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Sammanfattning 
 

Denna undersökning ämnar se vilka fördelar och nackdelar som finns med animerade 

instruktioner jämfört med bildinstruktioner. För att göra detta så fick ett antal personer 

testa att vika origami med hjälp av antingen bildinstruktioner eller animerade 

instruktioner. Resultatet baserades på aspekterna tid, resultat samt utveckling. 

Undersökningen visade att animerade instruktioner hade mycket högre läsbarhet än 

bildinstruktioner men att det var svårt att se huruvida personer blev bättre på att vika 

origami. Undersökningen skulle kunna användas som grund för vidare forskning inom 

ämnet animerade instruktioner. 

Nyckelord: Instruktion, animation, cognitive load theory. 
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1 Introduktion 

 
Undersökningen har testat vilka fördelar som finns med animerade instruktioner ställt mot 

statiska bildinstruktioner när man ska utföra en praktisk uppgift. Anledningen till att jag valde 

att fokusera på en praktisk uppgift var för att begränsa min undersökning. De animerade 

instruktionerna jämfördes med de statiska bildinstruktionerna och olika värden sattes på 

respektive instruktion i förhållande till varandra. Värdena bestämdes av olika aspekter som 

undersöktes, exempelvis tid och resultat. 

För undersökningen så har Cognitive Load Theory, utvecklad av John Sweller (1988) legat 

som grund, för att se hur man på bästa sätt kan skapa, analysera och värdera en animerad 

instruktion. Sweller skapade teorin för att kunna analysera och mäta instruktioner vare sig det 

gäller text, film eller bild med fokus på hur vår hjärna fungerar när den lär sig. 

Undersökningen har använt origami för att testa statiska bildinstruktioner mot animerade 

instruktioner för att kunna se för och nackdelar med animerade instruktioner. Statiska bilder 

togs från Florence Sakades bok Origami: Japanese paper folding (1997) och modifierades så 

att instruktionerna hade samma förutsättningar. Sedan animerades bildrutorna för att få en 

animerad instruktion som var så lik bildinstruktionerna som möjligt.  
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2 Bakgrund 

Origami är en vikningskonst som kommer från japan. Den finns i många olika former och 

svårighetsgrader och var därför ett bra sätt att testa huruvida animerade instruktioner samt 

statiska instruktioner fungerar i jämförelse med varandra. Pappersvikning är känt för de 

flesta, nästan alla har någon gång, i skola eller på fritid vikt papper i någon form. Det är en 

enkel teknik som är lätt att förstå men svår att bemästra, vilket gjorde att den fungerade bra 

för undersökningen. 

Tamaran van Gog, Fred Paas och John Sweller (2010) skriver om Cognitive Load Theory 

(CLT) som är en teori av John Sweller (1988). CLT är en teori som handlar om hur vi uppfattar 

och lär oss av instruktioner med fokus på hur vår hjärna fungerar. Teorin bygger på att vi har 

ett arbetsminne som är väldigt begränsat i kapacitet och ett långtidsminne med nästintill 

oändlig kapacitet. Torkel Klingberg (2009) beskriver hur vårt arbetsminne och långtidsminne 

fungerar, han skriver att lagra någonting i vårt långtidsminne tar längre tid, interneurala 

anslutningar i hjärnan skapas och förstärks. När hjärnan jobbar med arbetsminnet däremot 

så hålls en ständig koppling uppe i hjärnan som kräver vårt fokus, om vi tappar fokus så kan 

kopplingen brytas och vi glömmer vad vi skulle göra. Klingberg ger ett exempel där vi ska åka 

och handla mjölk. Destinationen, i detta fall affären, är en plats vi åkt till många gånger och 

den är lagrad i vårt långtidsminne och kräver ingen fokus från vår hjärna, mjölken däremot är 

lagrad i vårt arbetsminne och kräver därför att hjärnan arbetar för att komma ihåg att köpa 

mjölken. Skulle vi lägga till 15 stycken varor till att komma ihåg när vi åker och handlar så 

kommer hjärnan inte klara av att hålla igång alla anslutningar vilket leder till att vi kommer 

att glömma några varor. Wayne Michael Leahy (2009) ger ett exempel på hur vår hjärna 

utvecklar schematas som är en kognitiv konstruktion av flera olika element av information 

som används som ett enda element. När vi som barn lär oss att läsa så använder vi en 

kontrollerad process där vi medvetet läser varje bokstav för att forma ett ord, när vi blir äldre 

och utvecklar vår förmåga att läsa så formar vi omedvetet meningar av ord och bokstäver. Det 

betyder att vi inte längre belastar vårt arbetsminne utan använder schematas som lagras i vårt 

långtidsminne. När vi lär oss vill vi alltså skapa schematas för att vi ska belasta arbetsminnet 

så lite som möjligt. 

