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Sammanfattning
Denna undersökning syftar till att undersöka huruvida interaktivitet kan göra
instruktioner för en fysisk uppgift mer effektiva. För att göra detta skapades två
applikationer som instruerade i vikningen av en origamifigur i form av en båt. En
version implementerade interaktiva element medan den andra inte gjorde det.
Testpersoner fick genomföra halva uppgiften med vardera applikationen och sedan
fylla i en enkät. Inga definitiva svar hittades i undersökningen, men den skulle kunna
användas som grund eller inspiration för vidare forskning.
Nyckelord: Instruktion, Interaktivitet, Fysisk uppgift.
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1 Introduktion
Digitala medier blir allt mer integrerade i det moderna samhället. Av den anledningen så
bedrivs mycket forskning kring hur digitala medier kan utnyttjas för att förbättra samhället.
Ett av de ämnen som mycket av denna forskning behandlar är användandet av digitala
medier och specifikt datorspel inom utbildning och instruktion.
Denna rapport undersöker om den interaktivitet som finns i datorspel kan användas inom
instruktioner för att öka dess effektivitet eller användarvänlighet.
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2 Bakgrund
I takt med att nya, datorbaserade medier har blivit mer vanliga så har även användandet av
dem för att instruera och lära ut blivit det. Idag ägnas mycket forskning åt att hitta sätt att
utnyttja de element som datorbaserade medier har. Detta kan ses bland annat inom tutorial
väsendet.
Ordet tutorial används idag för att beskriva två olika koncept. Det ena är en instruktion
tillgänglig på nätet som steg för steg visar hur man åstadkommer ett visst resultat,
exempelvis att uppnå en viss effekt i Photoshop eller att vika en figur med papper. Dessa
finns i flera former såsom video och text med illustrationer. Den andra användningen är
inom spel och annan programvara för att beskriva en del i programvaran där man får lära sig
funktioner genom att utföra dem per instruktion i programvaran själv (Wikipedia, 2013).
Denna form av tutorial används bara inbyggt i programvara.
Ett av de mest typiska datorbaserade medierna är spel. Datorspel ger användaren möjlighet
att interagera med mjukvaran på ett sätt som inte är möjligt med traditionella medier. Även
spel har undersökts som ett möjligt medium för lärande. Denna kombination av spel och
instruktion ligger till grund för detta arbete.

2.1 Lärande och dess relation till spel
Knud Illeris (2009) identifierade vad han kallar lärandets tre dimensioner, dvs de tre
element som lärande är uppbyggt av. Dessa är:
Content, det man lär sig, såsom kunskap, förståelse och förmåga att genomföra en
uppgift
Incentive, det som motiverar och ger den mentala energin för att lära sig.
Interaction, den metod genom vilken man lär sig. Exempelvis genom observation,
upprepning och medverkan
Dessa tre termer kommer att behandlas som begrepp i detta arbete och kommer därför att
skrivas på engelska och inte översättas. Detta arbete kommer fokusera på punkt två och tre,
dvs. Interaction och Incentive. Närmare bestämt att undersöka om spelmekanik kan
användas för att skapa Incentive och även om spelelement är en effektiv form av Interaction
för att förstå uppgiften i fråga.

2.1.1 Semiotiska domäner
Enligt Gee (2003) finns något han kallar för semiotiska domäner. En semiotisk domän är ett
namn för en grupp som delar ett visst intresse. Den som tillhör gruppen sägs vara
"läskunnig" på området. Läskunnig betyder här att de förstår saker som ingår i den
semiotiska domänen, såsom termer och hur man skall uppföra sig. Exempelvis kan en
person som är läskunnig på området segling förstå att styrbord är höger relativt till båtens
för och att en grön prick är en markör i vattnet som man skall hålla till vänster om och inte
bokstavligen en grön prick. Beroende på vilken semiotisk domän man befinner sig i kan ord
och även handlingar betyda olika saker. För en person till vardags kan ordet simma betyda
saker som avslappning, underhållning och fritid. I den semiotiska domänen simtävling
betyder ordet simma hård träning och fysisk ansträngning. För att vara en del av en
semiotisk domän måste man vara villig att ta på sig den identitet som domänen för med sig.
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Är man i den semiotiska domänen jakt så måste man ta på sig identiteten jägare. Om
identiteten jägare inte passar ihop med personens egen identitet så kan den personen inte
vara del av den semiotiska domänen jakt.
Gee (2003) menar att för att förståelse skall kunna uppnås vid inlärning så måste eleven i
alla fall delvis gå in i den semiotiska domän som ämnet i fråga tillhör. Detta är viktigt
speciellt vid inlärning av saker som text. Om man inte är i rätt semiotisk domän när man
läser texten så är det osannolikt att man förstår innehållet även om man förstår alla ord som
används.
Inlärning sker lättast genom en kombination av instruktioner och eget arbete enligt Gee
(2003). Han menar att om en elev endast får instruktioner så leder det till en brist på
förståelse. Att lämna eleven helt på egen hand leder till att det tar alldeles för lång tid och för
mycket ansträngning för att nå samma resultat. Den ideella inlärningsmiljön är då en miljö
där eleven själv får utforska och får hjälp och instruktion endast när de fastnar någonstans.

2.1.2 Lärande inom spel
Det finns ännu ingen klar bild kring hur spelande påverkar inlärning av saker som inte är
direkt kopplade till spelet i fråga i jämförelse med andra inlärningsmedier (Linderoth,
2004). Det finns dock fortfarande många som tror att spel har en stor potential för att lära
ut. Linderoth (2004) tar i korthet upp olika tankar om vad som potentiellt gör spel till ett bra
medium för inlärning.
Den första aspekten som gör spel till en bra kandidat är dess underhållsvärde. Spel är byggda
för att underhålla spelaren och underhållning fungerar som en effektiv form av motivation
för att lära sig, det Illeris (2009) kallar Incentive. Det är dock oklart om denna aspekt
faktiskt hjälper lärandet i sig. Närmre bestämt, det finns inga konkreta bevis på att lärandet i
spel är mer effektivt bara för att det är mer underhållande. Ett vanligt problem är också att
underhållsfaktorn får för stort fokus så att utlärningen blir mindre effektiv.
Det finns teorier om att nya generationer växer upp i en digital värld och därför lär sig att ta
in information ifrån nya medier på ett mer effektivt sätt, men att de också är mindre kapabla
att lära sig med traditionella inlärningsmedel (Linderoth, 2004).
Den sista viktiga aspekten är spelets interaktivitet. Denna behandlar det Illeris (2009) kallar
Interaction, dvs. hur man interagerar med det Content man vill lära sig. Ett medium kan ha
olika grader av interaktivitet och definitionen kan bli mycket bred, exempelvis kan
bläddrandet i en bok ses som en form av interaktion. Därför är det hjälpsamt att kategorisera
medier efter hur hög grad av interaktion de kräver. Bokexemplet ovan har en låg grad av
interaktion, medan ett spel har en mycket hög grad av interaktion, vilket hjälper
inlärningsprocessen. Det finns studier som pekar på att en för hög grad av frihet inom
interaktionen kan dra fokus ifrån det som lärs ut (Linderoth, 2004).

