplevelse. Men det finns några designval som är mer 

benägna att skapa problem än andra och kompromiss är inte alltid det bästa valet. Medveten 

design och utformning identifierar vissa val som förbättrar förutsättningarna att skapa ett 

användarvänligt gränssnitt. Vissa metoder utvärderar huruvida information som presenteras 

för tillfället är av relevans och ifrågasätter om designen är användarvänlig utan att spelare 

behöva lära sig hur gränssnittet fungerar på annat håll. Ett exempel på sådant val är navigation 

i virtuell miljö, spelare navigerar ofta med hjälp av indikation från gränssnitt, men om 

gränssnittet är svårtytt bör förändring av design övervägas. Detta arbete kommer att 

undersöka situation liknande detta scenario, genom att vägleda spelaren med gester och 

ickeverbal kommunikation med syfte att leda spelarens blick i rätt riktning. Hypotesen är att 

hänvisning med armar och händer har en naturlig och subtil indikation, vilket naturligt 

uppfattas av spelare då gester är vanligt förekommande i konversation ansikte mot ansikte. 

Grafiska pilar, illustrerade kompass, verbal eller textad anvisning, är några exempel på verktyg 

som används i spel. De tolkas annorlunda än gester då de i regel inte regelbundet förekommer 

i ansikte mot ansikte kommunikation. Frågan är då om gester som förmedlas av en icke 

spelkaraktär eventuellt skulle kunna underlätta, ersätta eller komplettera aktuella 

gränssnittsverktyg. 

Med hjälp av angränsande och relevanta områden har det genom litteratur undersökts om 

tidigare koppling mellan gester och spatial förståelse. De områden som undersökts är agenter 

inom pedagogik och inlärning, gester och ickeverbal kommunikation och kognition. 

Tillsammans med animationsteori och teori kring gränssnittsdesign har samlad information 

undersökt hypotesens utgångspunkt för att avslutningsvis avgränsas till en frågeställning. 

Fokus inom detta arbete är att undersöka om spelare kan genomföra en enklare uppgift med 

respons förmedlat genom gester hos en animerad karaktär. 
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2 Bakgrund 

Balans mellan estetik och funktionalitet inom gränssnittsdesign i spel blir ofta till bekostnad 

på gränssnittets användarvänlighet (Johnson & Wiles 2003). Om upplägget för ett gränssnitt 

inte är intuitivt för användaren kan svårigheter att exempelvis navigera mellan menyer, 

knappar, funktioner och finna interaktiva föremål. Om designen för ett gränssnitt inte möter 

användarvänlig funktionalitet kan negativt associerade känslor uppstå hos användaren, så 

som frustation och förvirring (Juul 2003; Murphy 2011). Några av de huvudsakliga 

funktionerna med ett gränssnitt är att låta användare interagera med mjukvara genom någon 

typ av kontrollenhet, varpå respons ger återkoppling som leder till ett informationsflöde 

mellan användare och mjukvara (Saunders & Novak 2007). Om det uppstår någon typ av 

felkommunikation anses detta att vara ett problem, varav brist på respons eller komplicerad 

design tenderar att ha en negativ inverkan på användaren. Detta arbete fokuserar på hur 

karaktärsanimation, med hjälp av teori och analys, kan kommunicera information i from av 

kroppsspråk, benämnt gester och ickeverbal kommunikation. 

Det forskningsområde som undersökt virtuella karaktärer har bland annat studerat gester och 

ickeverbal kommunikation gentemot användarens förståelse och har undersökt fenomenet 

med hjälp av olika typer av ”agenter”. En agent går att jämföra med en icke spelbar karaktärer 

(non-playable character (NPC)) i spel. Några av användningsområdena som agenter 

undersökts i är samband mellan pedagogiskt instruktiva egenskaper och vägvisande 

förmedling som har positiv effekt på testdeltagarens inlärningsförmåga.  Detta arbete 

undersöker kvantitativt gesters förmåga att vägleda spelarens uppmärksamhet. Detta genom 

att hänvisa med gester till objekt i en virtuell miljö. Animationsteori stödjer användning av 

kroppen som ett kommunikativt verktyg, utan tal eller text, med djupare förankring i tidigare 

studier av gester kan animationsteori argumenteras för. Pratt, Radulescu, Guo och Abrams 

(2010) kopplar evolutionär utveckling av mänsklig överlevnadsinstinkt till förmågan att 

kunna urskilja livlösa, monotona rörelser och livfulla dynamiska rörelser. Hooks (2011, ss. 32-

33) poängterar likt Pratt et al. (2010) de överlägsna fördelar evolutionen verkar haft för det 

mänskliga seendet, och hur animatörer med den insikten kan använda detta som ett mäktigt 

redskap, ”Remember, our sense of sight is a lot more powerful than our sense of hearing, so 

what you show an audience is going to count for more than what you tell it”. Inom både 

animation och rörelseteori finns stark uppfattning av rörelser och gesters betydelse samt 

funktion, medvetna och automatiserade rörelser uppstår från nivåer av människans 

medvetenhet. Gesters kommunikativa egenskaper är minst lika primärt som tal (Hooks 2011), 

varpå konversationsgester ibland ersätter tal helt, att vinka ”hejdå” eller vifta någon till sig 

(Newlove och Dalby 2004). Forskning kring människans användning av gester har främst vart 

i samband med tal (Hostetter 2011), det finns antydan som kan kopplas till de teorier som 

berör agerande och animation, vilket diskuteras i senare stycke. 

Gränssnitt, agenter, animation och kommunikation genom gester har koppling till kognition, 

hur förmedlaren uttrycker kommunikation och hur det tolkas av samtalsparten. Det går att 

dela upp kognitionsaspekter i två perspektiv, hur spelaren uppfattar information och hur kan 

en designer utforma information, med hjälp av förståelse för kognitiv funktion. Cognitive 

Load Theory (CLT) handlar om hur arbetsminnet och långtidsminnet bygger scheman och 

automatiska scheman, vilket beskriver hur information lagras och blir tillgängligt för senare 

användning. CLT har använts som grund inom forskning som berör instruktionsdesign, vilket 

även används vid forskning på agenters inverkan på studenter i lärande miljö. 

Instruktionsdesign som används vid konstruktion av uppgiftsproblem har som syfte att 
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undersöka optimala förhållande för studenten där prestation mäts i förhållande till kognition. 

Problemdesign i spel använder ofta gränssnittet för att ge återkoppling till spelaren om dess 

progression, problemets utformning och responsloop kan diskuteras med hjälp av forskning 

inom instruktionsdesign. Cognitive Flow Theory (CFT) (Murphy 2011) diskuterar vilka 

komponenter som teori kring pedagogiskt lärande och speldesign har gemensamt varav, 

motivation, entydig och enkel design återfinns inom lärande och spel. Fokus ligger i stort på 

hur studenter och spelare upplever inlärningsprocessen och diskuterar hur olika positiva och 

negativa effekter uppstår av olika designval. 

2.1 Gränssnitt 

Gränssnitt går att beskriva som ett kommunikationsverktyg mellan mjukvara, hårdvara och 

användare. Inom informationsteknologi används gränssnitt mellan användare, hårdvara och 

mjukvara där utbyte av information mellan olika parter uppstår och kan beskrivas med att 

användare interagerar med program. Det finns flertal benämningar av gränssnitt och är 

beroende på bland annat vilken hårdvara gränssnittet är utformat för samt vilken funktion 

gränssnittet fyller. Inom spel är spelarkaraktären, också kallad avatar, en typ av portal för 

spelare interaktion med spelvärlden (Klevjer 2006). 

Saunders och Novak (2007) föreslår en struktur vid skapande av gränssnitt, primär och 

sekundärfunktioner samt hur funktionerna kan uppnås. Topphierarkin av de primära 

funktionerna är respons från mjukvara till användare, samt användarens kontroll mot 

mjukvaran. Respons är det ord på svenska som i denna text motsvarar det engelska ordet 

feedback. Respons i gränssnitt, både i spel och i övriga gränssnittssammanhang, innebär 

informativ återkoppling till spelare vid interaktion. De sekundära funktionerna immersion 

och atmosfär, är teori speciellt utformat för gränssnittsdesign i spel. Immersion kan ha 

varierad innebörd beroende på ämnesområde, kontext och individuell tolkning, men i 

kontexten av Saunders och Novak (2007) kan immersion summeras till ”utformning”. Det 

finns fyra huvudsakliga riktlinjer för skapande av gränssnitt för spel, funktionalitet, 

användarvänlighet, estetik och tillgänglighet (Saunders & Novak 2007). De primära och 

sekundära funktionerna har en hierarkisk uppbyggnad i form av trädstruktur varpå 

designelementen är riktlinjer för uppbyggnaden och knyter samman de primära funktionerna 

med de sekundära. 

2.1.1 Primär funktion 

Respons och kontroll är de två primära funktionerna i ett gränssnitt där respons handlar om 

användarens uppfattning av programvaran och kontroll är kopplat till användarens 

upplevelse. Kontroll är designen av bland annat fysiska kontrollenheter, allt från 

specialutformade handkontroller till datormus, tangentbord och VR glasögon. Kontroll 

handlar även om användarens interaktion med programvaran, vilket sker genom någon form 

av kontrollenhet. Interaktion med programvaran eller ett spel går att dela upp i två kategorier, 

immersion och engagemang. Termerna beskriver aktivt och passivt;  

”Immersion is when you become deeply interested in a story or narrative. 

Immersion is usually a passive activity […] Engagement, on the other hand, is 

when you are actively involved in trying to work through a problem or puzzle.”  

Murphy 2011, s. 7 
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Spel använder i regel båda typer av interaktion och har ofta en dynamisk relation, när en 

spelare läser en instruktion om en uppgift som ska genomföras för att komma vidare i spelet, 

är det en passiv uppgift fram tills spelaren klickar för att acceptera uppgiften (Murphy 2011). 

Responsstrukturen har progression och instruktion som funktion och handlar då om vad 

spelet ska kommunicera till spelaren. Progression innefattar den information som är 

nödvändig för spelaren att veta bland annat angående målet i spelet, vinna eller förlora som 

slutmål eller delmål av en större uppgift. Det brukar även finnas kriterier för att uppnå målet 

med en tillämpad strategi. De instruktiva delarna av responsstrukturen bygger på regler och 

konflikt som förmedlas till spelaren. Regler och konflikt samverkar med delarna av 

progressionen tillsammans med immersionen kan en bra design förmedla motivering vilket 

uppmuntrar spelarengagemang. 

2.1.2 Designelement 

Funktionalitet, användarvänlighet, estetik och tillgänglighet handlar om syfte, funktion och 

tekniker för utformning av gränssnittet. Tillgänglighet hänvisar till funktionsnedsättning, 

exempelvis nedsatt syn eller rörelsehinder (Saunders och Novak 2007). Estetik handlar 

mycket om hur den visuella representationen av olika gränssnittselement är utformat, 

exempelvis interaktiva knappar, menyer och representationer av mekaniker i form av magier 

eller attacker. De delar som inte är interaktiva i det visuella gränssnittet består även av 

information om exempelvis spelvaluta, tid på dygnet, navigation och karaktärsinformation. 

Funktionalitet hänvisar till gränssnittselementen och huruvida de fungerar så som är tänkt. 

Om spelaren trycker på en knapp för att kunna spara spelsessionen är förväntan att denna 

interaktion ska fungera därefter. Trycker spelaren på en knapp för att attackera eller för att 

interagera med en NPC ska det aktuella kommandot utföras för att kunna klassas som 

funktionellt. Funktionalitet och användarvänlighet innebär i viss mån samma sak, skillnaden 

är hur funktionerna tolkas och i vilken utsträckning som de är enkla att använda. 

Den visuella representationen som ger viss respons till spelaren inne i spelvärlden, kallad 

diegetisk representation (Russel 2011), finns för spelarens skull framför funktionellt syfte. Om 

en mekanik för att smyga i ett spel behövs är det lämpligt att det finns en visuell skillnad 

mellan den vanliga gången och den smygande gången. Denna typ av visuell indikation hjälper 

spelaren att snabbt kunna tolka huruvida rätt funktion är aktiverad. På samma sätt bör design 

av gränssnittets knappar och funktioner illustreras med spelaren i åtanke. Om gränssnittets 

funktioner, för det första fungerar, men också är lätt att använda och förstå så är detta det som 

hänvisar till om gränssnittet är användarvänligt (Saunders & Novak 2007). Beroende på i 

vilket lager som de olika grafiska elementen återfinns, inne eller utanför spelvärlden, kan 

elementen kategoriseras efter diegesteori och ”the fourth wall” (Russel 2011). Ett objekt i 

spelvärlden är också en del av gränssnittet, exempelvis en bok och om boken dessutom är en 

del av narrativet är boken i fråga diegetisk representerad. Om boken blir framlyft med hjälp 

av grafisk indikation för att uppmärksamma spelaren men som karaktärerna i spelet inte 

reagerar på, kallas detta för spatial representation. Metarepresentation är en del av narrativet 

men inte en del av spelvärlden, exempelvis specialeffekter och andra lager som indikerar event 

för spelaren med syfte att ge narrativ respons, vilket kan förekomma i bilspel. Istället för att 

en bil har egen livmätare kan skador på bilen symboliseras genom grafiskt producerade 

sprickor på datorskärmen, och inte på bilens framruta. Den sista komponenten av de fyra 

väggarna av diegesteori är ickediegetisk representation (Russel 2011). Alla knappar, 

karaktärshälsa och minikartor som visas på skärmen och inte är en del av spelvärlden eller en 

del av spelets narrativ tillhör den sistnämnda kategorin. 
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2.1.3 Sekundär funktion 

De sekundära funktionerna, utformning och atmosfär, är applicerbara på gränssnittsdesign 

för spel (Saunders & Novak 2007). Atmosfären är den del som handlar om visuell 

representation och kontrollenhetens utformning. Exempel på detta kan vara en bilratt 

utformad för ett bilspel med tillhörande gas och bromspedal. Sekundärfunktionens visuella 

utformning har en nära anknytning till primärfunktionens ”respons”. Syftet med 

gränssnittets utformning handlar i stor utsträckning om att förmedla och ge spelaren 

återkoppling kring relevant information. Det är med hjälp av de sekundära funktionerna som 

gränssnittsteori beskriver hur fenomenet immersion kan uppnås med hjälp av 

gränssnittsdesign: 

For most games, immersion is a desirable goal. It is thus sometimes said that 

the best interface is one that players don´t notice. It is difficult for an interface 

to add to a game´s immersion, but a poorly designed one will certainly detract 

from it. 

Saunders & Novak, 2007, s. 26 

Ett gränssnitt bör inte aktivt dra spelarens medvetna uppmärksamhet, risken är då att 

spelaren kan tappa fokus på den aktuella uppgiften. En metod för att uppnå harmonisk och 

balanserad gränssnittsdesign är att anpassa färg och form på de olika gränssnittselementen 

till spelets tematik (Johnson & Wiles 2003). Grafisk stil tillsammans med spelgenre och 

speldesign är det som sätter tematiken som gränssnittet ska utformas efter. När gränssnittets 

utformning negativt drar till sig spelarens uppmärksamhet går detta fenomen att beskriva 

med hjälp av CLT. Teorin beskriver den kognitiva processen som sker då en student ska lösa en 

svår uppgift, vilket i regel upptar större delen av arbetsminnets kapacitet. Studenten bygger 

mentala bilder av det aktuella problemet samtidigt som övrig information om både uppgiften 

och omvärlden belastar arbetsminnet (Sweller, van Merrienboer & Paas 1998). Ett exempel på 

en arbetsuppgift som kan belasta arbetsminnet är matematiska ekvationer, så som att beräkna 

en geometrisk figur efter bestämd formel och förhållande. Spel innefattar ofta problemlösning 

i någon form, och information om problemet visualiseras ofta i gränssnitt. Visuell stimulans 

belastar arbetsminnet i olika grad, och beroende på om informationen har relevans för den 

aktuella uppgiften kan informationen anses vara nödvändig eller onödig (Sweller, van 

Merrienboer & Paas 1998). Så om gränssnittet i ett spel innehåller element som inte bidrar till 

spelarens förståelse och förmåga att kunna navigera genom speldesignen, kan dessa element 

eventuellt belasta arbetsminnet negativt och speciellt om den aktuella uppgiften är svår. 