2.2 Tidigare arbeten
Undersökningar som använder digitala medier med hög interaktivitet för att instruera i hur
man utför en fysisk prestation är relativt få. Dock finns det många undersökningar där man
lär ut digitala kunskaper och dessa bör kunna användas som grund för att utveckla ett
system även för fysiska produkter.
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2.2.1 Text och animation
År 1991 gjordes en studie där man jämförde hur effektiv en skriven tutorial var jämfört med
en animerad tutorial. Man kom fram till att den grupp som använde en animerad tutorial
genomförde uppgiften snabbare, men att de senare tog betydligt längre tid på sig att repetera
uppgiften utan hjälp. Den textbaserade gruppen genomförde uppgiften långsammare, men
de kunde upprepa den med samma hastighet som innan. Man kom fram till att gruppen med
den animerade tutorialen endast upprepade stegen utan att ta in vad de gjorde. De i den
textbaserade gruppen var tvungna att tolka informationen de fick, vilket även gav dem ett
bredare ordförråd för programmet, då de var tvungna att lära sig de termer som tutorialen
använde sig av för att beskriva handlingar i programmet. Man noterade även att användarna
uppskattade de animerade tutorialerna, då de var lättare att ta till sig (Palmiter & Elkerton,
1991).

2.2.2 Stencils
År 2005 genomfördes en studie där man jämförde en traditionell textbaserad instruktion
med en med programvaran mer integrerad instruktion (Kelleher & Pausch, 2005). De
identifierade ett problem med skrivna instruktioner för programvara, nämligen att
användare ofta av misstag hoppar över steg i instruktionerna, vilket kan leda till att
programvaran hamnar i ett läge som manualen inte förutsåg och därför inte täcker. De
menar att detta beror på att alla steg i instruktionerna presenteras med lika stort fokus.
Deras lösning var att skapa en metod de kallade Stencils. Stencils ger instruktionerna i
programvaran i sig och pekar med olika GUI-element ut var i programvaran användarens
fokus bör ligga. GUI-element är element ifrån en applikations grafiska utseende, såsom
knappar och menyer. Resultatet av undersökningen visade att de som använde Stencils
genomförde tutorialen 26 % snabbare, hoppade över färre steg i processen och gjorde färre
misstag. Trots detta lärde de sig inte mindre effektivt än de som använde det traditionella
tutorialformatet.

2.2.3 Sketch-Sketch revolution
Sketch-Sketch Revolution (Fernquist, Grossman & Fitzmaurice, 2011), ett add-on till
programmet SketchBook Pro var ett försök att förbättra tutorials för att rita så att fler
användare skulle klara av dem. De observerade att tutorials för ritande var annorlunda från
många andra former av tutorial i och med att de krävde en viss mängd förkunskap ifrån
användarens sida. Sketch-Sketch Revolution skapar tutorials genom att spela in en
konstnärs agerande, både inställningar i menyer och penseldrag, i ett digitalt ritprogram och
spara dem. En annan användare kan sedan starta tutorialen och programmet spelar då upp
alla konstnärens interaktioner och låter användaren upprepa dem i ordning, inte olikt
systemet beskrivit ovan med Stencils.
Programmet testades genom att man gjorde två versioner av det. Versionen de kallade Unguided saknade tre av originalprogrammets funktioner:
Stroke Guidance. En funktion som gjorde så att användarens penseldrag korrigerades
och blev mer lika konstnärens.
Stroke Feedback. En funktion som mätte antalet pixlar som användarens penseldrag
skiljde sig ifrån konstnärens och sedan gav en poäng i procentform när draget var
färdigt.
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Previewing. En funktion som spelade upp konstnärens penseldrag på användarens
skärm i samma hastighet som de skapades.
Testpersonerna fick använda båda systemen och rita en bild med varje. I un-guided
versionen fann man att användarna ofta tappade bort sig och även missade små detaljer som
konstnären gjorde. Undersökningen visade att testpersoner var betydligt mer engagerade
med normalversionen av programmet.
Ett flertal av testpersonerna kollade vad deras poäng var för varje enskilt penseldrag. En av
användarna vägrade gå vidare till nästa streck förrän han fått en tillräckligt hög poäng på det
tidigare. En annan av testpersonerna ansåg att poängen var onödig och att man kunde se hur
bra resultatet var utan att behöva en poängsats.

2.3 Gamification
Deterging och Dixon (2011) försökte i en artikel att hitta en definition för begreppet
gamification som innan dess användes för att beskriva ett antal olika fenomen. De grundar
sin definition i Caillois (1961) Man, Play and Games. Caillois skiljer på de två begreppen
Game och Play, där Game innefattar spel med distinkta regler och mål, medan Play
innefattar spel och lek som är mer fri och improviserad. Deras definition grundar sig också i
Serious games. Serious games definieras i detta sammanhang som spel som har skapats för
ett syfte utöver endast underhållning (Ritterfeld, Cody & Vorderer, 2009).
Deterging och Dixons (2011) definition av gamification är ”the use of game design elements
in non-game contexts”. Med andra ord användandet av koncept och tekniker inom
speldesign för att skapa eller förbättra en produkt som inte är ett spel. De skiljer termen från
Serious Games med argumentet att serious games är spel i dess fulla bemärkelse, medan
gamification bara använder enskilda koncept ifrån speldesign för att förbättra något som i
sig inte är ett spel. Per Deterging och Dixons definition så kan gamification inte användas
inom skapandet av ett spel, eftersom det då faller under speldesign och inte gamification.
Likt Serious Games handlar gamification om system som faller under Caillois (1961) Game
kategori, dvs. att systemet är byggt på ett regelverk med uppsatta mål och är mindre
anpassat för kreativt utforskande.
Det finns andra definitioner av begreppet, men i detta arbete kommer definitionen ovan att
användas.

2.3.1 GamiCAD
I en undersökning försökte man implementera gamification i en tutorialsystem för
programmet AutoCAD. Resultatet kallades för GamiCAD (Li, Grossman & Fitzmaurice,
2012). Det problem som arbetet identifierade med traditionella tutorials var att användare
inte hade tålamod nog att lägga tid på att bara lära sig ett program snarare än att börja
använda det produktivt direkt. De ansåg att gamification skulle kunna användas för att göra
en tutorial mer engagerande och öka användarens motivation för att lära sig programmet.
De identifierade en mängd koncept inom gamification som de ville implementera:
Fantasy. Inom spel finns ofta element som inte existerar i den verkliga världen, detta
kan leda till en mer emotionell upplevelse för spelaren.
Clear Goals. Inom spel är det viktigt att spelaren vet vad deras mål är för att de skall
vara fortsatt engagerade.
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Feedback and Guidance. Det är viktigt att spelaren får respons ifrån spelet på det de
gör och hur väl de lyckades. Spelet skall också visa spelaren hur man återhämtar sig
efter ett misstag.
Progressive Disclosure. Ett spel bör efter hand som spelaren blir mer kapabel kräva
mer av spelaren och ge mindre assistans.
Time Pressure. Tidspress ger spelaren ett tydligt hinder att överkomma och ett mål
att sträva mot.
Rewards. En spelare skall belönas när de gör bra ifrån sig, detta görs ofta i form av
poäng och att ge spelaren tillgång till mer av spelets nivåer eller andra funktioner.
Stimuli. Det är viktigt att spelet är intressant för spelaren. En hög kvalite på grafik
och ljudeffekter gör upplevelsen mycket behagligare för spelaren.
GamiCAD använde sig av en storykontext för att engagera användaren till att börja med.
Spelet gick ut på att hjälpa NASA med att bygga komponenter till en rymdfarkost. Spelaren
fick därefter genomföra en mängd uppdrag ordnade efter svårighetsgrad. Spelaren fick
poäng efter hur bra de gjorde ifrån sig och fick bonusar för hur få misstag the gjorde, hur
snabbt de genomförde uppgiften och hur lite hjälp de fick av programmet. Spelaren behövde
uppnå en viss poäng på en uppgift innan de fick gå vidare till nästa.
Systemet testades genom att en version av GamiCAD kallad TutorCAD skapades där man tog
bort gamification-specifika funktioner som poäng, ljudeffekter, tidsräknaren och kraven för
att fortsätta till nästa steg.
Resultaten visade att användare tog sig igenom GamiCAD betydligt snabbare än TutorCAD, i
flera fall mindre än halva tiden. Man kom fram till att detta beror på att användarna i
GamiCAD uppmuntrades att upprepa steg i processen för att öka sin poäng och därför lärde
sig bättre. Detta ledde till att uppgifter i GamiCAD upprepades i genomsnitt 7.8 gånger,
medan det i TutorCAD bara var 1.1 gånger. Många av testpersonerna sa att de uppskattade
gamification systemen i GamiCAD. Den slutsats som kan dras ifrån denna underökning är
att gamifcation kan vara ett mycket bra verktyg för att öka användarens engagemang, även
om det inte ökar deras produktivitet.

2.4 Sammanfattning
Som tas upp mer i detalj i kapitel 3 så är syftet med denna undersökning att undersöka
interaktiva instruktionsmanualer för en fysisk uppgift. Det finns tre huvudsakliga element i
bakgrunden som bör uppmärksammas. Det första är tidigare forskning på området som
undersöks. Då jag under efterforskningar inte hittade några undersökningar kring fysiska
uppgifter har jag istället utgått ifrån undersökningar kring digitala uppgifter. Dessa
undersökningar visar att det finns anledning att tro att interaktivitet kan ha en positiv effekt
på instruktioner. Dessutom kunde dessa tidigare undersökningar användas som inspiration
när undersökningen utformades.
Det andra elementet som tas upp är inlärningsteori. Detta för att se om det fanns något stöd
inom inlärningsteori för undersökningens hypotes. Det finns stöd både för att fysiskt
utförande av något gör inlärning lättare och också att man lär sig lättare om
utlärningsmetoden är mer underhållande.
Det tredje elementet som tagits upp är konceptet gamification. Gamification innebär att man
implementerar element ifrån speldesign på något som i sig inte är ett spel. Detta undersöktes
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för att se om gamification kunde implementeras i undersökningen. Av anledningar som
förklaras i kapitel 6 så användes inte gamification för undersökningen i slutändan, men
ämnet har ändå viss relevans för ämnet som undersöks.

2.5 Källkritik
Wikipedia anses av många som en opålitlig källa. På grund av att användningen av ordet
tutorial jag vill definiera är förhållandevis ny har jag varit tvungen att använda en källa på
nätet, då jag inte hittat en tryckt källa med detta innehåll. Jag anser också att wikipedia är
förhållandevis pålitlig vad beträffar att definiera termer som används frekvent på nätet.
Därför har jag valt att använda wikipedia som källa för att definiera ordet tutorial.
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3 Problemformulering
Detta arbete ämnar undersöka om interaktivitet i en digital instruktionsmanual gör den mer
tydlig eller mer effektiv än en digital instruktionsmanual utan interaktiva element. Detta är
ett ämne som undersökts mycket, men i denna undersökning kommer instruktionerna gälla
en fysisk uppgift och inte en digital. Undersökningen baserades på teorin att den interaktiva
delen i instruktionen kan hjälpa användaren få en bättre förståelse för vad de behöver göra
med den fysiska produkten, vilket skulle göra den interaktiva manualen mer effektiv.
Effektivitet definieras här som tiden det tar att genomföra uppgiften och hur väl uppgiften är
genomförd. I kort: ”Kan additionen av interaktiva element göra en digital instruktion för
skapandet av en fysisk produkt mer effektiv?”

3.1 Metodbeskrivning
Undersökningen genomfördes med origami. Origami är en japansk konstform som går ut på
att skapa figurer genom att vika ett papper. Origami valdes för att det är relativt lätt att
instruera i på en kort tid och inte kräver någon tidigare kunskap, men samtidigt är
komplicerat nog att instruktioner behövs.
En interaktiv manual skapades där testpersonen fick genomföra varje individuellt veck i
figuren digitalt. Då huvudsyftet var att instruera och inte att underhålla designades
manualen som en instruktion och inte som ett spel. Gamification var tänkt att användas för
att göra interaktionen mer tilltalande för testpersonerna (det som Illeris (2009) kallar
Incentive). Testpersonen hade möjligheten att upprepa steg om det behövdes. I takt med att
de gick igenom manualen skulle de upprepa processen med ett fysiskt papper.
Som kontroll skapades en version av manualen där interaktiviteten tagits bort. I denna
version spelades istället en animation upp. Animationen stannar efter varje steg och
fortsätter när testpersonen trycker på en knapp. Detta för att bespara testpersonen arbetet
med att kontinuerligt pausa en video. Likt den interaktiva versionen kunde testpersonerna
spela upp steget igen om så önskades. Testpersonerna skulle också i denna variant upprepa
instruktionerna med ett fysiskt papper. Denna metod användes för att försöka isolera
interaktiviteten som faktor och baserades på metoden som användes i GamiCAD (Li,
Grossman et al. 2012) och Sketch-Sketch revolution (Fernquist, Grossman & Fitzmaurice,
2011) undersökningarna.
Efter genomförandet fyllde testpersonerna i en enkät där de angav hur lätt det var att följa
instruktionen och hur sannolikt det är att de skulle använda en liknande manual igen om
möjligheten fanns (Appendix D).
Andra faktorer som observerades under undersökningen var vilken av de två manualerna
som gick snabbast att genomföra uppgiften med, hur många gånger användaren valde att
upprepa ett steg och även hur bra resultatet blev. Då undersökningen utfördes på distans fick
testpersonerna själva göra denna bedömning.
Kriterier för testpersonerna var att de skulle ha relativ datorvana (att de är bekväma med att
använda mus och tangentbord) och att de saknade eller har liten tidigare erfarenhet av
origami. Undersökningen omfattade 20 personer. Dessa urvalskriterier kan tyckas vara
ganska breda. Detta är gjort med avsikt. Då det inte finns någon speciell målgrupp jag vill
undersöka, eftersom jag inte har något konkret underlag för att en grupp skulle vara mer
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intressant än en annan, var dessa kriterier endast till för att alla som deltar i undersökningen
skulle kunna genomföra den.
Eftersom den förväntade målgruppen var ganska liten och då undersökningen utfördes i
semestertider, valde jag i den slutliga versionen att låta varje testperson pröva båda
varianterna under första respektive andra halvan av uppgiften. Slumpen fick avgöra i vilken
ordning man fick pröva de två varianterna, interaktiva först, animerade sedan eller tvärtom.
Skälet till detta var att minska effekten av variationen mellan individer för att tydligare få
fram skillnader mellan metoderna. Se figur 1 i kapitel 4.7.
Undersökningen var kvantitativ, vilket innebär att data sammanställs i form av siffror som
slutsatser sedan kan dras ifrån (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2002). Denna
undersökningsform lämpade sig efter som undersökningens syfte var att leta efter ett
samband mellan interaktivitet och instruktion om sådant finns. För att sambandet skall vara
relevant måste det finnas hos en större mängd personer och därför måste även en större
mängd personer testas. En kvantitativ undersökningsform är effektiv när man vill
sammanställa data från en större mängd testpersoner.
I mina efterforskningar har jag inte hittat mycket information på detta specifika område,
dvs. digitala interaktiva instruktioner för en fysisk uppgift. Därför har jag designat denna
undersökning till att vara ganska bred så att detta arbete sedan kan användas som
utgångspunkt för mer specifika studier. Jag försöker med andra ord att hitta ett samband
som är värt att undersöka snarare än att försöka förstå ett samband som redan är etablerat.