Vidare kan samma uppgift vara olika svår för två olika individer av ett flertal anledningar och 

en av dem är beroende på tidigare erfarenheter. Träning och upprepning är några av 

kriterierna för lärande (Murphy 2011) och en mer erfaren spelare eller student har i regel 

enklare att lösa en uppgift. Utöver förkunskap har även antal komponenter, utformning och 

animerade rörelser förmågan att påverka spelaren eller studentens prestation. Detta är 

beroende på i vilken grad som informationen hjälper spelaren eller studenten i relation till 

belastning av arbetsminnet. Det är även skillnad mellan statiska och dynamiska objekt, så som 

pilar som antingen är animerade genom att ändra färg eller som är i rörelse. Animerade och 

statiska objekt belastar även arbetsminnet olika, så konsekvenserna varierar beroende på hur 

mycket information som kan utvinnas: 

A potential explanation for the lack of learning benefits when studying from 

dynamic visual materials is that their processing requires high levels of mental 
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abstraction and synthesis of procedures modelled, which can overload 

students´cognitive capacity, especially when students are novices in a domain 

and lack appropriate domain knowledge to guide their attention 

Moreno 2007, s. 766 

Introduktionssessionen i ett spel, även kallad för tutorial, brukar beskriva hur spelet 

fungerar och hur spelaren kontrollerar olika funktioner genom tangentbord eller en kontroll 

och även olika typer av mekaniker förklaras ofta i introduktionen. Om för många mekaniker 

och manövrar förklaras på kort tid kan en sådan introduktion ibland förvirra spelaren istället 

för att hjälpa denne att förstå speldesignen. Vid senare tillfälle i spelet kan en speciell mekanik 

behöva användas för att klara av ett pussel och då blir det en risk att spelaren inte minns den 

specifika mekaniken som presenterades i en informationstung introduktion. 

2.2 Kommunikativ Agent 

En NPC inom spel har olika roller och funktioner beroende på genre och speldesign. En NPC 

kan ha funktionen att interagera med spelare och ge dem olika uppdrag, vara utfyllnad i en 

stad för att berika spelupplevelse och ge illusionen av livfullhet och narrativet. En NPC kan 

även vara följeslagare eller kompanjon, indirekt till spelaren genom spelarens spelbara 

karaktär, en fiende eller karaktären som ska räddas. Listan för användningsområdet går att 

göra lika lång som typer av karaktärer i spel. Med liknande inställning har virtuella karaktärer 

undersökts med syfte att fungera som pedagogiska instruktörer i utbildande spel.  De 

pedagogiska karaktärerna brukar även ha någon form av artificiell intelligens (AI), eller 

programmerade beteendesystem och samlingsnamnet för denna typ av karaktär i pedagogiska 

forskningssammanhang har fått samlingsnamnet ”agenter”. Det som har haft stor relevans 

inom forskningsområdet hittills har varit att undersöka människans interaktion och reaktion 

på agentens agerande och respons (Lester, Voerman, Towns & Callaway 1999; Johnson; Rickel 

& Lester 2000, Hedig & Clarebout 2011; Rudhru 2016). Forskning har även gjorts för att 

undersöka agenters förmåga att lära ut kunskap inom spatiala och motoriska ämnen, vilket 

involverar peka och visa olika moment för processen och berätta om det aktuella ämnet 

(Johnson, Rickel & Lester 2000). Forskning kring agenter som del av gränssnittsdesign är ett 

brett område där visuellt utseende, funktion genom animation och programmerade system 

samt kognitiva aspekter har undersökts med hjälp av olika typer av agenter. AI system, 

programmerade beteenden för att assistera och undervisa eller agera som kompanjoner för 

den mänskliga motparten är några exempel. Johnson, Rickel och Lester (2000) har summerat 

en handfull av positiva egenskaper som agenter uppvisar inom lärandemiljöer, bland dem 

finns interaktiv demonstration, vägledning, blickar och gester som vägledande verktyg och 

ickeverbal respons. 

Det finns flertal studier som har undersökt agenters estetiska utseende och vilken inverkan 

olika karaktärer har på testdeltagaren, med teknikens framfart har även agenternas utseende 

förändrats (Heidig & Clarebout 2011). Inte lika många studier har haft ett stort fokus på 

karaktärernas animationer, vilket har uppmärksammats av bland annat Johnson, Rickel och 

Lester (2000). Olika teorier och föreslagna ramverk föreslår vad framtida studier skulle kunna 

undersöka och fokusera på för att föra forskningen framåt. Bland annat finns det diskussioner 

kring att försöka finna balans mellan teknisk funktionalitet och användningsområde, vilket 

bör prioriteras tillsammans med ett djupare fokus på estetisk formgivning av karaktär och de 

virtuella miljöerna (Johnson, Rickel & Lester 2000). Ett speciellt fokus på hur animationer av 

agenterna inverkar på testdeltagaren verkar inte ha undersökts specifikt i samband med 
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forskning av agenter. Johnson, Rickel och Lester (2000) poängterade att vidare samarbete 

mellan multidisciplinära områden är ett viktigt nästa steg, specialister inom grafik och 

animation är en del av den skaran. Till skillnad från studier som berör pedagogiska agenter 

inom läromiljö har Rudhru (2016) använt agentkonceptet på en annan plattform. För att 

undersöka en agents användningsområde har Rudhru undersökt en agents förmåga i ett 

geststyrt gränssnitt med en mjukvara utvecklad för kommersiella syften. Den pedagogiska 

aspekterna används då agents uppgift är att vägleder spelaren och uppmuntrar interaktion. 

Genom att inte undersöka lärandeaspekter över tid eller att lära ut något specifikt teoretiskt 

ämne kan fokus på människa och maskin interaktion undersökas djupare. En av de större 

frågorna som är återkommande från de tidigare studierna med agenter är huruvida de har 

funktionen att kunna uppmuntra och motivera den mänskliga motparten. I Rudhrus (2016) 

studie fanns det ett tydligt samband mellan positiv respons från testdeltagaren till agentens 

vägledning och uppmuntran till interaktion. Detta jämfördes mot den version av mjukvaran 

som hade ett mer traditionellt gränssnitt med knappar och ikoner för de funktioner som 

agenten ersatt i agentversionen. Testdeltagarens förmåga att navigera i gränssnittet och utföra 

de tänkta uppgifterna skiljde sig inte nämnvärd. Agenten i undersökningen var en papegoja 

som dessutom reagerade på de som interagerade med programvaran. Om lite eller ingen 

aktivitet upptäcktes så försökte papegojan uppmuntra spelaren genom att försöka visa vad de 

skulle göra. Eftersom att Rudhru (2016) undersökte instruktiva agenter med pedagogiskt 

beteende för ett annat syfte så framkom andra resultat. Att undersöka ett fenomen i en ny 

kontext eller med ett annat syfte är något som Murphy (2011) föreslår vid forskning inom både 

speldesign och instruktionsdesign: 

First, game designers need to take a closer look at the science of learning. If a 

core part of games is learning, […] because of motivation, practice, and 

intensity, then designers should spend time learning what motivates us […] 

Second, instructional designers need to take a closer look at games. If games 

can create significant improvement in performance, […] because of flow, 

simplicity, choice, engagement, and fun, then instructional designers should 

spend more time learning how to encourage flow, how to leverage simplicity, 

what makes an active engaging, and how to foster fun. 

Murphy 2011, ss. 9-10 

Så vid vidare undersökning av virtuella karaktärers förmåga att instruera inom läromiljö så 

kan undersökningar som görs i spelmiljö komma till nytta, detta med hjälp av befintlig 

kunskap från det lärande området. Virtuella karaktärers förmåga att förmedla budskap kan 

problematiseras med hjälp av underlag inom instruktionsdesign och gränssnittsdesign. 

2.2.1 Gester och ickeverbal kommunikation 

Gester har förmåga att kunna förmedla information med eller utan verbalt tal och har störst 

effekt i kontexter om spatiala och motoriska samtalsämnen. Ett tydligt exempel på detta är 

förmågan att visuellt beskriva former och storleksskillnader på en cirkel. Händer kan 

användas för att ikoniskt representera en cirkel samt gestikulera storleken genom att dra ihop 

eller isär händerna för att ge samtalspartnern en uppfattning av skillnad. Att göra samma 

beskrivning med enbart ord tenderar att vara något svårare, och en kombination av gester och 

språk är något som tenderar att vara enklast att tolka. I tal är en beskrivning av spatiala eller 

motoriska rörelser ofta mer invecklad och kräver en längre beskrivning än vad som kan 

summeras i en gest. I forskning kring gesters funktion handlar diskussioner till stor del om 
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den sociala rollen som gester har och hur verbal utveckling har formats av användning av 

gester (Patterson 2003). Forskning kring gesters innebörd i det moderna samhället har 

undersökt gesters roll i konversation mellan två eller fler samtalspartners (Hostetter 2011), 

samt hur en talares gester påverkar en större publik. Studier föreslår att gester har en större 

kommunikativ inverkan då det verbala språket har brister eller används mindre frekvent 

(Church, Garber & Rogalski 2007). Vid objektbeskrivning av vanligt förekommande föremål 

och geometriska former, kan ibland ikoniska gester bli avgörande då information tolkas av 

samtalsparten. Ikoniska gester innebär den form som händer och fingrar formar exempelvis 

en triangel eller en cirkel. Sådana gester stärker förståelsen för kontexten då arbetsminnet kan 

tolka innebörden på fler plan, tester där minnet undersökts har funnit att mentala bilder med 

koppling till seendet har större detaljrikedom än exempelvis minnen av audiell karaktär. Att i 

efterhand minnas en konversation har visats vara enklare om både verbalt tal tillsammans 

med gester visas, till skillnad från när verbalt tal endast visas och ska återkallas vid ett senare 

tillfälle (Church, Garber & Rogalski 2007). Detta talar för att det finns samband mellan 

återkallning där visuell stimulans kan stärka andra sinnen, antingen vid återkallning eller vid 

processen att tolka information. Samband är oklart men teori och diskussion kring att 

funktionen finns är relativt tydlig. 

Vid återberättande av verbalt tal förekommer samma typ av gester som producerade av 

taleskällan, även om gesterna var designade att vara missvisande i förhållande till innebörden 

av talet. Vid tester där narrativ förmedlades med medveten design av gester som inte stämde 

överens med narrativets innebörd, återberättades berättelsen med samma designade gester 

(Church, Garber & Rogalski 2007). För att undersöka gesters innebörd under olika 

omständigheter har undersökningar utrett om spontant producerade gester gentemot 

designade gester har olika innebörd. Hostetter (2011) har undersökt tidigare studiers fynd och 

kunde inte hitta någon större skillnad mellan designade och spontana gester, vilket annars 

skulle kunnat ha negativ effekt vid undersökning av subtilitet och tydlighet vid användning av 

gester. Gester har starka kommunikativa egenskaper som beroende av samtalsämne tillför 

olika mycket förståelse av helheten. Ikoniska gester produceras för att visa sådant som 

beskrivs bäst genom visuell representation. Storleksförhållande mellan litet och stort, en 

ljudvågs kurva eller hastigheten av ett fordon är enklare att presenteras genom gester än 

verbal beskrivning. 

I övrigt fyller ickeverbal kommunikation en social roll där förståelse för den andra personen 

kan visas genom att efterlikna den andre personens gester. Denna typ av mimik tillsammans 

med andra sociala funktioner som uttrycks genom det så kallade kroppsspråket verkar ha haft 

en viktig roll för det verbala språkets utveckling (Patterson 2003). Mycket av kontexten av de 

sociala regler som finns förmedlas genom kroppsspråket, till exempel vilket avstånd som är 

lämpligt att ha mellan två individer under en konversation, även kallat för den personliga 

sfären. Om en person kommer för nära en annan individ inom den personliga sfären kan detta 

upplevas som hotfullt eller respektlöst. En reaktion hos den utsatta personen kanske inte alltid 

är av verbal karaktär utan uttrycks av kroppslig kommunikation då de aktuella sociala reglerna 

förmedlas. 

2.2.2 Animation 

En fokuspunkt för denna undersökning är att kunna bredda forskningsområdet som berör 

estetisk animation, till skillnad från funktionell eller programmerad animation. Animation 

och rörelseteori är en blandning av analys av omvärld där rörelser tolkas och beskrivs, 

diskuteras och praktiskt utreds, där ett syfte är att illustrera liv genom rörelse (Newlove 
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&  Dalby 2004; Hooks 2011). När det gäller animation finns det sällan ett rätt eller fel sätt att 

skapa en sekvens, men det finns riktlinjer inom allt från komposition och helhetsbild ända ner 

till detaljnivån över hur exempelvis ett pekfinger bör animeras i en pekande rörelse. För detta 

arbete krävs en acceptabel kvalitativ nivå av animationer, där fokus är på att alla animationer 

har samma balanserade nivå av kvalitet. En av de stora utmaningarna med att skapa 

karaktärsanimationer är trovärdig kommunikation. Det är svårt i och med att de skapas på 

förhand med en utvald publik i åtanke. En metod för att uppnå förståelse hos åskådare är att 

bygga upp karaktären genom att förmedla känslor ”The way this works is that they see what 

your character is doing, and then they tune into the emotion that led to that particular action.” 

(Hooks 2011, s. 14). Enligt Hooks (2011, s. 13) fungerar emotionell tolkning genom en 

empatisk funktion, känslor går att använda som ett uppslagsverk där varje känsla är en 

synonym snarare än en definition, ”The kind and degree of emotion you feel is direcly related 

to the values that you hold.”. Så för att skapa en konkret bild över vilka funktioner karaktären 

i artefakten behöver visa och översätta dessa till känslor som förmedlas, kan tidigare 

undersökningar med agenter användas som grund. Genom att analysera personlighetsdrag 

hos den rollen som den animerade karaktären ska ha tillsammans med en tydlig agenda, kan 

den summerade animationen tolkas hos åskådaren. Den empatiska förmedlingen, viljan att 

bli förstådd och att förstå sin samtalspartner, är alltså en del av animationsteorin som kommer 

att ligga till grund för det praktiska arbetet. I spel behöver traditionell animationsteori 

omarbetas något, då en spelare ändrar kameravinkel och en virtuell karaktär ibland behöver 

reagera på hur spelaren interagerar. En viktig del inom spel och inom detta arbete är den 

virtuella karaktärens förmåga att skapa respons hos testdeltagarna. Om den animerade 

karaktären lyckas vägleda testdeltagarna i artefakten och om majoriteten av deltagarna skulle 

genomföra uppgiften, skulle detta kunna visa på ett starkt samband mellan vägledande gest 

och genomförande. Om majoriteten klarar uppgiften skulle det eventuellt kunna vara tydligt 

nog för att utredas vidare i exakta mått, rörelsers form och på så vis klargöra vilka rörelser 

som kommunicerar vad. Det vore, med arbetets utgångspunkt, optimalt att kunna designa 

karaktärsanimation för användningsområdet som ett verktyg vid utformning av gränssnitt. 

Ett sådant ramverk skulle säkerligen kunna vara till användning för kommande studier kring 

användning av agenter inom pedagogik, men syftet i denna undersökning är inte att skapa ett 

sådant ramverk. 

2.3 Kognitiv förmedling och uppfattning 

Gestens kommunikativa egenskaper har funktionen att kunna vägleda spelaren till att förstå 

spatiala uppgifter, och på så vis kan spelaren genomföra uppgiften med information från 

gesten. Animationsproducerade gester hos en gränssnittsagent är det aktuella verktyg som ska 

undersöka gesternas funktionalitet för problemlösning. Komplex problemlösning är en 

krävande process som belastar arbetsminnet. Mental visualisering vid problemlösning kräver 

att all information som behövs för att lösa problemet finns tillgänglig. Arbetsminnet har 

begränsad kapacitet vilket påverkar antal komponenter som kan bearbetas samtidigt. Hur 

designen av problemet är spelar roll, förhållanden mellan komponenterna verkar få olika 

prioritering eller relation beroende hur problemkomponenterna presenteras. Beroende på 

vilken typ av kunskap det är som ska läras ut så är komponenterna olika, inom exempelvis 

anatomi skulle namnet på en muskel vara första komponent och utseendet är den andra 

komponenten. Ett problem som är svårt att förstå på grund av design har ett dåligt designat 

problem, ett problem som är svårt att förstå beroende av problemlösarens kunskap kan 

fortfarande ha en bra design. Split-attention effect är ett designkoncept vid 



 
10 

problemutformning som förespråkar vikten av att presentera information med kognitiv 

pedagogisk design. Problem som använder en sammanhängande design låter 

problemlösarens uppmärksamhet bygga en mental bild med en mindre belastning på 

arbetsminnet. Information som är presenterad på ett sätt som tvingar problemlösaren att söka 

över ett större område riskerar att försvåra processen av mental visualisering. Det är möjligt, 

genom erfarenhet, undersökning och testning, att skapa ett ramverk för ett aktuellt problem 

och generalisera designens effektivitet. 