3.1.1 Problematisering av metod
En risk med denna typ av undersökning är att man inte kan hitta orsaken till ett samband
eller mönster om ett sådant finns, då den data som samlats in är väldigt enkel. Det finns
också en risk att den data man samlat in är opålitlig eller inkonsekvent. Detta kan orsakas av
faktorer som att testpersonerna tolkar enkätfrågorna olika eller att tidtagningen inte
genomförts på samma sätt. Denna typ av felaktighet kan eventuellt märkbart påverka
undersökningens resultat.
I denna specifika undersökning är också en risk att gruppen med testpersoner är för liten för
att det eventuella resultat som hittas skall vara pålitligt. Detta är en begränsning i
undersökningens omfattning och denna undersökning skall inte ses som absolut och
slutgiltig, utan skall inspirera fortsatt forskning inom området gällande de resultat som
hittas.
Det finns en risk att individernas motoriska förmåga och även förmåga att tolka
instruktionerna har påverkat resultatet. Även testpersonernas förmåga att hantera små
objekt kan ha spelat roll, då origami kan kräva små men precisa veck.
Eftersom undersökningen utfördes på distans så placerades mycket tillit på att
testpersonerna själva kunde bedöma sitt arbete. Detta är inte idealt, men oundvikligt då det
inte fanns något smidigt sätt att samla in data ifrån det fysiska pappersarket digitalt.
Om resultaten av undersökning av en slump skulle ha påverkats av dessa eller liknande
faktorer kan det leda till att det tycks finnas en skillnad mellan de två manualerna där det
inte finns någon eller tvärtom se ut som det inte finns någon markant skillnad emellan de två
manualerna trotts att det faktiskt finns.
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4 Genomförande
Syftet med denna undersökning var att ta reda på om interaktivitet i en digital manual för en
fysisk produkt ökar dess effektivitet.

4.1 Hitta undersökningsmetod
Att skapa den digitala manualen var relativt enkelt. Det som jag först hade svårt att lösa var
vad som skulle användas i den fysiska delen av undersökningen. Den första tanken var att
denna metod skulle kunna användas för att ge instruktioner för att bygga ihop en IKEA
möbel. Problemet med detta var att det inte fanns någon budget för att genomföra så dyra
tester. Därför ställde jag upp ett antal kriterier jag ville att denna fysiska uppgift skulle
uppfylla:
1. Uppgiften måste gå snabbt att lära ut. Uppgiften kan inte vara allt för krävande, då
det gör det för ansträngande för testpersonen.
2. Uppgiften måste gå snabbt att genomföra. Detta för att undersökningen skall gå att
genomföra inom rimlig tid.
3. Resultatet måste gå att utvärdera. Det är viktigt att man kan se om uppgiften är väl
genomförd eller inte för att kunna utvärdera om manualen fungerar eller ej.
4. Uppgiften måste gå att genomföra på en liten budget. Detta av praktiska skäl.

4.2 LEGO
Undersökningen skulle från början genomföras med legobyggsatser. Jag köpte en mindre
byggsats för att testa med. När jag hade en förståelse för hur byggsatsen såg ut började jag
bygga en betaversion av instruktionsmanualen i unity. Efter en del arbete kom jag dock fram
till att Lego inte uppfyllde en av mina krav, att resultatet skulle gå att utvärdera. Två
personer som bygger samma legobyggsats kommer att få ett identiskt resultat om inte någon
av bitarna placerades fel. Eftersom jag ansåg att det var osannolikt att testpersoner skulle
göra sådana fel valde jag att övergå ifrån Lego till origami.

4.3 Origami
Origami är en japansk konstform som bygger på att vika figurer ifrån pappersark.
Traditionell origami utförs med ett kvadratiskt papper med en färg eller ett mönster på ena
sidan och en ofärgad, vit yta på den andra sidan. Origami har två fördelar jämt emot lego för
denna undersökning. Det första är att resultatet blir lättare att utvärdera. Origami kräver
kompetens utöver att bara förstå instruktionerna, vilket gör att resultaten kan skilja sig mer
från person till person. Det blir också lättare att se när en person gjort ett misstag, eftersom
felaktiga veck blir kvar i pappret även om man gör om dem korrekt. Den andra anledningen
är att det finns ett mer fysiskt moment vid origamivikning än det gör vid Legobyggande.
Origami kräver att man håller fast saker, flyttar saker och slätar ut saker, kort sagt finns det
flera olika typer av moment, medan det med Lego finns endast ett, att trycka fast bitar.
Jag gick igenom ett antal olika origamifigurer för att hitta den jag skulle använda. Inom
ramarna för detta arbete ansåg jag att jag bara skulle hinna förbereda en origamifigur för
applikationen att lära ut. Jag valde slutligen en figur som är en tredimensionell båt. Denna
figur var relativt enkel men hade ändå några mer komplicerade veck. Med komplicerade veck
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menar jag veck som jag hade svårt att uttyda ifrån instruktionerna. Efter att ha testvikt
figuren ett antal gånger la jag till ett extra veck i processen för att underlätta ett av de svårare
vecken.

4.4 3D till 2D
Efter att ha jobbat i Unity med Lego applikationen var min tanke att göra även origami
applikationen i 3D. När jag testade att skapa ett vikbart papper i 3D märkte jag dock att det
var mycket svårt att utföra. Det sätt som 3D modeller är uppbyggda på gör att det är mycket
svårt att vika dem. Med tillräckligt med tid och en del programmeringskunskap tror jag det
är fullt möjligt att utföra. Tyvärr hade jag varken tiden eller förkunskapen för att utföra
uppgiften. Istället valde jag att gå över till en 2D-lösning.

4.5 Applikationen
Jag skapade en animation i flash av hur pappret skulle vikas. Det första jag gjorde var att
vika modellen själv och ta foton under processen. Jag använde sedan dessa foton som
referens för att skapa animationen. Under animationsprocessen vek jag om figuren ett antal
gånger för att se till att känslan var rätt i animationen. Jag lade också energi på att se till att
pappret veks mjukt och inte stelt. Praktiskt innebar detta att alla kanter formade kurvor
snarare än raka linjer. Detta för att jag ville få animationen att kännas som riktigt papper,
vilket är mjukt och inte stelt. Det var också för att förtydliga vikten av att veck slätas ut,
annars håller de inte formen när man släpper pappret.

4.5.1 Interaktivitet – första versionen
I applikationen simulerar man med musen det man gör med det fysiska pappersarket. Den
metod jag valde är att skapa en knapp där ett veck börjar, dvs. där man greppar pappret. När
man trycker på knappen med musen skall det motsvara att man greppar pappret. En linje
ritas nu ut emellan knappen och muspekaren tills det att man släpper musknappen för att
indikera vad man interagerar med. Man drar sedan musen till en indikerad punkt och
släpper musknappen. Efter det skapas en liknande knapp i ena hörnet av vecket och en
indikerad punkt i det andra hörnet. När man drar ett streck emellan dem slätas vecket ut.
Detta steg lades in för att påminna användaren om att släta ut vecken de gör då detta är
viktigt. Det finns separata knappar som indikerar att man skall vända eller rotera
pappersarket. Dessa trycker man endast på en gång för att utföra handlingen. Slutligen finns
en knapp som låter en göra om det aktiva steget.
I en del av stegen kunde flera veck göras i valfri ordning, oftast på grund av att samma sak
skall göras på var sida om figuren fast spegelvänt. I dessa fall fick användaren själv välja i
vilken ordning de skulle utföra dessa vikningar. Detta för att göra applikationen mer fri och
involvera användaren mer.
Processen delades upp i sju steg där varje steg innehåller ett mindre antal vikningar. Detta
för att göra uppgiften mer lättöverskådlig. De sju delarna är inte uppdelade efter några
specifika kriterier utan bara för att ha i stort sett lika många vikningar i sig.
Knapparna i applikationen är färgkodade. Gröna knappar interagerar med origamifiguren i
sig, medan blå knappar används för att starta om steget eller gå till nästa steg. Grön och blå
är båda positiva färger, vilket är anledningen till att de valdes. Grön används på figuren för
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att knapparna skall vara i kontrast mot den blå färg som används på den ena sidan av
origami figuren.

4.5.2 Version 2
Efter att en betaversion hade byggts av applikationen lät jag en testperson använda den och
gå igenom hela processen. Användaren hade datorvana, men var inte van vid att interagera
med någon form av spel. Efter detta test gjordes en del justeringar.
I den första versionen av applikationen använde utslätandet samma metod som vecket med
en knapp som man drar en linje från till ett mål. Detta visade sig vara förvirrande för
testpersonen då det var för likt mekaniken för vecket. Därför trodde testpersonen att det var
ett annat veck snarare än en utslätning av vecket, vilket ledde till förvirring. För att förhindra
att detta sker igen ersattes den tidigare metoden med en enkel knapp, placerad i mitten av
vecket, som man trycker på en gång.
I den första versionen fick användaren göra vissa delar av ett steg i valfri ordning, men testet
visade att detta skapade förvirring snarare än frihet, och därför togs denna valfrihet bort till
fördel för en mer linjär progression.
I testet gick animationerna för snabbt för att användaren tydligt skulle kunna se vad som
skedde och därför saktades de ner till halva hastigheten. Detta gjorde att de nu såg något
hackiga ut, men jag ansåg att detta var mindre viktigt än tydligheten.

4.5.3 Icke interaktiv version
En annan version skapades av applikationen, baserad på version 2, där alla knappar togs
bort. De ersattes istället med knappar längst ner i applikationsfönstret. En knapp går vidare
till nästa del i processen, medan den andra går bakåt.

4.6 Version 3
Efter övervägande kom jag fram till att jag inte skulle ha möjlighet att utföra testerna på
plats. Därför designade jag om dem något så att de kan genomföras på distans. När
tespersonen startade testet fick de öppna en hemsida som förklarar hur testet genomförs
(Appendix A). Då det inte var möjligt att kräva att testpersonen hade tillgång till ett origami
papper så fanns instruktioner för att skapa ett fyrkantigt ark utifrån ett A4 papper. Att
genomföra testet med ett enfärgat papper försvårar det något, vilket också förklaras i
instruktionerna, men jag ansåg att testet fortfarande var genomförbart och att jag med
denna metod kunde nå fler potentiella testpersoner. När testpersonerna läst instruktionerna
fick de kilcka på en länk för att starta undersökningen. De togs då till en sida med ett script
som slumpmässigt vidarebefordrade dem till en av de två testapplikationen. Testpersonen
vet inte att det finns två versioner av applikationen och att de tilldelats en av dem. Detta för
att jag ville ha ett slumpmässigt urval som använder vardera applikation.

4.6.1 Frågeformulär och Kod
När de genomfört applikationens uppgift fick de klicka på en annan länk förde dem till en
enkät de skulle fylla i. Denna enkät ställer frågor om hur testperson anser att testet gick och
vad de ansåg om instruktionerna. De bads också fylla i en kod som gavs till dem i slutet av
uppgiften. Jag la till denna kod för att jag ville få ut en del parametrar ifrån testet. Koden är
fyra nummer separerade med bindestreck som representerar vilken av de två
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applikationerna som använts, hur många sekunder testet pågått, hur många sekunder det
tog att läsa instruktionerna i applikationen och hur många gånger användaren använt gör
om eller gå-tillbaka-knapparna. Det jag ville mäta var om en av de två applikationerna är
betydligt snabbare, om de mer komplicerade instruktionerna för den interaktiva
applikationen tar längre tid att förstå, samt om endera applikation var svårare att förstå och
därför krävde fler försök. De är sammansatta till en kod för att användaren skulle slippa
skriva i fyra separata fält i formuläret. Jag var tvungen att lägga till funktionaliteten som
användes för att skapa koden, inklusive att skapa tidräknaren och räknaren för antal fel, i
båda applikationerna.

4.6.2 Ändringar
Efter att hemsidan skapats lät jag en testperson (annan än den ifrån version 2) testa
proceduren. Efter återkoppling ifrån testpersonen gjorde jag ytterligare ändringar i
applikationerna. Det visade sig att de delar som är svårast i vikningen fortfarande var för
snabba, så jag saktade ner de delarna ytterligare med extra animationsbilder.
Instruktionerna var enligt testpersonen något förvirrande, så de justerades också för att vara
både tydligare och mer visuellt tilltalande. Ytterligare en förändring var placeringen av
knapparna i den interaktiva applikationen. De var utformade som en hand som håller i ett
hörn. Tidigare låg knappen mitt över det som man skulle ta tag i för att genomföra vecket.
Nu låg de så att hörnet som hålls på knappen ligger över istället för att tydligare illustrera var
man skall greppa pappret. Slutligen gjorde jag en förändring av egna anledningar. Jag kom
efter övervägande fram till att gör om steg knappen var onödig eftersom den krävde att
testpersonen kunde återställa det fysiska pappret till hur det såg ut när de började steget.
Tillbaka-knappen i den icke interaktiva applikationen gick tillbaka ett steg och på grund av
hur applikationen är utformad, spelade upp det igen, vilket jag ansåg både fult och
förvirrande för testpersonen. Därför togs båda dessa knappar bort. Istället skapades en
knapp i båda applikationerna som spelar upp animationen för det senaste steget igen, så att
om testpersonen missade något kunde de få en chans att se steget en gång till. Varje gång
denna knapp användes räknades fortfarande och var en del av koden i slutet på
applikationen.

4.7 Version 4 – Slutgiltig version
Sedan början av arbetet har jag övervägt om testpersoner borde testa två versioner av
applikationen eller en. Risken när de testar båda är att de minns för mycket från den första
instruktionen när de använder den andra. Risken när varje testperson använder en av de två
är att jämförelsen av resultaten inte blir pålitlig. Efter övervägande hittade jag slutligen en
lösning på detta problem. Genom att dela de två applikationerna på mitten har jag kunnat
skapa varianter på applikationerna där testpersonen får använda både den interaktiva och
icke-interaktiva instruktionstypen (Figur 1). När personen gjort fyra av de sju stegen i
uppgiften fick de en instruktionsskärm som förklarar att de skulle få använda en ny metod
för resten av uppgiften och hur den fungerar.
Jag lade också till två nya frågor i frågeformuläret där testpersonen fick välja vilken av de två
instruktionstyperna denna föredrog och sedan motivera varför.
Slutligen ändrade jag den data som applikationen mäter. Tidigare ingick i koden en siffra
som talade om hur länge testpersonen läste instruktionerna. Eftersom testpersonen fick läsa
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båda instruktionerna var detta inte längre intressant. Istället mättes tiden som testpersonen
spenderade på vardera del av applikationen separat.

Applikation A
Interaktiv

Icke-Interaktiv

Icke-Interaktiv

Interaktiv

Applikation B

Figur 1

Illustration av hur applikationerna är uppbyggda. 4 av de 7 stegen använder
en metod, de andra tre använder den andra metoden

Se Appendix C för exempelbilder ifrån de två slutgiltiga applikationerna som användes i
undersökningen.
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5 Analys
5.1 Urval
Undersökningen genomfördes på distans av 20 personer i åldrar mellan 20 och 55 år (Figur
2). Testpersonerna fick gå till en webbsida där de introducerades till uppgiften (Appendix A).
När de klickade vidare togs de till en av de två applikationerna som producerats för denna
undersökning. Vilken applikation de använde valdes slumpmässigt med hjälp av ett script.
6
5
4
Man

3

Kvinna
2
1
0
Under 30

Figur 2

30 - 50

Över 50

Ålder och könsfördelning för de som svarade på enkäten.