2.3.1 Cognitive Flow Theory 

Curtiss Murphy (2011) har genom praktiska erfarenheter byggt vidare på Mihaly 

Csikszentmihalyis ”Flow Theory” och har gjort kopplingen mellan Edward Thorndikes lagar 

för lärande och speldesign. Grundlagarna för lärande är beredskap, övning och effekt varpå 

ytterligare tre lagar har tillkommit i takt med vidare forskning på området, primitivitet, 

intensitet och aktualitet. Likheter till spel och gränssnittsdesign kopplar Murphy (2011) lagar 

kring lärande och bygger ett modifierat ramverk med fokus på beredskap, övning, effektivitet 

och intensitet. Vikten av respons och förståelse är återkommande både inom gränssnitt, agent 

forskning och återfinns även inom kommunikation genom gester och animation. Hur budskap 

förmedlas är viktigt att reflektera kring och överväga, till viss del för att det ger inblick i 

avsändarens mentalitet, men producerat budskap är i många fall menat för en mottagare. CFT 

ger inblick i mottagarens kognitiva funktion vid upplevelser som är kopplat till lärande, 

utveckling och förståelse inom både pedagogik och i underhållande medier. Aspekter av 

lärande, genomförande och utmaning kan direkt kopplas till utförarens känslor, vilka typer av 

känslor genereras inom olika situationer. ”Motivation is a key ingredient in learning, and 

emotions play an important role in motivation.” (Johnson, Rickel & Lester 2000, s. 58). 

Studier med agenter har upprepade gånger argumenterat för den positiva effekten agenter 

verkar ha på testdeltagarens känslomässiga attityd, vilket argumenteras för att ha en 

motiverande effekt (Lester et al. 1999; Rudhru 2016). Hedidig och Clarebout (2011) kritiserar 

validiteten av korrelation mellan positivt kopplade känslor vid perception av agenten och att 

motivation är effekten som uppstått av agenters närvaro. 

”More research is needed to identify conditions under which pedagogical 

agents benefit learner motivation and learning. The exploration of appropriate 

functions of a pedagogical agent and relevant learner characteristics has 

especially been widely neglected so far.” 

Heidig & Clarebout 2011, s. 52 

Oavsett om agenter och animerade karaktärer har en bevisad motiverad effekt eller ej så är det 

en återkommande diskussion där åsikterna går isär. Men kunskap om att motivation är en 

bidragande faktor till en låg inlärningskurva och hög prestanda är något som verkar vara en 

accepterad teori inom både kognitionsvetenskap, speldesign, och instruktionsdesign. Insikt 

inom kognition, instruktionsdesign och gränssnittsdesign kan vara användbart vid 

balansering av artefakt vid prototyptestning. Vid utvärderande kring prototyp kan frågor 

utformas som utreder olika utfall och på så vis balansera artefakten. Det kan finnas samband 

mellan testdeltagarens perception av karaktären och viljan att aktivt interagera med 

artefakten. Ordningen som karaktärsanimationerna presenteras i har stor betydelse för 

testdeltagarens förståelse för uppgiften. 
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2.3.2 Cognitive Load Theoy 

Arbetsminnet, enligt CLT, har limiterad arbetsförmåga och kan snabbt överlastas vid 

exempelvis komplexa problemlösningssituationer. Långtidsminnet är den del som lagrar 

information, erfarenheter och kunskap, under längre tid (Moreno 2007). Sweller, van 

Merrienboer & Paas (1998) beskriver att långtidsminnet till skillnad från arbetsminnet är det 

som finns undermedvetet, i samma stund som ett minne dyker upp och en individ aktivt 

tänker på minnet befinner sig denna information i arbetsminnet. Onödig belastning som kan 

uppstå vid problemdesign kan beskriva problematik inom gränssnittsdesign med hjälp av CFT 

syn på design “[…] the game should avoid distracting the player away from the tasks. This can 

happen with complex interfaces, intrusive story elements, or interruptions to gameplay.” 

(Murphy 2011, s. 5). Om spelarens medvetna koncentration är riktat till ett problem, vars 

komplexitet belastar arbetsminnet, så motiverar det spelaren att lösa problem som uppstår. 

Fenomen som uppstår vid kognitiv process som bland annat beror på yttre stimulans, 

extraneous cognitive load (Sweller, van Merrienboer & Paas 1998) innebär olika problem 

beroende på hur designen av ett problem är utformat. Utöver design på problemet är även 

belastning av arbetsminnet som beror på yttre stimulans kopplat till övriga fysiska fenomen i 

rummet som påverkar känsel, hörsel, lukt och syn. 

”Split-attention effect” är ett fenomen som undersökts genom instruktionsdesign och 

beskriver hur en uppgifts komponenter belastar arbetsminnet olika beroende på designen av 

problemet (Sweller, van Merrienboer & Paas 1998). Om ett problem har en grafisk 

representation med förklarande text men inte presenteras tillsammans, kan detta leda till att 

den mentala bilden av problemet blir svårare att föreställa, vilket negativt belastar 

arbetsminnet. Om designen av problemet istället presenterar olika bitar av uppgiften med mer 

samhörighet, kan belastning av arbetsminnet bli mindre påtagligt och uppgiften blir enklare 

att förstå, därmed att lösa (Sweller, van Merrienboer & Paas 1998). Effekten av splittrad 

uppmärksamhet skulle kunna beskriva fenomenet som uppstår vid hög stimulans inom både 

speldesign och gränssnittsdesign. Om informationen överbelastar arbetsminnet blir det svårt 

att behålla fokus och negativt kopplade känslor kan uppstå, så som frustration eller förvirring. 

Detta kan ha en negativ inverkan på prestationsförmågan vilket påverkar inlärning, 

konstruktion av scheman och därmed förståelse för uppgiften och förmågan att skapa 

strategier. Splitt-attention effect kan eventuellt ge ytterligare inblick i problematik inom 

gränssnittsdesign när information inte presenteras enhetligt. Ett enkelt och användarvänligt 

gränssnitt bör inte tvinga spelaren att leta på mer än ett ställe för att hitta all information inom 

samma ämne inne i spelet (Saunders & Novak 2007). Risken är att spelaren tappar fokus och 

intresset vilket har en negativ effekt på kommande utmaning. Frågan är om 

karaktärsanimation i spel skulle kunna underlätta vissa designval som görs vid utformning av 

gränssnitt? Vissa indikationer i spel som visar vägen och beskriver objekt i rummet och 

representeras vanligen med text, pilar eller belysning av objekt. Kanske skulle framtida design 

kunna använda animationer av karaktärer som kompletterande verktyg för att skapa en 

tydligare design, med mindre antal variationer av visuell stimulans. 
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3 Problemformulering 

Undersökningens huvudsakliga syfte är att undersöka hur karaktärsanimation kan användas 

i en större utsträckning och då främst i spel. Icke spelbara karaktärer har olika roller, beroende 

på spelgenre och speldesign och det finns utrymme för att bredda det nuvarande 

användningsområdet. En sådan funktion är just gester och ickeverbal kommunikation. Dessa 

egenskaper ska i denna undersökning objektivt studeras med syfte att utreda hur väl gester 

kan kommunicera enklare instruktioner till en spelare. Det som kommer att undersökas mer 

djupgående är själva rörelsen och hur tydligt karaktären måste hänvisa till ett speciellt objekt 

innan testdeltagaren kan förstå vad karaktären menar. 

Vidare finns det en motivation till detta arbete, vilket är att försöka bredda forskningen inom 

animation, att undersöka eventuell användning inom gränssnitt och speldesign. Det finns 

liknande intresse inom angränsande ämnesområden som undersöker kommunikation och 

perception vilket blir en naturlig och relevant infallsvinkel. Akademiskt underlag har hämtats 

från undersökning av agenters kommunikativa egenskaper i form av gester och ickeverbalt tal. 

Gränssnittsdesign, pedagogisk förmedling och vägledning med hjälp av animerade agenters 

gester är de angränsande områden vilka har som syfte att skapa och undersöka 

karakärsanimation. Detta är intressant för att kunna användas som ett verktyg inom 

gränssnittsdesign. Arbetet är främst menat att undersöka spel, en del av underhållande medier 

där instruktionsdesign från de pedagogiska områdena motiverar design och utformning av 

artefakten. Den huvudsakliga frågan är hur problem inom gränssnitt skulle kunna lösas med 

alternativa redskap, så som med karaktärsanimation. För att undersöka om 

karaktärsanimationer kan användas som ett redskap inom gränssnitt och speldesign kommer 

artefakten att byggas upp i olika nivåer av karaktärsanimation från vag till tydlig instruktion. 

En vag indikation förmedlad genom gester och ickeverbalt tal kommer att visa andning och 

mindre rörelser hos karaktären. Mycket tydlig indikation kommer visas hos karaktären i form 

av pekande gester och med karaktärens blick visas vilket objekt som testdeltagaren ska 

interagera med. Med avgränsning till gester och ickeverbal kommunikation för att instruera, 

vägleda och uppmuntra testdeltagaren vid problemlösning har följande frågeställning 

formulerats: 

 På vilken nivå kan en spelare genomföra en enklare uppgift, som förmedlas genom en 

animerad karaktärs gester, med nivåer från vag till tydlig indikation? 

Vid insamling av kvantitativ och kvalitativ data i form av enkät kommer även följande fråga 

att utredas: 

 Finns det något samband mellan spelarens perception av karaktärsanimationer och 

förmåga att förstå spelets uppgift? 

3.1 Metodbeskrivning 

Första delen av undersökningen har bestått av kort introduktion där testdeltagarens 

rättigheter blivit införstådda, bland annat rätt till att avsluta undersökningen när som helst, 

och hur testsessionens upplägg ser ut. Därefter påbörjas testning av artefakt utan vidare 

beskrivning, testdeltagaren har själv fått tolka testsituationen för att minimera felaktig data 

om observatör annars skulle ingripa eller förklara. Uppgift i artefakten går ut på att gesterna 

hos karaktären ska visa testdeltagaren vilket objekt som denne ska klicka på för att lyckas med 
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uppgiften. Efter testsessionen ställs rad slutna frågor med möjlighet till öppna frågor vid 

behov, vilket är en blandning av kvantitativ och kvalitativ metod (Østbye, Knapskog, Helland 

& Larsen 2003). Avslutningsvis har syfte med undersökningen redogjorts samt eventuell 

vidare diskussion av frågor från deltagaren har utretts först vid detta skede av 

undersökningen. 

3.1.1 Kvantitativ Metod 

Enligt kvantitativ metod har artefakten brutits upp i olika variabler, tid för testdeltagarens 

genomförande av uppgift, tid mellan karaktärens gestikulerande instruktion och effekten som 

de har på testdeltagarens förmåga att slutföra artefakten. De oberoende variablerna är 

karaktärens animationer och längd på varje nivå mellan vag till tydlig indikation. De beroende 

variablerna är tid för respons hos testdeltagaren, antal klickningar vid interaktion samt på 

vilken nivå testdeltagaren har klarat uppgiften. Variablerna sammanställs för att möjliggöra 

vidare utredning av data och analys enligt kvantitativ metod (Østbye et al. 2003). En 

enkätundersökning efter artefakttestning har utrett respondentens upplevelse och åsikter 

kring artefakten, karaktären och förståelse för testet. Designen av enkäten har gett utrymme 

för öppna frågor, som är vanligt förekommande i en kvantitativ undersökning (Østbye et al. 

2003), med syfte att ge utrymme att kunna undersöka specialfall. Anledning till denna design 

av enkäten var ett val som gjordes för att kunna utreda orsak utifall att förståelse för testet var 

oklart. Om vidare forskning blir aktuellt kan denna bild berika framtida metodutformning. 

3.1.2 Artefakt 

Artefaktens utformning består av en animerad karaktär, kontroll objekt och ett interaktivt 

objekt samt uppgiftsbeskrivning. Karaktären visar med olika nivåer av gester, från vag till 

tydlig instruktion, vilket objekt som testdeltagaren behöver klicka på för att klara av uppgiften. 

På förstå nivån av vag instruktion är i liknelse med en ”idle” animation, det finns ingen 

indikation vilket objekt som ska klickas. Uppgiften ska inte gå att klara av på denna nivå med 

hjälp av agenten, utan endast genom chansning. På nästa nivå visar karaktären vag indikation, 

vänder kroppen mot den halvan av rummet som det interaktiva objektet infinns i, samt för 

blicken genom denna del av rummet. På sista nivån, tydlig instruktion, pekar karaktären rakt 

mot objektet, tittar på objektet och in mot spelarkameran och sedan tillbaka igen. På denna 

nivå är menat att det ej ska finnas något tvivel vilket objekt som ska interageras med. Mellan 

nivåerna av vag och tydlig är designen av karaktärens animationer även tänkt att representera 

underdriven till överdriven användning av gester och ickeverbal kommunikation. Frågor i 

enkäten utreder hur animationer upplevs generellt av respondenten, tillsammans med positiv 

och negativ upplevelse av karaktären. 

3.1.3 Urval 

Målgruppen för undersökningen är främst personer som använder datorer, med vana att 

navigera genom gränssnitt, samt personer med spelvana. För att kunna ha grundförutsättning 

att testa och mäta det som är avsett att mäta, krävs en grundförståelse hos testdeltagaren för 

artefaktens utformning genom tidigare erfarenhet. Eftersom att testning, samlad data och 

analys av data har använt kvantitativa metoder, har urvalets storlek strävat efter så många 

testdeltagare möjligt, med hänsyn till projektets omfattning. Poängen med insamlad data är 

inte att kunna beräkna generaliserade representativ procent av befolkning genom urval, 

snarare genom kvantitativ data kunna undersöka eventuella samband och undersöka 

verklighet i förhållande till frågeställningen. Med detta menas att finna fragment som är 

representativa för verkliga samband, vilket är svårare i en kvalitativ studie där testdeltagarens 
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egen upplevelse beskrivs med egna ord (Østbye et al. 2003). Intresset i denna studie är 

fokuserat på konkret data utan övergripande känslomässig utvärdering. 
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4 Genomförande 

4.1 Förarstudie 

För att kunna skapa en artefakt som ska undersöka om det går att förmedla spatial information 

genom gester och ickeverbalt tal krävs vidare inblick i praktisk utformning. Det som är viktigt 

att undersöka innan skapandet berör färgsättning, komposition och animationer. Detta ger en 

grund för att kunna skapa första prototypen och relevanta frågor till testdeltagarna, varpå 

deras svar tillsammans med förstudie ligger till grund för att balansera och vidareutveckla den 

färdiga artefakten. Responsbalans i ett gränssnitt är som förstått inom både spel och 

pedagogisk design nödvändig för att kunna kommunicera med en motpart (Saunders &  Novak 

2007; Juul 2009). Ambitionen var att skapa en artefakt som helt uteslöt alla typer av ikoner, 

text och andra vanligt förekommande element, men denna väg att gå kan bli krånglig och 

snarare skapa komplikationer. Det finns en risk att en artefakt utan någon form av beskrivning 

skulle skapa förvirring och vara svårförstådd hos testdeltagarna, varpå insamlad data 

eventuellt inte skulle gå att använda för syftet. Vidare har inte aktuellt undersökt forskning 

som berör gester och ickeverbal kommunikation gett en tillfredställande bild av exakt hur de 

kan appliceras vid produktion av animationer. Förstudierna för projektarbetet har varit en 

relevant del för att kunna skapa artefakten för detta arbete. 

4.1.1 Responsbalansering 

Den första tanken var att testdeltagaren inte skulle ta del av några instruktioner och på så vis 

skulle undersökningen kunna besvara hur väl karaktärsanimationer kan förmedla enklare 

uppgifter, som vanligtvis förmedlas genom olika gränssnittselement. Att använda denna 

metod blir däremot motsägelsefull med tanke på de förutsättningar som instruktionsdesign 

rekommenderar för lärande (Murphy 2011; Moreno 2007; Sweller, Merrienboer & Paas 1998). 