Uppgiften som testpersonerna hade var att vika en origamifigur i formen av en enkel båt.
Två metoder för att instruera användaren testades, en med mer interaktiva element och en
där användaren bara klickade vidare och fick se instruktionen som en animation. Uppgiften
var uppdelad i 7 separata steg och för att kunna göra en rimlig jämförelse mellan de två
versionerna delades de upp så att varje användare gjorde halva uppgiften med den ena
versionen och den andra halvan med den andra versionen. När uppgiften var genomförd
fyllde användaren i en enkät som dels samlade in data ifrån applikationen och dels lät
testpersonen ge sin åsikt om vilken version de föredrog och varför.

5.2 Data ifrån applikationen
Den data som samlades in ifrån applikationen var hur lång tid användaren lade på uppgiften
och hur många gånger de tryckte på gör om knappen, en knapp som spelade upp föregående
veck en gång till. Tanken med denna data var att se om den interaktiva versionen, som hade
mer interaktioner, var betydligt långsammare och även om den var tydligare, dvs. att gör om
knappen användes mindre. Då det inte gick att samla in data ifrån det fysiska pappret som
testpersonen använde så fick testpersonen själv bedöma hur resultatet blev på en skala ifrån
1 till 4.
Detta arbete syftade till att jämföra effektiviteten mellan den interaktiva och icke-interaktiva
versionen av instruktionerna. Effektivitet definierades som tiden som uppgiften tog och hur
väl uppgiften genomfördes.
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Testpersonernas tider i sekunder för Del 1 av respektive metod.
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Testpersonernas tider i sekunder för Del 2 av respektive metod.

Det fanns ingen märkbar skillnad i tiderna för de olika användarna i del 1 av applikationen
(Figur 3), medan det fanns en markant skillnad i Del 2 (Figur 4). Det är inte helt klart varför
denna skillnad är så mycket större för Del 2, men troligen beror det på att de veck som jag
identifierat som mer komplicerade ligger i del 2, medan vecken i del 1 är betydligt simplare.
Baserat på tiderna ovan så verkar det som den icke-interaktiva versionen är betydligt
effektivare vad gäller tid (Figur 4). Detta skulle kunna bero på det faktum at den interaktiva
versionen kräver att man flyttar muspekaren mer, men om det vore fallet borde skillnaden i
del 1 varit mer märkbar än den är (Figur 3).

5.2.1 Tydlighet
En annan viktig aspekt är hur tydliga instruktionerna var. Detta undersöktes delvis utifrån
testpersonernas perspektiv (se kapitel 5.2), men också i antalet gånger testpersonerna
tryckte på gör om knappen.
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Antal gånger gör om knappen användes i Del 1. Om blå markörer ej syns är de
gömda bakom de röda.
14
12
10
8

Interaktiv

6

Icke-interaktiv

4
2
0
0

Figur 6

2

4

6

8

10

12

Antal gånger gör om knappen användes i Del 2. Om blå markörer ej syns är de
gömda bakom de röda.

Gör om knappen används om testpersonen har missat något och vill se det igen. Om man
tittar på graferna ovan ser man en tydlig trend, vilket är att gör om knappen användes
mindre i den interaktiva versionen än i den icke-interaktiva (Figur 5) (Figur 6). Hälften av
testpersonerna som använde den interaktiva versionen av Del 2, vilket är den mer
komplicerade delen, behövde inte använda gör om knappen alls. Detta tyder på att de
interaktiva elementen, om än tidskrävande, gör att instruktionerna blir tydligare och lättare
att följa.

5.2.2 Slutresultat
Den andra aspekten av effektivitet jag ville undersöka var hur bra slutresultatet blev. Då
undersökningen gjordes på distans kunde jag inte själv göra den bedömningen, utan

17

testpersonerna ombads att bedöma resultatet själva utifrån slutbilden i applikationen (Figur
7).

Figur 7

Slutbilden som testpersonerna jämför sin origamifigur med

Del 1 Interaktiv, Del 2 Icke interaktiv

Figur 8

Del 1 Icke-interaktiv, Del 2 Interaktiv

1 - Inte lik
slutbilden

1 - Inte lik
slutbilden

2 - Lite lik
slutbilden

2 - Lite lik
slutbilden

3 - Ganska lik
slutbilden

3 - Ganska lik
slutbilden

4 - Mycket lik
slutbilden

4 - Mycket lik
slutbilden

Testpersonernas bedömning av slutresultatet av deras vikning.

Även vad gäller slutresultatet syns en trend (Figur 8). Testpersonerna som använde
applikation A (Del 1 är interaktiv, del 2 är Icke-interaktiv) hade enligt dem själva betydligt
sämre resultat än gruppen som använde applikation B (Del 1 Icke-interaktiv, del 2
interaktiv). Det går inte att dra några definitiva slutsatser ifrån endast dessa siffror, men jag
spekulerar att skillnaden beror på att Del 2, som är mer komplicerad, är lättare att följa i den
interaktiva versionen.

5.3 Testpersonernas preferens
Utöver den data som samlades in fick även testpersonerna själva välja vilken av de två
versionerna de tyckte bäst om (Figur 9). De fick också motivera varför de tyckte bäst om den
versionen.
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Figur 9

Graf över vilken version testpersonerna föredrog sorterade efter olika
grupper.

Undersökningen visar en märkbar preferens för den icke-interaktiva versionen (Figur 9).
Även uppdelade efter olika målgrupper är den icke-interaktiva versionen mest populär. Den
enda grupp som föredrog den interaktiva var testpersoner under 30. Detta var något jag
förutsåg kunde vara fallet, då den åldersgruppen har både större spel och datorvana
(Linderoth, 2004). Dock är skillnaden emellan de två så pass liten att det troligtvis inte säger
något intressant om gruppen i stort.
Det fanns en stor preferens för den icke-interaktiva versionen hos kvinnliga testpersoner,
dock verkar det inte finnas någon enhetlig anledning till detta, baserat på testpersonernas
kommentarer. Även i åldersgruppen 30-50 år fanns det en tydlig preferens för den ickeinteraktiva versionen. Ett flertal av testpersonerna i den gruppen kommenterade att de fann
det distraherande att behöva släppa pappret för att använda den interaktiva versionen och
också att det blev för mycket klickande. Jag tror dock inte att detta har någon koppling till
åldersgruppen.

5.3.1 Testpersonernas motivering
Samtliga testpersoner som svarade att de föredrog den interaktiva motiverade sitt val helt
eller delvis med att de tyckte den interaktiva versionen var tydligare än den icke-interaktiva,
detta oavsett vilken version de använde först (Figur 9).
De som föredrog den icke-interaktiva versionen var betydligt mer varierade i sina
motiveringar. Dock var det i de flesta fall så att testpersonerna motiverade varför de inte
föredrog den interaktiva versionen snarare än varför de föredrog den icke-interaktiva
versionen. Det var många av testpersonerna som ansåg att instruktionerna tog för mycket
uppmärksamhet ifrån den fysiska uppgiften. Andra ansåg att den extra mängden klickande
och ansträngning i den interaktiva versionen var distraherande eller poänglöst.
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5.4 Analys av resultat
Frågeställningen för detta arbete var ” Kan additionen av interaktiva element göra en digital
instruktion för skapandet av en fysisk produkt mer effektiv”? Det finns inget entydigt svar
baserat på resultaten ifrån undersökningen. Det som man relativt tydligt kan utläsa ifrån de
resultat som undersökningen gett är att den interaktiva versionen är tydligare, men också
långsammare och mer krävande av användaren. Den centrala frågan blir då om tydligheten
och kvaliteten på resultatet är viktigare än att instruktionerna är snabba smidiga att
använda.
Syftet med en instruktion är att ge tydliga instruktioner till användaren så att denna kan
genomföra en uppgift utan att göra misstag. Att uppgiften skall gå att genomföra snabbt är
oftast inte viktigt vad gäller instruktioner. Med detta i åtanke verkar den interaktiva
versionen vara den mer effektiva instruktionstypen, då slutresultaten var bättre och ett
flertal testpersoner sa att den var lättare att förstå och följa. Det fanns inte heller någon som
ansåg att den icke-interaktiva manualen var tydligare eller lättare att följa.
Jag vill påpeka att dessa slutsatser är något tveksamma i och med det relativt låga antalet
testpersoner. Som jag nämnde i kapitel 3 så finns det en risk att detta låga antal kan indikera
ett resultat som inte nödvändigtvis skulle vara detsamma med en större urvalsgrupp. Det
placeras också en del tillit på att testpersonerna bedömt sin insats korrekt. Dock anser jag att
det faktum att testpersonernas kommentarer verkar stämma överens med slutsatsen gör den
mer trovärdig.
Vad beror då resultatet på? Det är svårt att säga utan en mer djupgående studie, men det
finns en del möjliga anledningar. Det finns bevis för att en högre grad av interaktion kan
bidra till bättre inlärning (Linderoth, 2004). Dock bygger den teorin på spel och den
interaktiva applikationen är tekniskt sett inte ett spel, då det inte har ett s.k. Feedback
system. Ett feedback system skall ge spelaren av ett spel kontinuerlig feedback som visar
dem hur snabbt de närmar sig spelets mål (McGonigal, 2011). Då applikationen lär ut
vikandet av en figur och inte kan se resultatet så kan applikationen inte heller ge feedback.
En annan, kanske troligare anledning var att den interaktiva applikationen var mer
metodisk. Knapparna i den interaktiva versionen visade tydligt var man skulle hålla och vart
man skulle dra. Det är fullt möjligt att om samma ikoner i något steg hade visats i den ickeinteraktiva versionen så hade resultatet skiljt sig mindre mellan de två applikationerna.

20

6 Slutsatser
6.1 Resultatsammanfattning
En undersökning gjordes där 20 testpersoner fick vika en origamifigur med hjälp av en
digital instruktionsmanual. Halva manualen använde sig av symboler och dragningar med
musen för att göra den digitala delen mer lik den fysiska uppgiften, den s.k. interaktiva
versionen. Den andra halvan visade upp animationer när testpersonen tryckte på en knapp,
den s.k. icke-interaktiva versionen. Med definitionen att effektivitet är hur bra slutresultatet
blivit och hur tydlig instruktionen var så var den interaktiva instruktionstypen mer effektiv
än den icke-interaktiva. Det är dock oklart om detta berodde på interaktiviteten i sig eller om
samma resultat kunde ha uppnåtts genom att sätta in ikoner och pilar i den icke-interaktiva
versionen. Testpersonerna själva föredrog i stort den icke-interaktiva versionen trots att den
var minde effektiv, då den var både snabbare och mindre ansträngande att använda.

6.2 Diskussion
Grunden till det här arbetet var en fundering kring huruvida tekniker som används i spel
skulle kunna användas för att instruera i fysiska uppgifter. Trots att undersökningen visar att
detta verkar vara fallet ifrågasätter jag resultatet. Jag vill påstå att i den verkliga världen så
är användarens upplevelse av instruktionerna viktiga och inte endast resultatet. Det som gör
det svårt att implementera många av de saker som tas upp i kapitel 2 är att den fysiska
uppgiften oftast inte kan ge någon feedback till den digitala manualen. Detta gör att många
gamification koncept som används för att lära ut mjukvara inte kan användas, såsom
feedback på användarens skicklighet. Det är av denna anledning som jag aldrig
implementerade några egentliga gamification aspekter i undersökningen trots att det var en
så pass stor del av förarbetet.
Att implementera gamification för en fysisk uppgift kräver en instruktör för att bedöma och
ge feedback på utförandet. Det finns en möjlighet att det i framtiden finns teknologi för att
låta en dator göra sådana bedömningar med exempelvis en webkamera, likt teknologin som
används för Microsofts Kinect, en kamera som används för spel. Kameran har teknologi som
spårar kroppens rörelser i 3d rymd och det har använts för bland annat träningsspel som
Your Shape: Fitness Evolved 2012 (Ubisoft, 2011) där spelet ger feedback på hur bra spelaren
exempelvis håller en pose. Innan denna teknologi är mer avancerad blir det dock svårt att
testa hur väl den skulle kunna användas för att ge instruktioner.

6.2.1 Varför ämnet är intressant
Gamification och serious games är en av de mest omtalade ämnena inom och även utanför
spelbranschen. Det finns troligtvis många anledningar för olika människor att ha ett intresse
för ämnet. Mitt personliga intresse och anledningen till att jag ville undersöka detta ämne är
att jag själv är väldigt intresserad av spel. Tanken att man skulle kunna använda spel för
inlärning och kombinera nytta med nöje är mycket intressant i min mening och skulle kunna
leda till att fler personer blir intresserade av ämnen som de aldrig skulle ha intresse av med
traditionell inlärning. Både GamiCAD (Li, Grossman et al. 2012) och Sketch-Sketch
revolution (Fernquist, Grossman & Fitzmaurice, 2011) undersökningarna pekade på att
gamification skapade ett större engagemang hos testpersonerna.
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Denna undersökning är något av ett sidospår ifrån ämnet spel inom utbildning. Jag försökte
undersöka idén om att använda samma typ av metoder för instruktioner och inte bara för
inlärning. Typen av instruktion jag syftar på här är instruktioner för hur man sätter samman
och eller använder något. Vi lever idag i ett konsumentsamhälle där ny teknologi konstant
dyker upp. Stora mängder av populationen har datorer eller avancerade telefoner med
internetuppkoppling tillgängliga dagligen. Ändå håller vi fast vid traditionella
instruktionsmanualer som ofta är svåra att förstå och följa. Jag ville undersöka ifall det
skulle vara rimligt att börja skapa digitala manualer som konsumenter sedan kunde nå via
sina telefoner och surfplattor. Instruktioner som är mer pedagogiskt uppbyggda och visar
och förklarar på ett tydligt sätt. Jag ville också se om det fanns någon mening i att göra dessa
digitala instruktionsmanualer interaktiva och låta konsumenterna själva genomföra
proceduren snarare än att bara se den.
Det går inte att säga utifrån min undersökning om detta är fallet. Dock fanns det en grund
för att fortsätta forskning på området.

Ja
Nej
Vet Ej

Figur 10

Testpersonernas svar på om de föredrog applikationen framför
pappersinstruktioner.

Även om svaret inte var enhetligt så visade en stor majoritet av testpersonerna att de
föredrog den animerade instruktionsformen, interaktiv eller ej, över traditionella skrivna
instruktioner (Figur 10). Detta tyder på, liten som testgruppen var, att det finns ett intresse
för denna typ av instruktion och att det finns anledning att bedriva vidare studier på
området. Detta stödjs också av Palmerton och Elkertons (1991) undersökning. De kom
visserligen fram till att testpersoner som använde en animerad instruktion lärde sig mindre,
men som nämnt ovan är syftet med en instruktion inte nödvändigtvis att lära ut utan snarare
att åstadkomma instruktioner som är enklare att följa.
Enligt Gees (2003) teori om semiotiska domäner är det viktigt att en person som vill lära sig
blir en del av den semiotiska domänen först. Här skulle manualer som är intressanta att
använda kunna hjälpa personer att lära sig termer och tekniker i en semiotisk domän som
sedan kan göra det lättare för dem att studera in sig på ämnet om de vill lära sig mer snarare
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än att bara följa en instruktion. Gee (2003) påpekar i sin text att personer ibland lär sig bäst
när de inte ens vet om att de lär sig något.
Man skulle kunna föreställa sig en instruktionsapplikation där användaren själv får välja
emellan interaktiva element eller bara en passiv animation. Användaren skulle då kunna
använda de interaktiva momenten för att förstå tekniker och för att förtydliga komplicerade
moment och sedan byta till den snabbare, animerade varianten för att utföra moment som
de har lättare för. En av testpersonerna i undersökningen föreslog detta om en förbättring av
applikationen.