Instruktion i form av målsättning, regler och strategi är några av de grundläggande 

förutsättningar som krävs vid problemlösning (Saunders & Novak 2007). Av denna anledning 

så kommer en titelskärm, vanligt förekommande i spel där exempelvis kontrollinstruktioner 

presenteras, att användas i artefakten. För en pedagogisk design som inte är tvetydig kommer 

därför all relevant information att summeras på en sida, vilket i teori bör vara optimal 

presentation av materialet (Sweller, Merrienboer & Paas 1998). Innehållet bör beskriva 

utmaningen, hur testdeltagaren spelar och vilka regler det är som gäller. De huvudsakliga 

variabler som senare kommer att sammanställas och analyseras är på vilken nivå av indikation 

som testdeltagaren klarar av att finna rätt objekt att interagera med. För att kunna kontrollera 

och minimera bortfall så kommer en del av den beskrivna utmaningen vara att klara av 

uppgiften med så få antal musklick som möjligt. Det som undersöktes i pilotundersökning är 

balansen mellan upplevd tidspress genom indikation om att tid passerar tillsammans med att 

klara uppgiften med minimalt antal klick. Med denna design var förhoppningen att 

testdeltagarna skulle kunna klara av uppgiften först när de förstår vilket objekt som de ska 

interagera med genom indikation ifrån karaktärens gester. 

Vid användning av titelskärm med text och ikoninstruktion är det samtidigt viktigt att 

överväga hur detta kan påverka testning. Beroende på hur uppgiftsbeskrivningen är utformad 

påverkar detta hur testdeltagarna letar efter och hur de interagera med artefakten. Risken med 

att ge en tydlig beskrivning av exakt vad testet går ut på är att testdeltagarna aktivt kommer 

att analysera och söka efter objektet med hjälp av karaktärsanimationerna från nivå ett. 

Eftersom undersökningen ska utreda på vilken nivå som deltagarna naturligt förstår 
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indikationen utan vidare gränssnittsindikation är det viktigt att behålla ovetskapen om hur 

testdesignen fungerar. Därför bör uppgiftsbeskrivningen ha ett stort fokus i pilottestningen. 

4.1.2 Animationsanalys 

För att producera karaktärsanimationer som ska leda testdeltagarens uppmärksamhet i olika 

grader så har olika typer av källor och teorier kring gester och ickeverbal kommunikation 

undersökts (Crane 2014; Church, Garber & Rogalski 2007; Patterson 2003). Ena källan av 

analysmaterial kommer från en bredd av olika typer av videoklipp som hanterar teorier av 

gestanvändning och hur de används och dessa källor styrks till viss del av forskning. Det har 

visat sig vara svårt att få en bred uppfattning om hur förmedling av representativa gester ser 

ut och fungerar genom att enbart fokusera på akademisk forskning. Därför har 

animationsanalysen främst undersökt olika typer av filmmaterial där människor beskriver och 

förklarar fenomen i olika kontexter. Tillsammans med akademiska kategorier som 

representativa gester eller ikoniska gester har olika rörelser som är kopplat till spatial 

vägledning studerats (Hostetter 2011; Patterson 2007). Representativa gesters utseende 

verkar vara kopplat till hur kontrollerad rörelsen är samt hur stort omfång inom den 

personliga sfären som rörelsen utspelas inom. Representativa gester används oftast i 

sammanhang där gester beskriver spatiala förhållanden så som former, storlek eller riktning 

(Church, Garber & Rogalski 2007). Styvheten i leder i exempelvis händer verkar vara viktigt 

för att förmedla kontroll och inte upplevas som osäker och distraherande (Charisma on 

Command 2015). Öppna händer som är vinklade uppåt eller mot åskådaren inger förtroende 

och öppenhet, i kombination med olika rörelse så kan denna gest tolkas som en uppmaning 

eller förfrågan. Om handflatan istället är vinklad neråt mot golvet i kombination med rörelse 

ner kan denna typ av gest anses som mer auktoritär och kontrollerande. Enligt Charisma on 

Command (2015) är det i regel alltid bättre att ha handflatan synlig för publiken då detta 

tydligt förmedlar att avsändaren inte har något att dölja och är öppen med sina avsikter. Om 

detta sätts i kontexten av intensitet i användning och omfånget av rörelsen (Crane 2014) går 

det att tolka olika beteenden hos talare. Händer representera en stor variation av ikonisk 

kontext, exempelvis kan den ena handen representera den ena åsikten av ett problem och den 

andra handen representerar den andra åsikten. Att använda höger och vänster sida av kroppen 

kan ge tidsperspektiv, måttenheter så  som stor och liten samt kategorisera olika viktiga 

poänger för att kunna beskriva komplexiteten av ett problem (Be a Better guide – Free Tour 

Guide Traning 2016). Genom att utöka utrymmet från sidorna av kroppen och även i vertikal 

axel så formas en rektangel som sträcker sig från hakan ner till midjan och ut från kroppen 

ungefär en armlängds avstånd. Det kan vara effektfullt att frångå detta mönster för att 

uppmärksamma samtalsparten för att bland annat poängtera specifika ord (Crane 2014; Be a 

Better Guide – Free Tour Guide Training 2016). Däremot kan rörelser utanför det naturliga 

gestområdet bli distraherande och bör användas sparsamt för att väl vid användning kunna 

skapa den effekt som är tänkt.  

4.1.3 Miljökomposition och färgval 

Med anledning av att skapa ett intryck i scenen där inget specifikt objekt sticker ut mer än 

något annat så har prominensteori kring färglära att appliceras på färgval i artefakten. Detta 

är viktigt då ett objekts färg inte ska dra till sig testdeltagarens uppmärksamhet, där tanken är 

att blicken ska vandra fritt i scenen utan att återkomma till samma punk eller samma färg. 

Tanken bakom färgvalen är att de animerade gesterna framhävs utan att testdeltagarens 

uppmärksamhet skiftar från karaktärsanimationerna till en speciell färg i scenen. Inom 

färgteori kan olika färger kombineras för att skapa olika uttryck, så som färger i kontrast till 
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varandra är också ett komplement för varandra. Ett analogt färgschema kan skapa ett 

harmoniskt färguttryck då de består av tre färger i följd efter varandra, vanligt på en färgcirkel 

med tolv färger (Color Matters 2017). Färgerna är hämtade från den tertiära färgföljden, 

kommer efter grundfärgerna är först är de tre primärfärgerna och sedan de sekundära 

färgerna. En del av förstudierna bestod av att undersöka hur det aktivt går att undvika att leda 

testdeltagarens uppmärksamhet genom färg, form och komposition. En analog färgskala inom 

prominensteorin innebär att välja tre angränsande färger i en färgcirkel på tolv färger. I teorin 

betyder detta att ingen färg sticker ut mer än den andra vilket är passande då tanken är att 

inget interagerbart objekt i scenen ska vara mer dominant än något annat. 

4.2 Arbetsprocess 

Den första delen av arbetsprocessen var att skapa rummet med inredning samt implementera 

karaktären. Olika kameravinklar testades samt olika typer av färgskalor (Se Figur 2) med syfte 

att välja ur ett större urval kring vilken komposition som blev mest dynamisk. Animationerna 

var det som skapades sist då dessa var tvungna att stämma överens med objektens placering i 

rummet. 

4.2.1 Instruktioner och gränssnitt 

Den introduktionstext som användes vid de första pilotundersökningarna (se Figur 7) ger en 

relativt öppen instruktion med anledning av att kunna balansera hur tydlig och precis 

instruktionerna behöver vara. För att ge respondenten en uppfattning om progression och 

poäng så skapades ett mycket enkelt gränssnitt med återkoppling till deras tid och 

poängställning, vilket senare under pilottestning byttes till att endast förmedla antal 

interaktioner (se Figur 8). Antal klick representeras genom att visa hur många interaktioner 

med musen som gjorts under spelets gång, där siffran ett är detsamma som ett musklick. 

Tidsrepresentationen är omformad till att dela upp tiden i de olika nivåerna av gester, från vag 

till tydlig indikation, som karaktärsanimationerna är skapade efter. Totalt finns det sex delar 

och spelet är ungefär 32 sekunder långt och gränssnittsikonen ”D” räknar från ett till sex. För 

att samla data från en spelsession tas det en skärmdump av spelarens resultat. Denna skärm 

visar information om på vilken nivå som spelaren fann häftapparaten, som är det objekt som 

är tänkt att spelaren ska interagera med, hur många gånger som spelet interageras med samt 

exakta tiden när uppgiften löses. Den exakta tiden i resultatbilden kallas för ”Frame” och är 

animationsuttrycket för vilken bild som aktuellt visas i en längre animationssekvens. Om 

spelaren inte lyckas att finna häftapparaten så kommer inte resultatskärmen visas utan 

spelaren kommer istället till en bild som visar antal klick. I och med mindre svårigheter att 

programmera vissa delar av artefakten på ett tillfredställande sätt så är antal klick vid 

resultatskärmen endast antal felaktiga klick. Så vid sammanställning av data där spelaren 

klarar av att klicka på häftapparaten så kommer antal klick plus ett att vara det nummer som 

räknas. 

4.2.2 Modeller och karaktär 

Vid val av karaktär så var det första alternativet att återanvända en karaktär samt rigg från ett 

tidigare projekt, vilket hade inkluderat en hel del extraarbete med att ändra karaktärens 

utseende, klädsel samt texturer. I och med att karaktärsmodellen i sig inte ska vara en del av 

vad som kommer att besvara frågeställningen blev istället webbtjänsten Autodesk Character 

Generator (Autodesk, Inc 2014) ett bättre alternativ. Tjänsten erbjuder ett stort utbud till att 

skapa en specialanpassad karaktär, med allt från kön och etnicitet till frisyr och kläder. 
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Ytterligare finns funktionen att kunna anpassa hela karaktärens kroppsstorlek samt 

individuella delar av kroppen, vilket ger en stor frihet vid framtagandet. Karaktärens utseende 

i sig är inte av relevans för undersökningen, men det är viktigt att testdeltagarna upplever 

helheten av artefakten som neutral. Därför har vissa val gjorts angående klädsel och 

karaktärens generella uttryck. Utöver karaktärsmodellen ingår även en rigg till karaktären 

(Autodesk, Inc 2014) och animationsvänliga ansiktsdeformationer som går att använda i 

Blendshape verktyget i Maya (Autodesk, Inc 2016). Vid skapande av rigg och animationer 

användes Maya 2017 (Autodesk, Inc 2016) och det inbyggda Human IK verktyget, vilket 

skapar en kontrollrigg och förenklar animationsprocessen. Human IK har sina för- och 

nackdelar och beroende på vad olika animatörer föredrar så kan detta verktyg vara en bra eller 

dålig lösning. En handgjord rigg är enklare att speciellt anpassa för ändamålet men är också 

tidskrävande. För det aktuella syftet så går det att jobba runt vissa limitationer med hjälp av 

inbyggda verktyg och funktioner. Tidsbesparing är den främsta motivationen till att använda 

en genererad karaktär och rigg, samt att det inte är karaktären i fråga som ska utvärderas utan 

de animationer och rörelser som skapas. Med detta resonemang blev det naturligt att 

prioritera de handgjorda karaktärsanimationerna, vilket inkluderar testning och förbättring 

inför datainsamling. 

 

Figur 1  

Spelmiljön i artefakten är uppbyggd av en enkel kub för att skapa ett rum med väggar och golv, 

objekten i rummet består av två kategorier, möbler och interaktiva objekt. Rummet, objekten 

och möblerna har enfärgade texturer varpå kontrast mellan objekten och det övriga skapas 

genom valör och mättnad. Detta gör att det är enklare att urskilja objekten som en helhet i 

miljön. Objekt och möbler i scenen har ett kontorstema, vilket tillsammans med karaktären är 

tänkt att uppfattas som alldaglig. Möbler och de olika objekten är alldagliga föremål som går 

att finna i en kontorsmiljö (Se Figur 1; Figur 2). Med denna design är tanken att det inte ska 

vara uppenbart för testdeltagaren vilket objekt som ska interageras med för att lösa uppgiften, 

varpå karaktärsanimationerna kommer att vara den enda hjälpande ledtråden. På så vis så 

kommer insamlad data kunna analyseras och det blir möjligt att jämföra olika resultat 

gentemot varandra där animationerna är den huvudsakliga variabeln.  
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Figur 2  

Färgerna i första utkastet av scenen är valda efter ett analogt färgschema (Color Matters 2017) 

från turkos till rosa nyans med blå mellantoner (Se Figur 2). Väggar och skrivbord har fått en 

blågrå ton som även ligger under samma färgschema som objekten på skrivbordet, men har 

ljusare valör och dämpad kulör vilket gör att objekten får högre kontrast. Karaktärens kläder 

följer även detta färgschema till viss del då blusen är blå och byxorna är mörka vilket gör att 

inte dessa objekt sticker ut eller drar uppmärksamhet till sig. Karaktärens hudfärg har en beige 

nyans och komplementerar naturligt de blå nyanserna till de blåa nyanserna i scenen. Den 

beigea nyansen på karaktärens hud har en mer dämpad mättnad i jämförelse med objekten på 

skrivbordet, vilket gör att den beigea färgen sticker ut något men inte lika mycket som den 

skulle kunnat göra med mer mättnad (Se Figur 3). 

4.2.3 Animationer 

I Figur 3 finns exempel på en vag indikation från karaktären om vilket objekt som 

testdeltagaren är tänkt att interagera med. Här vänder sig karaktären runt i hela rummet och 

tittar på spelaren för att skapa ett band. Nivå ett och två har vag till ingen indikation till 

objektet men skillnaden på nivå två är att karaktären endast vänder sig till den sidan av 

rummet där det tänkta objektet infinns. 

 

Figur 3  

På nivå tre och fyra (Se Figur 4) finns det tydligare hänvisning till bordet framför karaktären, 

vilket leder spelarens uppmärksamhet till bordet istället för de övriga objekten som finns på 

hyllor i bakgrunden. På nivå tre är indikationen generell till bordet och på nivå fyra tittar 

karaktären för en kort stund rakt på objektet innan blicken förs vidare genom rummet. 
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Figur 4  

På de sista två nivåerna så hänvisar karaktären direkt till objektet (Se Figur 5). Skillnaden 

mellan nivå fem och nivå sex är delvis förtydligande med handens form, knuten hand med 

pekfingret som ytterligare förtydligande. Tanken är att om testdeltagaren inte lyckas att finna 

objektet på nivå fem så ska det inte finnas någon tvekan om detta på nivå sex. 

 

Figur 5  

4.2.4 Implementering 

Till en början var tanken att använda en spelmotor som klarar av att rotera kameran inne i det 

virtuella rummet, vilket hade kunnat ge testdeltagaren större frihet till utforskning med 

mindre limitationer. Men delvis med hänsyn till vilken typ av data som detta skulle generera 

tillsammans med bristande programmeringskunskap så gjordes artefakten istället i 

GameMaker: Studios (Yoyo Games Ltd. 2012), med hjälp av en före detta design student. 

Eftersom att en låst kameravinkel valdes så garanterar detta att varje respondent kommer att 

ha samma förutsättningar till att uppleva karaktärens animationer. Hade respondenten själv 

kunnat ändra kameravinkel hade detta kunnat generera ostabil data eftersom att en 

spelsession till en annan skulle kunna se markant annorlunda ut. Det hade kunnat resultera i 

ett oönskat utrymme för att karaktären hamnar ur bild under större delen av spelsessionen 

varpå det blir svårt att undersöka hur karaktärsanimationer påverkar en spelare. 

GameMaker: Studios (Yoyo Games Ltd. 2012) är i huvudsak en 2D grafisk spelmotor vilket 

resulterade i att rendera ut bakgrund, mellangrund och förgrund på olika lager. För- och 

bakgrund är två stillbilder medan karaktärsanimationerna är en renderad bildsekvens som 



 
21 

läggs i mitten. Genom att rendera bilderna med filtypen PNG i Maya (Autodesk, Inc 2016) så 

skapas en alfakanal som gör delar av bilderna transparanta och på så vis går det att lägga olika 

bilder framför eller bakom varandra. Ytterligare anledning till att jobba i lager istället för att 

rendera ut hela scenen på varje bild av animationerna är att det minskar den totala filstorleken 

på spelet, vilket gör att laddningstiden blir kortare då spelet startas. 
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5 Utvärdering 

5.1.1 Enkätutformning 

Frågorna och strukturen i enkäten är främst inspirerad av förstudien som Rudhru (2016) 

genomförde på en fokusgrupp. Undersökningsstrukturen från Rudhrus undersökning har 

likheter med den aktuella och kan fungera som riktlinjer för grundstruktur samt vilka typer 

av frågor som är lämpliga. Uppvärmningsfrågorna består av demografiska frågor så som ålder, 

kön och utbildning samt beteendefrågor kring vanor av dator- och konsolspel. Nästa del av 

formuläret hänvisar till att respondenten ska få testa att spela ett kortare spel varpå nästa del 

av enkäten består av en rad attitydfrågor samt kunskapsfrågor (Persson 2016). Tanken är att 

samla information kring respondentens spontana och generella intryck av de visuella 

komponenterna av artefakten samt utreda om de upplevde att de löst spelets uppgift. Om de 

svarade ”Ja” eller ”Osäker/Vet ej” så kom följdfrågan om de tror att de vet hur de löste 

uppgiften. Om de svarade ”Nej” på den första frågan kunde de välja att hoppa över följdfrågan. 

Efter att dessa frågor besvarats så kommer respondenten att få titta på igenom spelet, som tar 

ungefär 30 sekunder, och sedan besvara två frågor med korta öppna svar. Frågorna ställda 

ville undersöka respondenternas uppfattning av hur de löste uppgiften samt vad karaktärens 

roll och syfte var i spelet. 

5.1.2 Pilottestning 

Totalt pilottestades åtta respondenter varav de första tre var de som resulterade i de flesta 

förändringarna. De sista fem undersökningarna visade på tydligare mönster och insamlad 

data såg ut att kunna besvara frågeställningarna. I de två första undersökningarna var de som 

gav tydligast återkoppling kring vilka ändringar som skulle behöva göras för att 

undersökningen skulle fungera som tänkt. Delvis kunde vissa fysiska aspekter korrigeras, så 

som att sänka hastigheten på datormusen, samt vilken typ av utrustning som skulle användas. 

Det som kom att användas i datasamlingen var en laptop, datormus och musmatta och 

noteringar skrevs för hand. Det framkom även att olika instruktioner eventuellt bör läsas upp 

för respondenten just för att förtydliga olika moment i undersökningen, exempelvis 

instruktionerna i artefaktens introduktionsskärm (Se Figur 7). Det var tydligt under de första 

två pilotundersökningarna att instruktionerna i artefakten kunde förtydligas och 

sammankoppla artefakt och enkät på ett mer pedagogiskt sätt. De två första pilottestarna 

nämnde att det första intrycket av spelet efter introduktionsskärmen var väldigt 

överrumplande. De förklarade att det upplevdes som förvirrande och något stressande när 

spelet startade och att rummet upplevdes plottrigt och att det var svårt att bli införstådd med 

vad som händer. Eftersom att en tydlig design ska vara enkel att läsa och förstå (Murphy 2011; 

Sweller, Merrienboer & Paas 1998) så behöver dessa designaspekter ses över. De missade vid 

första försöket att karaktären gestikulerade eller gjorde något speciellt, vilket framkom vid 

enkätfrågorna efter speltestet och vid vidare diskussion i slutet av undersökningen. Men det 

blev tydligare när de fick titta igenom animationerna och de skrattade lite för sig själv när det 

blev mer och mer uppenbart att karaktären visar vilket objekt som de ska klicka på. Det 

framkom även att gränssnittet i spelet var något förvirrande och då speciellt vad ”D:1-6” 

betyder. Ett förslag på hur detta skulle kunna bli tydligare är att byta ut ordet ”del” till 

”svårighetsgrad”, vilket har en närmare koppling till vad indikationen ”del” egentligen 

representerar. Som förstått från instruktions – och speldesign behöver instruktioner vara 

tydliga, lätta att förstå och inte vara öppna vid tolkning (Persson 2016; Saunders & Novak 

2007; Sweller, Merrienboer & Paas 1998). Bland den återkoppling som kom ut från de två 

första pilotundersökningarna var instruktionerna i introduktionsskärmen det som verkade 
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mest problematiskt. För att åtgärda detta byttes ordet ”del” ut till svårighetsgrad, vilket kan 

ses som ett mer representativt ordval för ordets innebörd. 

Det framkom att det fanns god anledning att justera färgerna i scenen då dessa upplevdes som 

mycket starka, speciellt den gröna färgen. I en av undersökningarna så trodde den ena 

respondenten att utmaningen var att klicka på alla objekt av samma färg och testade att klicka 

på de gröna objekten. Den andra respondenten försökte att dra i objekten för att matcha ihop 

objekt av samma form, så som lamporna på skrivbordet (Se Figur 8). En av respondenterna 

föreslog att en lila nyans förmodligen skulle tjäna det tänkta syftet med färgvalet bättre, samt 

att dämpa färgintensiteten något. Det var även under de första två testerna som ett stort fel 

upptäcktes. Det var att när animationerna spelas upp på mellanlagret så försvinner 

karaktärens händer bakom skrivbordet. Inför de kommande pilotundersökningarna så 

rättades många av de problem till som framkommit under de två första 

pilotundersökningarna. 

Även om de första testerna avslöjade många fel och brister så framkom något som inte var helt 

oväntat men ändå blev överraskande med tanke på hur långsökt tolkningen av instruktionerna 

i artefakten var. Under samtliga försök så klickade respondenterna alltid först på tavlorna som 

karaktären tittade på, höger sida av rummet på väggen (Se Figur 6). Detta var under de första 

två nivåerna av animationer där karaktären tittar långt upp i rummet till både höger och 

vänster. De klickade även mycket i området som karaktärens kropp var vinklat åt innan det 

att de testade att klicka fritt i rummet. Kommentarer från respondenterna var att först så antog 

de utmaningen med att försöka finna rätt objekt, men med den upplevda tidspressen så 

började de succesivt att klicka allt mer ju längre tiden gick. Detta var anledningen enligt dem 

själva som gjorde att de inte upptäckte att karaktären markerade häftapparaten på de senare 

delarna. 

Efter att problem från de första undersökningarna åtgärdats gav detta utrymme att finna de 

dolda felen som inte framkom på grund av de första felen som rättats till. Men det framkom 

att instruktionerna i början av artefakten fortfarande var något svåra att tyda, samt vid frågan 

om respondenten hann att läsa instruktionerna så svarade denne nej. Enligt respondent tre så 

upplevde denne att återkopplingen genomgående var dålig i enkät, artefakt och från 

undersökningsinstruktören. I övrigt så uppkom problem liknande de som de två tidigare 

pilottestarna haft där respondenten inte riktigt visste vad undersökningen gick ut på. Men till 

skillnad från de tidigare testerna så kom inte återkoppling kring färger eller komposition i 

stort vilket var positivt. Inför nästa undersökning så ändrades instruktionerna på del två i 

enkäten till att uppmuntra respondenten att noga läsa instruktionerna i spelet innan det att 

de startade spelet. Tillsammans med verbal uppmuntran om att läsa instruktionerna tydligt 

så framkom det att detta var tillräckligt för att respondenterna skulle bli införstådda med 

förutsättningarna i spelets utmaning. 
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Figur 6 Objektnamn 

Pilottestning nummer fyra fungerade mycket nära så som undersökningen var tänkt att 

fungera. Respondenteten fyllde i formuläret, följde instruktionerna och tolkning av 

enkätfrågor samt spelinstruktioner verkade uppnått önskad balans mellan antal interaktioner 

och observation av karaktären. För att säkerställa att den fjärde pilotundersökningen inte var 

ett lyckat undantag så undersöktes ytterligare 4 respondenter. De resterande fyra 

pilotundersökningarna gjordes efter varandra där endast enstaka stavfel i enkäten rättades 

till. I övrigt så gick de sista pilottesterna till synes bra där insamlad data vagt kunde visa på 

vissa trender, vilket inte var fallet i de tidigare testerna. Det gjordes en sista genomgång av 

enkäten för att kontrollera om fler fel eller tvetydigheter fanns kvar innan datainsamlingen 

som inte är kopplad till pilotundersökningen påbörjades. 

5.1.3 Ändringar 

Under pilottestning så blev det mer och mer uppenbart vilka typer av ändringar i enkäten som 

var lämpliga att göra och en avslutande del av enkäten lades till för att sammanfatta 

respondentens spelresultat. En större förändring efter pilottestning var att låta enkäten 

förtydliga artefakten genom att lägga till en bild av hur scenen i spelet ser ut. Det blev även en 

del ändringar på frågornas formulering, upplägg samt antal frågor (Se Appendix A). Det visade 

sig att den förutsedda responsbalanseringen inte var optimal då tidindikatorn verkade stressa 

respondenterna mer än att fungera som en positiv och motiverande indikation. Det är 

fortfarande oklart om tidindikatorn var den huvudsakliga anledningen till att de första 

pilottestarna uppvisade och beskrev spelet som stressande. Det var även diskussioner kring 

att stressen uppstod då det första intrycket av scenen var något överrumplande och skapade 

förvirring. Så inför de kommande pilottesterna så togs därför gränssnittsikonen för tid bort 

och en översiktsbild på det som respondenten kan förvänta sig av scenen lades till i enkäten. 

Den förväntade inverkan denna modell skulle ha på respondenterna var att låta det första 

visuella intrycket av spelet få sjunka in innan det att de började spela. Tillsammans med att 

verbalt uppmuntra respondenterna att läsa igenom alla spelinstruktionerna innan det att de 

startar spelet visades fungera bra, utan att göra spelutmaningens syfte uppenbart. Denna 

struktur användes sedan vid undersökningen varpå balansering av spelarinteraktion och 

avsaknad av spelarinteraktion fungerade så pass bra att inga vidare justeringar krävdes. 
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Figur 7 Introduktionstext före och efter 

Förmodligen var ändringen av instruktionerna i artefakten den bidragande faktorn till att 

klargöra för respondenterna att inte testa sig fram utan att istället vara sparsamma med antal 

musklick. Diskussionerna kring det första utkastet av introduktionstext (Se Figur7) var att 

instruktionerna var missledande och svårtolkad för de första två pilottesterna. Diskussioner 

kring varför visade att vissa ord var svåra att förstå i kontexten av testet i spelet. Det som hände 

under de två första testerna var att respondenterna antingen trodde att de skulle klicka och 

matcha olika färger eller objekt med varandra, eller att dra objekt till varandra och att det var 

någon form av pusselutmaning. Detta var bra återkoppling som ledde till att omforma 

introduktionstexten inför kommande pilottestningar med målet att ge mycket tydlig 

instruktion utan att avslöja vad undersökningen går ut på. I denna undersökning är det mycket 

viktigt att respondenterna inte vet i förväg att det är den animerade karaktärens gester och 

indikation som kommer att hjälpa dem att lösa utmaningen. Data från en sådan undersökning 

skulle snarare undersöka hur tidigt animationer kan fånga spelarens uppmärksamhet och 

förmedla ett budskap och om spelaren i huvudsak medvetet fokuserar på detta. Med koppling 

till instruktionsdesign och teorier kring splitt-attention effect (Sweller, van Merrienboer & 

Paas 1998) och lagarna kring lärande (Murphy 2011) så går det att förstå hur viktigt det är med 

tydlighet när det kommer till problembeskrivande instruktioner. Det blev tydligt att den först 

designen av introduktionstexten var alldeles för vag när de två första respondenterna i 

pilotundersökningen uppvisade negativt associerade känslor, förvirring och vag frustration. 

Respondenterna i de första två pilottestningarna gav mycket bra återkoppling och hjälpte till 

med att komma med förslag kring ordval med mera. 

Den sista versionen av introduktionstexten är betydligt klarare och mindre öppen för bred 

tolkning även om resultat senare visade att det fortfarande finns utrymme för olika tolkningar. 

Detta kommer att diskuteras vidare under senare delar av denna rapport. Instruktionerna som 

användes i den slutliga undersökningen har ett tydligt mål, där målkriterierna är vinst- eller 

förlustorienterat (se Figur 7). Förutsättningarna för att uppnå målet är att anta utmaningen 

och klara denna med så få musklicksinteraktioner som är möjligt, vilket i teorin är ett 

musklick. Förutsättningarna är att svårighetsgraden sjunker över tid vilket betyder att 

animationerna ger tydligare indikation ju längre tiden går. I det högra fältet på 

introduktionstexten så finns ytterligare beskrivning av hur kontrollerna fungerar och vad 

gränssnittsikonen i spelet betyder och dess funktion. Anledningen till att den slutliga 

introduktionstexten har fått den utformning som den har är kopplat till både spel och 

instruktionsdesign (Murphy 2011). Den enda ändringen som inte pilottestades vidare var det 

språkliga misstaget att skriva höger musklick istället för vänster musklick. I övrigt så verkade 

det som att instruktionerna var tillräckliga och uppfyller kravet för tydliga instruktioner som 

både motiverar och utmanar spelaren. 
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Pilotundersökningen kunde klargöra att färgvalen i scenen inte fungerade som ett analogt 

färgschema (Color Matters 2017). Det som var tydligt både genom observation och 

pilotrespondenternas egna ord var att den gröna färgen markant stack ut mer än de blå och 

turkosa färgtonerna. En av respondenterna föreslog att byta den gröna tonen mot en lila ton, 

vilket skulle sammanfoga uppfattningen av färgerna som en helhet istället för den kontrast 

som upplevdes med det befintliga färgvalet. Objekten som en helhet stack ut och lockade 

pilottestarnas uppmärksamhet och de beskrev det sammanfattningsvis som att färgmättnaden 

var relativt intensiv i kontrast med resterande delar av scenen. Detta korrigerades genom att 

sänka mättnaden hos samtliga texturmaterial i Maya (Autodesk, Inc 2016). Efter att ha 

korrigerat färgtonerna i scenen (Se Figur 8) och gjort fler pilottester verkade det nu som att 

den tänkta harmonin i kompositionen var närmare det som var menat. 

 

Figur 8  

Återkopplingen från de första två pilottesterna visade på att det var relativt otydligt vilket 

objekt som karaktären hänvisade till och att detta förmodligen skulle kunna åtgärdas med att 

händerna kommer framför objekt i förgrunden. Eftersom att karaktären inte kastar skuggor i 

scenen på grund av renderingsmetod kunde detta eventuellt skapa problem av förlorat djup i 

bilden. Problemet med att karaktärens hand hamnade bakom bordet på samma sätt som vissa 

objekt rättades till genom att dela upp bordsytan, och de objekt som potentiellt kunde hamna 

framför karaktärens händer justerades. Dessa delades upp och renderades ut tillsammans 

med animationerna vilket var en relativt enkel lösning. Vid denna rendering var det även 

möjligt att på ett smidigt sätt få med skuggor som faller på bordet från karaktärens arm, vilket 

justerades genom att förändra ljuskällan som kastar skuggorna i scenen. 

5.2 Genomförande av undersökning 

5.2.1 Undersökningens upplägg 

Data som samlades in under undersökningen var svaren ifrån enkäten, skärmdumpar av 

respondentens spelresultat och observationsnoter.  Det som noterades var vilka objekt 
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respondenten interagerar med och i vilken ordning samt kommentarer och reaktioner under 

spelsessioner och när respondenten får titta på alla animationer från början till slut. Även 

verbala svar vid slutet av varje undersökning noterades. Respondenter rekryterades till 

undersökningen genom att främst fråga studenter på högskolan i Skövde varav majoriteten av 

de tillfrågade visades vara från datorspelsprogrammet. 

Undersökningsstrukturen hade upplägget av att respondenten först fick en kort muntlig 

presentation om att studien handlar i stora drag om gränssnitt i spel med anknytning till 

grafik. De fick även en kort genomgång av undersökningens upplägg och ombads att spara 

frågor om spelet samt fördjupande frågor om undersökningens syfte till slutet av 

undersökningen. Respondenterna fick sedan börja med att läsa igenom en kort text angående 

rättigheter, konfidentiell hantering av uppgifter som kan kopplas till en specifik individ, att 

undersökningen tar mellan fem till tio minuter och alla uppmanades att läsa instruktioner och 

frågor noga. Enkäten skapad med verktyget Google Formulär (Google Inc, 2017) och 

besvarades i en webbläsare och spelet var ett separat program. Under undersökningen fick 

respondenten verbala instruktion när de skulle byta mellan enkät och spel, vilket gav ett 

naturligt utrymme för att påminna om att läsa noga spelinstruktionerna innan det att de 

trycker ”Klicka för att Starta” (se Figur 7). 