6.3 Samhällsnytta
Jag anser att det potentiellt finns en stor samhällsnytta i det ämne som detta arbete
undersöker och även närliggande områden till det. Arbetet grundades, som nämns ovan, i
tanken att kunna skapa nya sorters instruktioner för diverse uppgifter. Exemplet ovan med
Ikea skulle likväl kunna användas för andra typer av produkter. Det finns även en möjlighet
att använda interaktiva eller animerade instruktioner för saker som inte är kopplade till en
specifik produkt. Saker som exempelvis att ersätta en elkontakt skulle kunna göras lättare att
förstå även för de som inte har gjort det tidigare. Andra områden skulle kunna vara saker
som matlagning. Det finns redan ett flertal spel baserade på matlagning och det skulle kräva
endast små justeringar för att göra så att det man lär sig i dem går att använda även vid riktig
matlagning.
Det finns vissa problem som skulle kunna uppstå. Trotts att en stor mängd personer har
vana vid att använda surfplattor och dylikt kan det fortfarande vara svårt för dem att hitta
dessa instruktioner. Om man ser på Ikea exemplet igen så skulle en lösning kunna vara att
sätta en s.k. QR kod på instruktionerna. En QR kod är en fyrkantig symbol som man kan
fotografera med sin surfplatta och som kan innehålla exempelvis adressen till en hemsida.
Konsumenter skulle då endast behöva fotografera symbolen för att bli skickade till en plats
där de kan ladda ned instruktionerna. På detta sätt skulle konsumenterna själva få välja
vilken metod de föredrar. Man skulle även kunna ha liknande koder i tidningar och magasin
som länkade till instruktioner för det som artikeln i fråga handlade om, exempelvis ett
recept.
Tyvärr är det som nämns ovan inte klart utifrån denna undersökning ifall interaktivitet är
positivt eller ej. Det faktum att användaren själv måste leta upp dessa instruktioner, även om
det görs med QR kod eller annan liknande metod, gör att användarens uppfattning spelar
roll och det finns en möjlighet att det är större möjlighet att användaren väljer den
animerade instruktionstypen om det inte finns interaktivitet. Det går inte att avgöra utan en
mer omfattande undersökning.

6.4 Framtida arbete
En liknande undersökning med en mer avancerad uppgift och mer olika interaktiva element
skulle ge ett tydligare resultat. Ett förslag är Ikea möbler där användaren får slå i spikar,
applicera lim etc. Jag skulle också föreslå att applikationen skapas för smarttelefoner, då det
troligtvis skulle kännas mer naturligt för användaren.
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Som nämnts ovan skulle en fysisk uppgift där applikationen kan få feedback och i sin tur ge
feedback till användaren vara av intresse. I detta fall skulle man också kunna göra mer med
gamification konceptet och ge användaren feedback i realtid.
Något annat som skulle kunna undersökas är hur väl användaren minns det som de gjort. I
den här undersökningen utfördes uppgiften parallellt med instruktionen, då det är
osannolikt att en ovan origamivikare skulle komma ihåg hela händelseförloppet. Om det var
en uppgift som var enklare att komma ihåg skulle man kunna undersöka om interaktivitet
leder till att användaren bättre kommer ihåg vad de skall göra och hur.
Det vore också intressant att se en studie där man lät testpersonen själv bestämma om och
när de ville implementera interaktiva element eller gamification element i processen.
McGonigal (2011) pekar på deltagande av egen fri vilja som ett av de viktigaste elementen i
ett spel. Det är möjligt att detta inte är relevant i fråga om instruktioner, men det kan vara
värt att undersöka.
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Appendix A - Hemsida
Hej och tack för att du genomför denna undersökning. Det här är en undersökning kring instruktionsmanualer
som genomförs för ett examensarbete vid högskolan i Skövde.
Vad som krävs
För att kunna genomföra undersökningen behöver du ett origamipapper. Detta är ett kavadratiskt pappersark
som är vitt på ena sidan och har ett mönster eller en färg på den andra.
Om du inte har ett origamipapper så skriv ut pdf filen länkad nedan och klipp ut den färgade kvadraten.
PDF-fil
Om ett origamipapper ej finns tillgängligt kan du klippa ett kvadratiskt ark ifrån ett vanligt A4 papper
(instruktioner nedan), men undersökningen kommer bli något svårare att genomföra om papperet har samma
färg på båda sidor.. Om möjligt försök hitta ett papper med någon form av skillnad på de två sidorna då det
kommer göra uppgiften enklare att genomföra. Kvadraten bör inte vara mindre än 12 * 12 cm.
Skapa ett pappersark
För att skapa ett kvadratiskt ark, vik pappret diagonalt som i bilden nedan tills kanterna möts. Klipp därefter
efter kanten som ligger över pappret. När du sedan slätar ut pappret kommer det att vara kvadratiskt. OBS, detta
kommer skapa ett extra veck som inte kommer finnas med i instruktionerna i applikationen.

I

Instruktioner
En flashapplikation kommer att visa dig hur du skall vika papperet till en båt. När du är klar kommer
applikationen ge dig en kod som behöver skrivas ner. Efter det skall du trycka på gå vidare länken ovanför
applikationen. Det kommer ta dig till en enkät du skall fylla i. Då behöver du din nedskrivna kod.
Resultatet kommer användas i undersökningen och kommer att vara anonymt. Inga personliga uppgifter utöver
kön och ålder kommer att användas.
KLICKA HÄR FÖR ATT BÖRJA >

II

Appendix B - Instruktioner

Instruktioner för den Icke-interaktiva versionen

Instruktioner för den Interaktiva versionen

III

Appendix C - Applikation Exempelbilder

IV

V

Appendix D - Enkätfrågor
Vad var din slutkod? Koden används i utvärderingssyfte. Var noga med att skriva in koden som den visades
med bindestreck.

Kön
Man
Kvinna
Ålder

Använde du ett origamipapper? Origamipapper är ett kvadratiskt ark med olika färg på fram och baksida.
1 - Ja
2 - Nej, papperet hade samma färg på båda sidor
Har du vikt figuren tidigare?
1 - Ja
2 - Nej
Hur blev figuren du vek?
1 - Inte lik slutbilden
2 - Lite lik slutbilden
3 - Ganska lik slutbilden
4 - Mycket lik slutbilden
Var instruktionerna lätta att förstå?
1 - Mycket svåra att förstå
2 - Något svåra att förstå
3 - Ganska lätta att förstå
4 - Mycket lätta att förstå
Du fick testa två olika typer av instruktion, vilken tyckte du bäst om?
1 - Den interaktiva (där man drar streck mellan ikoner)
2 - Den icke-interaktiva (där man bara klickar på "next" pilen)
Varför föredrog du den instruktionstypen?

VI

Om möjligheten fanns, skulle du använda den här typen av instruktion hellre än traditionella
pappersinstruktioner?
1 - Ja
2 - Nej
0 - Vet ej
Övriga kommentarer Om du vill ge en kommentar om något i undersökningen kan du göra det
här.

VII