De första frågorna i enkäten som fylldes i av respondenten samlade information om kön, ålder, 

huvudsaklig sysselsättning samt inom vilket område (se Appendix A). Detta följdes av 

beteendefrågor om respondenternas spelvanor på dator eller konsol samt hur ofta som denna 

aktivitet förekommer. På del två av enkäten så får respondenten instruktioner om att de nu 

ska få testa att spela ett spel. En skärmdump på samtliga respondenters resultat sparades för 

att sedan kunna sammanställa detta på den sista sidan av enkäten. När en spelsession var klar 

fick respondenterna återgå till enkäten för att besvara frågorna på sida tre. Den första frågan 

på den tredje sidan av enkäten är en attitydfråga enligt Likertskalan (Persson 2016) där 

respondenterna ombes att markera det alternativ som bäst stämmer överens med deras åsikt 

om miljön, karaktären och färgerna. Detta för att få en uppfattning om spelarens perception 

av spelet i samband med första upplevelsen, följt av frågor som undersöker respondentens 

uppfattning av återkoppling från spelet. Frågorna som ställdes här är om de tror att de har 

funnit det rätta objektet eller ej samt om de har en uppfattning om hur. 

Innan det att respondenterna återgick till spelet för att titta igenom hela spelet fick de besvara 

de två frågorna med korta öppna svar. Samma svar besvarades även i nästa del i enkäten för 

att kunna undersöka om deras uppfattning av spelet förändras när de får titta på 

animationerna utan att interagera med spelet (se Appendix A). På den sista sidan av enkäten 

fyllde även respondenten i deras uppfattning av hur enkelt det var för dem att förstå vad som 

förväntades att göra vid första speltestet samt då de endast skulle titta igenom animationerna. 

Avslutningsvis så får respondenterna svara på den muntligt ställda frågan, ”Vad tror du att 

undersökningen går ut på?”, detta för att avrunda undersökningen och låta respondenten 

ställa eventuella frågor. En djupare förklaring av undersökningens syfte beskrivs i en kort 

version och lämnar öppet för vidare frågor om respondenten känner att något är oklart. När 

en undersökning är klar så sammanställs respondentens resultat på den sista sidan av enkäten 

för att underlätta datahanteringen inför analysfasen. 

5.2.2 Sammanställning av insamlad data 

Det var totalt 34 respondenter och efter bortfall på 6 stycken återstod 28. Motivation till 

bortfall är baserat på följande kriterier: 1. Om respondenten tydligt inte följde instruktioner, 
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och/eller inte blev fullt införstådd med spelinstruktionerna. 2. Om respondenten inte följt 

instruktioner och/eller öppet tolkat utmaningen, vilket resulterade i att vissa interagerade 

över 10 gånger. 3. De gånger som det var mycket tydligt att respondenten antingen strategiskt 

klickade eller uppenbart gissade sig till rätt objekt och på så vis klarade utmaningen. Detta 

bedömdes genom observation där en av respondenterna klickade på varje objekt med start 

från vänster sida av rummet och klickade på objekt i ordningsföljd mot höger. En av de 

respondenterna som räknats med i bortfall klarade spelet tidigt på del två, innan det att 

karaktären har gett någon indikation till häftapparaten. 

 

Figur 9  

Av de 28 respondenter vars data kommer att sammanställas så var det 24 män, 3 kvinnor samt 

en respondent tillhörande kategorin ”övrig” (se Figur 9). Jämn könsfördelning har inte varit 

ett huvudsakligt fokus då respondenter har rekryterats till undersökningen. Det hade vart mer 

tillfredställande om fördelningen hade den bredden för då hade urvalet representera fler 

aspekter ur populationen. Det går däremot att argumentera med hjälp av delar i bakgrunden 

som hanterar kognition och evolutionär biologisk funktion i koppling till animationsteori. Det 

har inte framkommit om det finns någon tydlig skillnad mellan man, kvinna eller annan 

könsorientering när det gäller ögats funktion att medvetet eller undermedvetet uppfatta 

rörelser (Church, Garber & Rogalski 2007; Patterson 2003). 20 av respondenterna är mellan 

18 till 25 år, 7 stycken i åldrarna mellan 25 till 30 och en mellan 30 till 40 (se Figur9). Samtliga 

respondenter svarade att de spelar antingen datorspel, konsolspel eller både och varav 8 spelar 

varje dag, 16 spelar 2 till 6 gånger i veckan och 4 spelar 1 till 7 gånger i månaden. Anledningen 

till att fråga om de specifikt spelar dator- och/eller konsolspel var för att undersöka om 

eventuella misslyckade försök kunde vara kopplat till spelvana. Men eftersom att alla 

respondenter i någon utsträckning har spelvana så är detta inte någon data som kommer att 

utredas vidare. 



 
29 

 

Figur 10  

Data från artefakten visar på vilken del mellan 1 till 6, förkortning ”D”, av spelet som 

respondenterna fann rätt objekt samt antal interaktioner och exakta ”Frame”. Respondentens 

sammanlagda antal klick förkortas till ”K” och på vilken ”Frame”, vilket beskriver den exakta 

bilden per del förkortas till ”F”. För att kunna bearbeta variabeln ”Frame” så bröts dessa ner i 

fem delar som representerar antal sekunder, så 0 till 30 är tid nummer 1 och är desamma som 

en sekund, 31 till 60 är tid nummer 2 och så vidare. Dessa tre variabler är de som i huvudsak 

diskuteras för att kunna besvara undersökningens första frågeställning: På vilken nivå kan en 

spelare genomföra en enklare uppgift, som förmedlas genom en animerad karaktärs gester, 

med nivåer från vag till tydlig indikation? Observationsnoter sammanställdes för att kunna få 

ut lättläst data om vilka objekt som interagerades med, samt vilka objekt som interagerades 

med första och sista gången av respondenterna (se Figur16). Det fanns en tydlig trend av att 

häftapparaten och vissa objekt närmast häftapparaten var bland de objekt som hade flest 

interaktioner (se Figur17). Enkätfrågor kring respondentens uppfattning av miljö, karaktär 

och färger har sammanställts och delats upp mellan de som klarade att hitta rätt objekt och de 

som ej löste uppgiften (se Appendix D). Samma sak gäller frågor kring respondenternas egen 

uppfattning kring huruvida de lyckades att finna rätt objekt eller ej vilket har jämförts med 

respektive spelresultat (se Figur 19). I Figur 18 har frågan ”Hur enkelt var det att förstå vad 

man ska göra?” sammanställts och är även här uppdelad mellan de som fann rätt objekt eller 

ej. Delar av dessa variabler har främst analyseras och sammanställas för att kunna besvara 

undersökningens andra frågeställning: Finns det något samband mellan spelarens perception 

av karaktärsanimationer och förmåga att förstå spelets uppgift? De enkätfrågor som har ett 

kort öppet svar, ”Kan du kort beskriva hur man löser uppgiften:” och ”Kan du kort beskriva 

karaktärens roll och syfte:” har samtliga svar sammanställts i olika kategorier av svar. På 

frågan om hur man löser uppgiften finns följande kategorier: 

1a. Genom karaktärens kroppsspråk/gester/indikation/”hintar”. Karaktären visar/pekar på 

det objektet. 2a. Klicka på rätt objekt/häftapparaten. 3a. Övrigt / Uteblivet svar. 4a. Osäker / 

Vet ej / Nej. 5a. Klickar tills man klickat på rätt objekt. 

På frågan om karaktärens roll och syfte sammanställdes svaren till följande kategorier: 

1b. Karaktären gestikulerar/visar rätt objekt. 2b. Respondenten svarar som i kategori 1, men 

formulerar svaret som en tydlig gissning. 3b. Övrigt / Uteblivet svar / Samma svar som innan. 

4. Osäker / Vet ej / Nej. 
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Dessa kategorier skapades baserat på respondenternas svar efter undersökningen. Det fanns 

några svar som inte riktigt passade in i någon kategori eftersom att de var relativt säregna. 

Därför lades kategorin ”övrigt” till i kategorin med uteblivet svar eftersom att antalet övrigt 

svar inte var många, likt uteblivna svar. I och med att uteblivna svar eller säregna svar inte 

kommer att analyseras kvalitativt så har det fungerat för det kvantitativa syftet. Dessa svar 

väger på så vis inte tyngre i jämförelse med antalet. Efter att ha skapat dessa kategorier 

placerades respektive respondents resultat från artefakten ihop (se Appendix C). På följande 

vis har även övrig data från enkät kunnat jämföras gentemot avklarad nivå, antal klick och om 

respondenten var negativ eller positiv i något svar. 

5.3 Resultat 

Presentationen av resultaten kommer främst att fokusera på att besvara den huvudsakliga 

frågeställningen för undersökningen, detta inkluderar resultat från artefakten och hur det gick 

för respondenterna vid problemlösning i spelet. Detta presenteras med hjälp av en överblick 

av enskilda resultat samt att jämföra olika variabler med varandra för att skapa en överblick 

kring undersökningen som helhet. Ett kort svar på undersökningens första frågeställning kan 

besvaras efter artefaktens premisser och att det är möjligt för spelaren att finna ett specifikt 

objekt med subtil indikation till mycket tydlig indikation. Med modellen av vag och tydlig 

indikation som finns i artefakten så är detta mellan nivåerna av del 3 till del 6 i spelet. Totalt 

klarade 22 respondenter att finna rätt objekt innan spelet var slut vilket lämnar 6 stycken som 

inte interagerade med objektet innan spelet tog slut. I del 3 visades det vara möjligt att med 

hjälp av karaktärens gester kunna finna objektet utan att gissa fritt och totalt var det 2 

respondenter som lyckades med detta. Samma antal klarade av att finna objektet under del 4 

och på del 5 och del 6 var det 9 respondenter på varje del som fann rätt objekt (se Figur11). 

 

Figur 11  

För att kunna beskriva djupet av resultatet från artefaktens ”del” variabel så har även antalet 

interaktioner per respondent sammanställts. Detta visar på att respondenterna läste 

instruktionerna i början av spelet och de inte fritt klickade på alla objekt tills rätt objekt 
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interagerades med. Balanseringen mellan instruktioner för att uppmuntra och hämma 

effekten av antal interaktioner per respondent har vart viktigt just för att undersökningen 

behandlar gestindikation från en 3D animerad karaktär. Det var sammanlagt 84 interaktioner 

fördelat över de 28 respondenterna, varav en respondent inte interagerade någon gång under 

spelutmaningen. Max antal interaktioner av totalt 3 respondent var 6 gånger och det var totalt 

5 respondenter som interagerade med spelet en gång under en spelsession (se Figur12). 

 

Figur 12  

Figur 13 visar en sammanställning av antal interaktioner per respondent tillsammans med 

delresultatet och tillsammans med de 6 som inte fann rätt objekt. Av de 18 respondenter som 

klarade att lösa uppgiften på 5 och del 6 så var det 2 respondenter på del 5 och en respondent 

på del 6 som kund lösa uppgiften på första försöket. Det var 3 respondenter i både del 5 och 

del 6 som interagerade totalt 2 gånger. Vidare var det 3 respondenter i del 5 och del 6 som 

hade totalt 3 interaktioner, 4 respondenter som hade totalt 4 interaktion, varav 3 av dessa på 

del 5 vilket var maxantalet interaktioner för del 5. På del 6 var maxantalet interaktion 5 stycken 

och det var två respondenter som fick detta resultat (se Figur 13). Vidare var antal 

interaktioner varierande i både de tidiga resultaten samt hos de som ej klarade att lösa 

uppgiften. 
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Figur 13  

Figur 13 visar antal interaktioner per del, från minsta antal till högsta antal per del. I Figur 14 

så visas på vilken sekund av varje del som respondenterna klarade att finna rätt objekt. Figur 

15 har samma grund som Figur 14 där antal interaktioner har lagts till, däremot så är kurvan 

i Figur 13 inte densamma i Figur 15. Detta är då variabeln ”tid” inte är densamma som antal 

interaktioner. Figur 15 visar samtliga respondenters resultat från artefakten uppställt efter 

artefaktens tid. Tid variabeln är har uppkommit genom att sammanställa ”Frame” i sekunder, 

varje del är ca 5 sekunder lång varpå tid variabeln går från 1 till 5. Det var totalt 4 respondenter 

av 9 i del 5 som fann det rätta objektet redan under den fösta sekunden. Under den första 

sekunden på del fem så gör inte karaktären någon indikation till objektet och detta skulle 

eventuell kunna betyda att de 4 respondenterna hade förstått under del 4 vilket objekt de 

förväntas att interagera med. Detta skulle eventuellt kunna förklara varför del 6 inte har 

samma gap i deltiden som del 5 har där nästa rätta interaktion skedde först på deltid 3 och 

efter det en på deltid 4. En fördjupad analys av del och deltid kommer att tas upp under 

analysen av resultat. 
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Figur 14  

Genom att presentera del, deltid och antal interaktioner så skapades en sammanställd 

överblick av samtliga respondenters spelresultat från artefaktdata (se Figur 15). Det var stor 

variation av antal klick som är spridda över tid i del 6, varpå det fanns en ökning av antal 

interaktioner över tid för antal klick i del 5. Det var svårt att besvara den första frågan och 

andra frågan i undersökningen genom att endast titta på resultaten. Hade svarsfrekvensen 

vart större hade eventuella mönster kommit fram. 

 

Figur 15  

För att få en överblick av vilken del av rummet som respondenterna tenderade att interagera 

med har observationsnoter av objektinteraktion sammanställts (se Figur 16). Av de totala 84 

interaktionerna så var det rätta objektet ”B Häftapparat Bord”, interagerat med totalt 22 

gånger, ”L Mugg Bord” 13 gånger och ”T Fil Bord” 9 gånger (se Figur 16; Figur 17). 
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Tillsammans var dessa tre objekt interagerade med totalt 44 gånger vilket är lite över hälften 

av det totala antalet interaktioner. I övrigt så var de två tavlorna på väggen, den blå och 

turkosa, de objekt som under pilotundersökningen var bland de första som respondenterna 

interagerade med. Det var 3 respondenter som klickade på karaktären och senare under 

undersökningen så förklarade respondenterna att de trodde att karaktären skulle ge dem 

någon typ av ledtråd. 

 

Figur 16  

5.4 Analys 

Resultaten som samlats in för att kunna besvara den första frågeställningen visar en ganska 

tydlig bild av att en karaktär kan förmedla enklare instruktion i form av spatial vägledning. 

Men frågan är vad resultaten innebär och för att kunna svara på det så behöver de analyseras 

vidare med ett diskuterande och problematiserande upplägg. 

Först kan det vara värt att kolla på objektinteraktionen som ger bra översikt till vilka områden 

som respondenterna tenderade att interagera mest med. Figur 17 är en visuell representation 

av var i scenen och hur många interaktioner som skedde i varje område och samtliga är 

färgkodade efter interaktionernas ordningsföljd. Det var 5 interaktioner som ej hade en fast 

punkt, så som karaktären och miljöobjekt, dessa är inte med i Figur 17 då det inte går att 

fastställa exakt var dessa interaktioner skedde. De är däremot inräknade i den sammanlagda 

statistiken just med hänsyn till något som en av respondenterna som klickade på karaktären 

nämnde, ”Jag trodde att hon skulle ge mig en ledtråd”. Av de objekt som var interagerade med 

i området på bordet, närmast häftapparaten, så var det totalt 47 interaktion av totalt 84. 

Lamporna, den lila burk och den turkosa skålen som stod på bordet är inte inräknade till de 

objekt som är framför karaktären och närmast häftapparaten. Så lite över hälften, ungefär 56 

% av alla interaktioner, förekom i det område som karaktären indikerade mest till. Av de 27 

första interaktionerna var det totalt 14 som skedde innanför det avgränsade området och 13 
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stycken som skedde utanför. Den andra interaktionen hade 15 innanför området och 6 utanför, 

tredje interaktionen hade 10 innanför och 6 utanför området och fjärde interaktionen hade 4 

klickningar inom och 7 stycken utanför området. 

Det verkar som att det finns en trend där antalet interaktioner inom området framför 

karaktären så småningom leder till att finna rätt objekt. Vid observation av respondenterna så 

var det inte ovanligt att de testade att klicka på exempelvis muggen vid första försöket på en 

ganska tidig del med vag indikation. Sedan inväntade de karaktärens nästa indikation, som 

över tid blir mer specificerad till objektet varpå många av respondenterna testade att 

interagera igen. Det är intressant då det var några respondenter som beskrev i de korta svaren 

att det gäller att vänta tålmodigt tills karaktären visar spelaren vilket objekt som är rätt (se 

Appendix B).  I stora drag visar Figur 17 att de mest populära områden att interagera med var, 

som även framkom under pilotundersökningen, de områden som karaktären tittar på tidigt 

samt de områden som hon hänvisar till över tid. Samtliga tavlor på väggen hade minst en 

interaktion under första försöket av totalt 6 interaktioner. Lägger man samman de objekten 

på hyllan mellan tavlorna så interagerades även dessa med en gång på första interaktionen. 

Totalt var 8 av de första interaktionerna i karaktärens ögonhöjd, vilket eventuellt skulle 

kunnat ske i början av spelet. 

 

Figur 17  

För att sätta resultaten från artefakten i perspektivet till enkätfrågorna så kan även den andra 

frågeställningen i undersökningen besvaras. Kategorierna av de korta svaren går att jämföra 

med resultat från artefakten och svar i enkäten som utreder respondentens perception av de 

olika delarna i spelet. Vid frågan om hur enkelt det var att förstå vad respondenterna skulle 

göra (se Figur 18) så var det flest som svarade att efter speltestet var det ganska svårt och sedan 

efter att ha fått se animationerna så var det mycket lätt att förstå. Om dessa svar jämförs med 

de korta svaren på de två öppna frågorna (se Appendix C) så var det betydligt fler som svarade 

att det var ganska lätt ju tidigare respondenten klarade uppgiften efter första spelsessionen. 

Det var endast två respondenter som tyckte att det var mycket lätt både före och efter att de 

sett på animationerna varav båda klarade av utmaningen på del 6 (se Appendix C). 
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På frågan om respondenterna trodde att de hade klarat uppgiften samt om de visste hur de 

löste den så var det 8 som svarade ja på båda frågorna av de som klarade utmaningen på del 6 

(se Appendix C). Den som först svarade ja och nej på den andra frågan i samma del var också 

den respondent som fann objektet tidigast på del 6. Totalt var det 13 respondenter som svarade 

ja på båda frågorna före och efter varav det var en som inte fann rätt objekt (se Figur 19), det 

var också samma respondent som inte interagerade någon gång under spelsessionen (se 

Appendix C). Av de 22 respondenter som klarade att finna rätt objekt var det totalt 3 

respondenter som svarade ”osäker/vet ej” eller ”Nej” på första frågan vilket talar för att de 

flesta verkar förstått att de funnit rätt objekt. De 3 som först svarade om de var osäkra eller 

nej så var det två av dem som klarade att hitta rätt objekt på första försöket och den sista fann 

rätt objekt tidigast på del 5. På del 3 svarade båda respondenterna på båda eller i sista svaret 

att de var osäkra eller ej visste, på del 4 svarade båda respondenterna ja på båda frågor. Detta 

säger inte så mycket i ett isolerat sammanhang, men om man tittar på alla respondenters svar 

i ordningsföljd efter del och deltid så skulle detta eventuellt kunna hjälpa till att besvara den 

andra frågeställningen för undersökningen. 

 

Figur 18  

Över tid så finns det en ganska tydlig trend, oavsett om det var respondentens första 

interaktion eller ej som de klarade utmaningen på (se Appendix C). Det som är extra intressant 

är vad som verkar hända på del 4 och del 5. Trots båda respondenter på del 4 verkar haft en 

ganska tydlig uppfattning kring hur de löste testet så tar det ända fram till sekund 3 på del 5 

innan samma säkerhet visas igen. Sedan blir det något mer otydligt för respondenterna i slutet 

på del 5. Det finns en antydan till att dessa svar är parallella med hur mycket indikation till 

objektet som karaktären gör under dessa sekunder. I slutet på varje del återgår karaktären till 

samma läge innan nästa animation spelas upp och en ny nivå av indikation visas. Detta är det 

som förmodligen skedde på del 6 vid tid 3 och framåt, när karaktären tydligt pekar med sluten 

hand och pekfinger rakt mot objektet. Samtliga respondenter på del 6 och tid 3 och upp 

svarade ja på båda frågor om de trodde att de visste hur de löste uppgiften och skrev tydligt i 
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de korta svaren att karaktären visar objektet som de ska klicka på. Samtliga respondenter som 

svarade ja på båda frågorna skrev också i det korta svaret att karaktärens roll och syfte är 

kopplat till gester och vägledning (se Appendix C). Det var totalt 4 respondenter som inte 

gjorde kopplingen mellan karaktären före det att de fått se animationerna, varav en av dessa 

svarade att kopplingen finns men skrev det som en fråga eller gissning. Samtliga av de som 

inte gjorde kopplingen var också osäkra eller svarade nej i frågorna om de visste ifall de klarade 

uppgiften och hur man löser uppgiften. Tyvärr så gav frågan kring den generella uppfattningen 

av miljön, karaktären och färgerna inte någon data som kunde hjälpa till att besvara den andra 

frågan i undersökningen. Det som är värt att nämna är att fler respondenter tenderade att vara 

neutralt inställda till ganska positivt inställda inom båda grupper av de som klarade att lösa 

uppgiften (se Appendix C). Det var 5 respondenter, varav alla klarade att finna rätt objekt, som 

svarade att de var mycket positivt inställda till karaktären. Det var bara enstaka respondenter 

som svarade att de var mycket positivt inställda till miljön och färgerna. 

 

Figur 19  

De korta svaren har varit en bra jämförelsegrund för att få en inblick i respondenternas 

tankebana och på så vis kunna använda de skapade kategorierna till att jämföra artefaktdata 

och enkätsvar. På frågan där respondenterna ombes att kort beskriva hur man löser uppgiften 

var det nästan lika många som gjorde en koppling till karaktärens kroppsspråk och 

indikationer som på frågan om karaktärens roll och syfte. Det var flera gånger som 

respondenterna upptäckte på fråga två att de i stort redan svarat på denna fråga i föregående 

fråga. Några av dessa kommenterade detta högt att det är ju nästan samma sak, fast att de 

kanske egentligen skulle svara något annat på den första frågan. Denna observation tolkas 

som att flera respondenter ansåg att karaktären är en bidragande faktor till respondenternas 

förmåga att lösa uppgiften. Det är däremot svårt att tolka detta som en bekräftelse på att det 

faktiskt är karaktärens roll som var avgörande. Utan att förmedla tydliga instruktioner till 

respondenterna i början av spelet så visade pilotundersökningen att utan restriktioner så finns 

det ett stort utrymme för att tolka information av olika slag. 
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5.5 Slutsatser 

Enligt upplägget som artefakten är skapad efter är det möjligt att klara utmaningen som 

tidigast på spelets del 3, ganska vag indikation. På del 3 och del 4 var det totalt 4 respondenter 

som med hjälp av den animerade karaktärens gestindikation kunde lokalisera rätt objekt och 

interagera med detta (se Figur11). Antalet försök på del 3 och del 4 varierade mellan 1 till 6 

interaktioner. På del 5 och på del 6 var det 18 respondenter som fann rätt objekt, med 9 

respondenter i varje del och det var totalt 6 respondenter som inte lyckades att lösa uppgiften. 

På del 5 var det mellan 1 till 4 interaktioner per respondent och på del 6 var det mellan 1 till 6 

interaktioner per respondent. Av de som inte klarade utmaningen var spridningen mellan 0 

till 6 interaktioner. Så på indikationsnivå 5 och 6 av totalt 6 nivåer kunde flest antal 

respondenter klara utmaningen (se Figur 15). 

Det finns antydan till att respondenterna skapade en ganska överensstämmande bild av 

karaktärens roll och syfte i spelet. På indikationsnivå 6 svarade 8 respondenter, enligt 

sammanställning av de korta öppna svaren, att karaktären vägledde spelaren till att finna rätt 

objekt. Samma respondenter var också införstådda med att spelets målorienterade objektiv 

var att finna och klicka på rätt objekt för att klara spelet. Samma respondenter svarade även 

att de var medvetna om hur de löste uppgiften och att de hade bildat en uppfattning om hur 

de klarade uppgiften. På indikationsnivå 5 var det endast två som hade samma svarsmönster 

som de 8 respondenter på indikationsnivå 6. Resterande i indikationsgrupp 5 och 6 verkade 

vara införstådda med att karaktärens gester var kopplade till uppgiften men det fanns 

osäkerhet till exakt hur karaktären hänger samman med respondentens förmåga att lösa 

uppgiften (se Appendix C). 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Denna undersöknings syfte har varit att undersöka hur karaktärsanimation skulle kunna 

användas som en gränssnittsfunktion och då som ett verktyg utöver de användningsområde 

som 3D karaktärer har inom spel idag. Syftet är även att kunna komplettera eller byta ut 

vanligt förekommande gränssnittselement i spel med nya verktyg. Hypotesen är att gester och 

ickeverbal kommunikation hos en animerad karaktär kan kommunicera spatial och 

representativ information bättre eller lika bra som bland annat ikoner och text i gränssnitt. 

För att kunna formulera en passande frågeställning gjordes en litteraturstudie inom områden 

som berör gränssnittsdesign, kommunikativa agenter inom pedagogik, gester och ickeverbal 

kommunikation, animation och kognitionsteori. 

I spelbranschen är gränssnittsdesign ett klurigt ämne, det kan vara svårt att skapa ett 

gränssnitt som har en bra balans mellan relevant information, användarvänlighet och som är 

estetiskt tilltalande men inte sticker ut från den grafiska stilen. Genom att identifiera befintliga 

problem i gränssnittsdesign har ett litet problemområde isolerats, som berör orientering i det 

virtuella rummet. Det är inte ett nytt fenomen att använda 3D karaktärer för att assistera den 

mänskliga motparten till att lösa problem, sedan tidigt 90-tal har forskare undersökt hur spel 

kan användas som ett läromedel. Inom pedagogik verkar det som att den empatiska 

kopplingen mellan lärare och elev är en av de drivande faktorerna att undersöka virtuella 

karaktärer som ett läroverktyg. I och med att ämnesområdet kommunikativ och pedagogisk 

agent är relativt ungt finns det fortfarande många obesvarade frågor, men det finns mycket 

kreativitet i bredden av vad området behandlar. Detta arbete har fått mycket inspiration från 

ämnesområdet som berör agenter, allt från utredda teorier, spekulationer och vad som skulle 

behöva undersökas vidare i framtiden. Däremot har den specifika infallsvinkeln för 

karaktärens funktion och syfte inte berörts inom agentområdet i en tillfredställande 

utsträckning. Därav har en inblick i forskning och studier som berör ickeverbal och kroppslig 

kommunikation i form av gester fått ligga som grund för ett pedagogiskt och funktionellt 

tillvägagångssätt i detta arbete. Att kombinera animationsteori och forskning av 

gestförmedling är den metod som används vid skapandet av karaktärsanimationer som sedan 

använts i artefakten. Kognitionsvetenskap är återkommande inom samtliga ämnesområden i 

litteraturstudien där många väsentliga argument, poänger och synsätt görs till två specifika 

kognitionsteorier, Cognitive Flow Theory samt Cognitive Load Theory. Det är bland annat 

teorier om hur lärandet frodas med en god motivation, tydlig instruktionsdesign och vilken 

typ av uppmuntran som fungerar för att stärka förståelsen för det aktuella ämnet. Cognitive 

Flow Theory går hand i hand med gränssnittsdesign och Murpghy (2011) förespråkar positiva 

egenskaper som medförs när pedagogik och underhållning möts och samverkar. Cognitive 

Load Theory har behandlats som en brygga mellan pedagogisk instruktionsdesign och 

kommunikativa gränssnittsagenter. Tillsammans täcker dessa två kognitionsteoriers 

utformning av problembalansering och hur detta påverkar förståelse för mottagarens 

perception och inställning till ett problem. Litteraturstudien resulterade i att två frågor 

formades och som resten av arbetet har ämnat att besvara: 

På vilken nivå kan en spelare genomföra en enklare uppgift, som förmedlas genom en 

animerad karaktärs gester, med nivåer från vag till tydlig indikation? 
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Finns det något samband mellan spelarens perception av karaktärsanimationer och förmåga 

att förstå spelets uppgift? 

Undersökningen i denna rapport har haft en studie som huvudsaklig inspirationskälla vid 

utformningen av de aktuella frågeställningarna. Denna undersökning utreder hur en 

gränssnittsagent kan uppmuntra användare i ett gestbaserat gränssnitt (Rudhru 2016). 

Arbetet bakom denna undersökning har varit aktuell vid metodutformning och genomförande 

som har lett till de resultat som är presenterade i rapport. För att besvara frågorna skapades 

en artefakt i form av ett kort spel på cirka 30 sekunder som består av sex delar av vag till tydlig 

gestindikation från en 3D-animerad karaktär. Artefakten är byggd för att samla data som 

berör hur många gånger respondenterna interagerade, speltid och på vilken del av spelet de 

fann ett specifikt och förbestämt objekt. Artefakten är byggd för att det ska vara möjligt att 

lösa uppgiften på del 3 och uppåt med förutsättningen att respondenterna inte chansar sig 

fram utan följer spelinstruktionerna. 

Pilotundersökningen synliggjorde svagheter med första upplägget av artefakt, enkätfrågor och 

struktur. Totalt deltog 8 respondenter i pilotundersökningen varpå ändringar itererades allt 

eftersom pilotfasen fortskred. När resultaten från pilotundersökningarna började generera 

den data som krävs för att utreda frågeställningarna övergick pilottestning till datasamlande 

undersökning. Totalt var det 34 respondenter som deltog i undersökningen, samtliga var 

studenter vid högskolan i Skövde och majoriteten studerade olika program inom 

dataspelsutveckling. Efter ett bortfall av 6 respondenter sammanställdes resultaten av totalt 

28 respondenter. Anledning till bortfall var de respondenter som inte läste och följde 

instruktioner, som när det var tydligt att de antingen strategiskt gissade rätt objekt och 

interagerade utan eftertanke. Spelregler balanserades under pilotfasen och uppmuntrade 

respondenterna att finna ett objekt och att interagera när de tror att de visste vilket det var, 

alltså varken mer eller mindre. 

Resultaten från undersökningen antyder att det är möjligt att förmedla spatiala instruktioner, 

i detta fall vag till tydlig indikation som leder till att spelaren kan finna ett specifikt objekt 

bland ett 20-tal andra. Respondenterna kunde som tidigast finna rätt objekt på 

indikationsnivån på spelets del 3 och det var en jämn fördelning av 9 respondenter på del 5 

och del 6. Det var totalt 6 respondenter som ej fann rätt objekt varpå det var en av dessa som 

inte interagerade någon gång. Respondenten som inte interagerade någon gång väntade 

tålmodigt och tyvärr tog speltiden slut, men vid svar på enkätfrågor hade denna respondent 

hunnit bilda sig samma uppfattning av karaktären som de som löste uppgiften under de sista 

sekunderna på del 6. Respondenternas perception av karaktären och kopplingen till hur 

problemet skulle lösas varierade stort. Trenden var att ju längre in i spelet som 

respondenterna fann rätt objekt verkade ha en koppling till hur tydligt uppfattningen av 

karaktärens indikationer var. Av de 5 som ej fann rätt objekt, borträknat den som inte 

interagerade någon gång, var kopplingen till indikationer i karaktärens gester svag. 

6.2 Diskussion 

För att kunna ta nästa steg inom forskning om pedagogik och lärande, se nya möjligheter inom 

gränssnittsdesign och bredda tillgänglighet av olika medier skulle detta arbete kunna bidra 

genom att erbjuda alternativa infallsvinklar. I ett lite mindre perspektiv skulle resultaten i 

detta arbete kunna användas för att undersöka mer kring animation och gestförmedling av 

olika slag, vilket är en av de uppmaningar som Johnson, Rickel & Lester (2000) diskuterar. I 
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undersökningar som berör gränssnittsagenter har karaktärernas positiva inverkan på 

respondenterna diskuterats (Lester et al. 1999). Eventuellt kan det enkla svaret faktiskt vara 

så enkelt som att rörelser fångar ögats uppmärksamhet (Pratt et al. 2010). Kanske finns det 

inte lika mycket att hämta från förklaringen på fenomenet där empatisk koppling mellan 

karaktär och människa är anledningen till att spelaren engagerar sig och förstår bättre som är 

föreslaget (Johnson, Rickel & Lester 2000). Eventuellt har Rudhrus (2016) 

undersökningsresultat en bättre bild av sanningen, respondenterna föredrog agentversionen 

av testet för att den versionen är roligare. För att mäta detta tillfrågades respondenterna vilken 

version som de upplevde tog kortast tid, båda versionerna var exakt lika långa, varpå 

majoriteten trodde att agentversionen tog kortast tid (Rudhru 2016). Med detta perspektiv 

återkommer diskussionen till gränssnitt-, spel- och instruktionsdesignperspektivet där 

positivt kopplade känslor, så som en rolig upplevelse, är något som positivt påverkar 

motivationen till att lära (Murphy 2011; Saunders & Novak 2007; Sweller, Merrienboer & Paas 

1998). För att kunna undersöka animerade karaktärers förmåga att positivt påverka spelare 

eller studenter i lärande spel behöver förmodligen den samlade kunskap som finns sättas in i 

nya perspektiv. Detta skulle eventuellt kunna ske genom att fler discipliner arbetar 

tillsammans, exempelvis inom pedagogisk lärodesign och gränssnittsdesign så som Murphy 

(2011) föreslår, och i detta fall fokusera på karaktärsanimationer i gränssnitt. Det hade 

förmodligen kunnat vara mycket positivt att kunna skapa ett ramverk som skulle kunna 

byggas och förbättras över tid, där likheter och skillnader av olika gesters betydelser framhävs 

ur kulturella, språkliga och kontinentala perspektiv. Ett sammanställt ramverk skulle kunna 

innehålla exempelvis innebörden av att använda öppna handflator upp och utåtvinklade, hur 

uppfattas denna form på handen i en pekande rörelser av människor från olika bakgrund? Det 

skulle kunna visa sig att sådana rörelser antingen är universella eller har helt olika innebörd i 

olika kontext eller sammanhang. 

Inom områden som arbetar med pedagogiska och kommunikativa agenter skulle denna 

undersökning kunna användas som en överblick kring respondenters förmåga att läsa och 

förstå gest indikationer. Det finns antydning till att indikationer som ges inte måste vara 

överdrivet tydliga, snarare tvärtom. När respondenterna fick titta på animationerna efter att 

först få speltesta och svara på några frågor reagerade många på liknande sätt. På 

indikationsnivå 3 så reagerade många av respondenterna, många smålog eller fnissade vilket 

på del 6 utvecklades till småskratt. Indikationsnivå kunde upplevas som något förlöjligande, 

detta var förmodligen kopplat till rörelsen och hur länge karaktären står och pekar på objektet 

i fråga. En snäll och subtil indikation som snarare dröjs kvar och där karaktärens ansikte 

uppsöker spelarens uppmärksamhet kan vara ett bra utgångsläge. 

Undersökningen hade kunnat göras bättre på många plan, bland annat animationernas 

utformning, tempo och om pilottestning hade hunnits med redan under animationsfasen hade 

förmodligen detta positivt bidragit stort till arbetet. Animationerna i detta arbete har varit 

avgörande då det är tänkt att dessa ska vara orsaken till spelarens reaktion, så som enligt 

kvalitativ metod. Det är svårt att säkerställa att resultaten endast är beroende på karaktärens 

indikationer. Delvis finns det inga garantier för att respondenterna inte avslöjade för varandra 

vad undersökningen gått ut på. Om respondenterna hade fått ytterligare information från 

utomstående källa, exempelvis enskilda ord så som kroppsspråk eller karaktärens 

animationer, skulle detta kunna vara tillräckligt för ostabila resultat. 

Det som var mest oväntat av allt var hur respondenterna svarade i de korta öppna svaren på 

frågorna om hur man löser uppgiften och vad karaktärens roll och syfte är. Alla förutom fyra 
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respondenter av de som fann rätt objekt beskrev med egna ord kopplingen mellan karaktären 

och indikationer. Det var även ganska oväntat att det var så pass många respondenter som 

inte klarade att finna rätt objekt, men detta skulle kunna beskrivas med hjälp av enkätfrågorna 

och observationer. Många av dessa verkade vara inne i en annan typ av tankebana, eventuellt 

försökte de tillämpa någon spelstrategi från ett liknande spel de interagerat med tidigare. Det 

hade vart intressant att få en djupare bild av detta fenomen, det skulle eventuellt kunna vara 

kopplat till problemdesignen i fråga. 

Om speldesigners skulle vidareutveckla denna typ av karaktärsfunktion och implementera 

gestindikationer som en gränssnittsfunktion hade eventuellt spel kunnat ta sig förbi en nivå 

av språkbarriär. Exempelvis skulle ett spel utvecklat för en europeisk publik kunnat ta del av 

spelet utan att språk skulle vara ett hinder. En personer oavsett ålder, ung som gammal och 

som kanske har svårt för att läsa på grund av språkkunskap eller syn, med denna modell så 

skulle kroppsspråket hos en animerad karaktär eventuellt kunna nå ut även till denna publik. 

Ett sådant spel skulle med andra ord kunna skapas under andra ekonomiska förutsättningar 

då språk, gränssnitt och annat ej skulle behöva kompromissas av ekonomisk anledning och 

även kunna få en större spelarbas då spelet når ut till fler.  

6.3 Framtida arbete 

Hade arbetet fortskridit hade artefakt och enkät behövt balanserats ytterligare.  

Undersökningarna som gjorts hittills skulle kunna ses som en stor testgrupp, där kunskap från 

denna undersökning hade kunnat ligga som grund inför en större undersökning. Animationer 

och återkoppling från spelet hade behövt utvärderas och omformas vidare, genom att få 

spelupplevelsen att kännas som ett vanligt spel med tillhörande utmaning hade kunnat vara 

en väg att gå. Det hade främst vart viktigt att få mer data från fler respondenter för att kunna 

styrka eller falsifiera vissa trender som skulle kunna beskriva ett beteende. 

I ett längre perspektiv hade arbete kring animerade karaktärer kunnat få ta mer plats inom 

spel och då som gränssnittsfunktion. I spel där ett minimalistiskt gränssnitt är att föredra och 

där det naturligt finns karaktärer hade förmodligen gester kunnat berika spelarens förståelse 

för objektiv och spelvärlden. Det hade vart önskvärt i en sådan situation om någon form av 

ramverk över gester och ickeverbal kommunikation hade skapats, i takt med att mer 

undersökning görs. Även om det är så att det inte finns en tillräckligt generell innebörd av 

människors naturliga gester hade det förmodligen fungerat att göra som inom animationsteori 

och skådespeleri. Genom att skapa ett ramverk som är anpassat för ett speciellt media, så som 

spel, hade ramverket över allmänbegripliga gester hos spelkaraktärer kunnat bli som ett 

designspråk som spelarna lär sig att känna igen och förstå. Möjligheterna är många och är 

beroende på vilken potential varje forskare ser och vart det går att föra området i framtiden. 
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Appendix B -  Korta svar på enkätfrågor 

 Före det att de fått se på animationerna: Kan du fort beskriva hur man löser uppgiften? 

R001: Man klicka på objektet karaktären peka på 

R002: Man följer kvinnans kroppsspråk mot det föremål hon är ute efter 

R003: Jag försökte se vad karaktären tittade/pekade på och antog att det var det man skulle 

klicka på 

R004: Klicka på random objekt tills du hittar rätt? 

R005: Karaktären gestikulerade mot objektet 

R006: Jag klickade runt helt slupmässigt tills jag vann! 

R007:Utebilvet svar 

R008: Man trycker på det objektet hon vill ha 

R009:Nej 

R010:Utebilvet svar 

R011: Vänta på att personen pekar/indikerar på något annat sätt vilket det rätta objektet är. 

R012: Man väntar på att karaktären gestikulerar mot objektet 

R013: Titta på bilden, klicka på re rätta objekten 

R014: man ska hitta rätt objekt 

R015: Genom att godtyckligt klicka på objekt tills spelet avlsutas 

R016: Hitta rätt objekt 

R017: Man trycker så snabbt man kan på alla objekt 

R018: Granska karaktärens kroppsspråk 

R019: Läsa karaktärens kroppsspråk 

R020: Klicka på rätt objekt 

R021: Jag tror man skulle kolla på karaktärens händer, först trodde jag hon låtsades hålla i en 

skål. Sen testade jag bara där hon pekade 

R022: Random tryckningar 

R023: Tryck på objekten framför henne som hon vänder sig mot tills man får rätt. 

R024: Fokuset låg mer på vad spelet sa till dig än vad du själv trodde var svaret. 

R025: Väntar tillräckligt länge tills karaktären pekar på objektet 
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R026: Man väntar tills karaktären uttryckligen pekar på objektet i fråga. 

R027: Läser av miljön oh de "highlited" objekten som stod ut från backgrunden tillsammans 

med karaktärens gestikuleringar. 

R028: Gissar att det rör sig om kroppsspråk och interpersonliga signaler. 

R029: Karaktären pekade på ett av objekten och spelet avslutades efter att jag klickade på det. 

R030: Osäker på detta då jag inte visste riktigt hur det gick men jag antar karaktärens rörelser 

visar på om man går rätt till vägar. 

R031: kolla vart karaktären tittar? 

R032: Klicka på vad karaktären verkar titta på 

R033: Karaktären pekar på det rätta objektet 

R034: klicka på rätt sak med så få försök som möjligt, karktären ger en mer "hints" ju längre 

spelsessionen varar om vilken sak som är rätt 

 Före det att man fått se på animationerna: Kan du kort beskriva karaktärens roll och 

syfte: 

R001: Den indekerade på vilket objekt som var målet 

R002: Visa på rätt föremål utan att vara övertydlig 

R003: Att ge en instruktion eller ledtråd om vilket objekt man skulle klicka på 

R004: Såg ingen funktion i karaktären mer än att den såg förvirrad ut. 

R005: Att guida "spelaren" mot objektet 

R006: vet ej 

R007: Jag misstänker att karaktären tittade mot eller visade mot objektet på något sätt. 

R008: indikera rätt ojekt 

R009: Verkade kolla och peka. Kan ha varit för att hjälpa spelaren? 

R010: Utebilvet svar 

R011: Att leda spelaren till vad det rätta objektet är. 

R012: Att vägleda spelaren att klara spelet 

R013: Att peka på objekt 

R014: karaktären vägleder spelaren till rätt objekt 

R015: Karaktären ser ut att leta efter något - och att jag ska hjälpa henne att finna det. 

R016:Vet inte 
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R017: Att leda spelaren till rätt objekt efter en viss tid 

R018: Centralpunkt i scenen, visar på hur man hittar det rätta objektet. 

R019: Vägleda spelaren till rätt objekt 

R020: Hinta vart objektet är med gradvis ökande intensitet 

R021: På något sätt ger hon ledtrådar till rätt objekt 

R022: Tidspress 

R023: Visa mig vagt med kroppsspråk i vilket område rätt objekt finns. 

R024: Karaktären fungerade som ett stöd och hjälp för att du skulle kunna lösa problemet 

utan någon som helst förklaring på vad det var du sökte efter. 

R025: Vägledning 

R026: Karaktären är där för att ge hints på vad för objekt som man ska klicka på. 

R027: Karaktären började med att förmedla vilken "halva" av rummet förmålet låg i följt av 

att föremålet låg "framåt" 

R028: Interface. Karaktären är spelarens kontextuella anknytning till spelmiljön. 

R029: Att guida spelaren till vilket objekt de skall peka på. 

R030: Osäker om karaktärens rörelser tydde på ett specifikt syfte. Tänkte inte så värst mycket 

på vad karaktären försökte indikera. 

R031: antingen visa objektet eller förvirra spelaren 

R032: titta på olika objekt så att jag vet vad jag ska klicka på 

R033: Visa rätt objekt 

R034: vägleda spelaren till vilken sak man ska klicka på 

 Efter det att de fått se på animationerna: Kan du fort beskriva hur man löser uppgiften? 

R001: Man väntar tills karatären pekar ut vilket objekt den ville ha 

R002: Man försöker se på kvinnans kroppspråk vilket föremål hon är ute efter 

R003:Man ska klicka på det som karaktären instruerar att man ska klicka på 

R004: Kolla vart karaktären pekar, klicka på objektet. 

R005: Man klickar på häftapparaten 

R006:Uteblivet svar 

R007: Observerar karaktären noggrannt och inte gå helt 'gamer mode' och bara klickar på 

saker. 
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R008: man trycker på det objekt hon vill ha 

R009: Klicka på häftapparaten 

R010: Man väntar på att karaktären pekar 

R011: Försöker identifiera vad det är karaktären pekar emot via hennes kroppsspråk. 

R012: Man får invänta karaktärens gestikuleringar 

R013: Man skall klicka på det objekt karaktären pekar på 

R014: Hitta rätt objekt 

R015: Klickar på häftapparaten? 

R016: Hitta rätt objekt 

R017: Ingen aning 

R018: Kolla på karaktärens rörelser, vad försöker denne gestikulera mot 

R019: Klicka på objektet som karaktären pekar på 

R020: Klicka på häftapparaten 

R021: Du väntar tills animationerna spelas upp och får då en tydlig signal vilket objekt som är 

rätt 

R022: Hintar från karaktären 

R023: Man läser instruktionerna och väntar tills animationen loopar då hon pekar på objektet 

till slut. 

R024: Samam svar som tidigare. 

R025: Vänta tills karaktären pekar på det rätta objektet 

R026: Man iaktar karaktären och försöker tolka vad denne vill, försöka tolka kroppsrörelserna 

som en charad över hur man använder objektet som efterfrågas. Men sedan pekar karaktären 

på objektet i fråga och då överskrider den "call to action'n" ens tidigare tankar kring vad för 

objekt man borde leta efter. 

R027: Se tidigare svar 

R028: Man läser av spelkaraktärens kroppspråk. Dock svårt att tyda i brist på 

situationskontext; att man inte är införstådd med objektets eller handlingens innebörd. 

R029: Genom att vänta på att karaktären pekar på rätt objekt. 

R030: Man skall klicka på den rätt sak, vilket karaktären till slut pekar på. 

R031: kolla på karaktären, efter ett tag pekar denna på objektet 
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R032: Hon gestikulerar mot vad du ska klicka på, och hennes gester blir mer och mer specifika 

ju längre du spelar 

R033: Kolla på vad karaktären pekar på 

R034: klicka på rätt sak 

 Efter det att man fått se på animationerna: Kan du kort beskriva karaktärens roll och 

syfte: 

R001: Den visar spelaren vad som ska göras 

R002: Förmedla vilket föremål man ska klicka på 

R003: Att visa vad man ska klicka på 

R004: Den pekar på 'rätt' objekt. Ju längre tiden går desto mer tydliga blir hintarna. 

R005: Guida spelaren mot häftaparaten 

R006:Uteblivet svar 

R007: Att vara guiden som visar mot det rätta objektet. 

R008: att indikera rätt objekt 

R009: Hjälper en att hitta rätt objekt 

R010: Ge anvisningar 

R011: Att indikera vad det är man ska klicka på. 

R012: Att hjälpa spelaren lösa spelet 

R013: Vägledare 

R014: Karaktären vägleder spelaren till rätt objekt med animation 

R015: Att utan ljud/röst förmedla min uppgift i spelet 

R016: Visa vilket objekt? 

R017: Eventuellt att avleda uppmärksamhet eller guida spelaren till rätt objekt 

R018: Agerar för att både vilseleda spelaren och visa den rätta lösningen. 

R019: Visa vilket objekt som spelaren skall klicka på 

R020: Visa vart det rätta objektet är 

R021: karaktären visar dig vilket objekt du skall trycka på. 

R022: Visa det rätta objektet, tillslut 

R023: Visar mig vilket rätt objekt är i olika svårighetsgrader, från svårt till lätt. 
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R024: Samma svar som tidigare. 

R025: Vägledning 

R026: Karaktären är där för att ge ledtrådar till spelaren gällande vilket objekt man ska söka 

efter. Syftet kan variera beroende på när man vill att spelaren borde kunna lista ut vilket objekt 

denne bör söka efter - vilket kan variera beroende på svårighetsgraden man eftersträvar. 

R027: Samma som tidigare svar 

R028: Karaktären berättar för spelaren vad denne ska göra i spelet. 

R029: Att visa spelaren vilket objekt denne skall klicka på. 

R030: Karaktären visar spelaren till slut vilket rätt föremål var. 

R031: visa objektet för spelaren 

R032: Karaktären pekar på vad man ska klicka, först vagt, sedan mer tydligt 

R033: Visar vad man ska klicka på 

R034: vägledning till vad som är rätt sak att klicka på 
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Appendix C -  Sammanställning av korta svar 
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Appendix D -  Enkätsvar på generell uppfattning 

 

 

 

 