Det finns tre olika sorters belastningar i CLT som tillsammans skapar en perfekt balanserad 

instruktion för att lära. Charlotte van Hooijdonk och Emiel Krahmer (2008) beskriver de olika 

belastningarna som intrinsic, som skapas av uppgiften som vi ska lära vilket betyder att den 

alltid är fixerad, extraneous, som skapas av presentation och influens på närminnet vilket 

betyder att vi vill hålla den så låg som möjligt för att undvika belastning på närminne och 

germane, som skapas av personens förmåga att lära sig och förstå instruktionerna samt 

utveckla teknik för att lösa uppgiften vilket skapar utveckling i långtidsminnet. Det betyder att 

desto högre germane instruktionerna har desto bättre kommer testpersonen bli på att vika 

origami både för tillfället och i fortsättningen, då kunskap och teknik fastnar i långtidsminnet. 

Van Hooijdonk och Krahmer (2008) skriver att detta tyder på att man vill maximera germane 

belastning utan att man överbelastar personen som ska lära sig. Om man skapar instruktioner 

med hög germane så kommer personen hypotetiskt sett bli bättre på att vika och ha en större 

förståelse för teknikerna för att vika origami. Medan en instruktion med låg germane riskerar 

att inte utveckla personens teknik och förmåga att vika origami i lika hög grad. 
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2.1 Tidigare/Relaterad forskning 

I en undersökning (Van Hooijdonk och Emiel Krahmer, 2008) testas hur personer lär sig med 

hjälp av instruktioner i form av bild, text och film med utgångspunkt i CLT av John Sweller 

(1988). Teorin testas för att göra korta fysiska övningar som används när man suttit still för 

länge vid exempelvis datorn, övningarna ska hjälpa att förhindra skador på armar, händer och 

axlar. Studien visar att bilder följt av film hade den kortaste tiden i utförandet medan film följt 

av bild gav det bästa resultatet. Anledningen till att text inte fungerade lika bra berodde på att 

personer lade mycket tid på att försöka översätta texten till rörelser vilket skapade en hög 

extraneous, vilket betyder att korttidsminnet blev belastat. Genom att använda animation så 

kan ytterligare en form av instruktion testas. Animation har en enklare form än film vilket 

hypotetiskt sett gör det lättare att fokusera på animation, samtidigt ger animation ut lika 

mycket visuell information om instruktionerna som film vilket gör att de får lika höga resultat 

i utförandet. 

2.1.1 Utveckling av instruktioner 

För att utforma animationerna så kommer inte bara CLT att användas. För att få en så 

tilltalande animation som möjligt för projektet så kommer Disneys animationsprinciper 

(Frank Thomas och Ollie Johnston, 1981) att användas. I boken beskrivs 12 olika principer för 

hur man animerar på bästa sätt, det är viktigt att animationerna håller en hög kvalité för att 

man ska kunna förstå instruktionerna samt vara tilltalande att titta på, det är viktigt att 

animationerna till hög grad är tilltalande för att inte störa fokus på testpersonerna. Till 

projektet kommer vissa principer vara extra viktiga för att instruktionerna och animationerna 

ska få en hög läsbarhet. Till exempel så kommer principen staging vara viktig då den handlar 

om hur man visar upp animationen (exempelvis kameravinkel) för att man ska kunna avläsa 

den korrekt. Det är viktigt att det finns en lika hög läsbarhet på animationerna som i de 

statiska bilderna så att resultatet blir så rättvist som möjligt.  

Under utvecklingen av instruktionerna kommer det att finnas ett jämförande element mellan 

olika instruktioner. Det är svårt att bestämma ett exakt värde på CLT vilket betyder att vi måste 

sätta värdena i förhållande till varandra för att kunna jämföra och dra en slutsats. Det finns 

tre olika belastningar vi måste sätta ett värde på i förhållande till varandra och i förhållande 

till de olika instruktionerna. 

Intrinsic bestämmer värdet på uppgiften vilket betyder att den har ett bestämt värde. 

Exempelvis så är uppgifterna origami i två olika svårighetsgrader med hjälp av två olika 

instruktioner, vilket betyder att vi har fyra olika instruktioner men bara två olika uppgifter. 

Eftersom intrinsic är ett värde som bestämmer värdet på uppgiften så betyder det att vi 

kommer ha ett lågt värde intrinsic på den lätta uppgiften och ett högre värde på den svåra 

uppgiften. Se figur 1. 
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Figur 1 Exempel på hur värdet på intrinsic bestäms av uppgiften. 

Extraneous behandlar hur hög belastning som läggs på vårt arbetsminne när vi utför 

uppgiften med hjälp av instruktionerna. Vi vill ha så lite belastning som möjligt på vårt 

arbetsminne eftersom arbetsminnet är väldigt begränsat i kapacitet. Vilket i sin tur betyder att 

vi vill ha så lågt värde extraneous som möjligt. Om testpersonerna lägger mycket tid på att 

läsa av instruktionerna utan att lyckas med parametrarna tid och utveckling så tyder det på 

att instruktionerna har ett högt värde extraneous. 

Germane är belastningen på vårt långtidsminne och utvecklingen av schematas. Vi vill ha ett 

högt värde på germane eftersom det inte belastar vårt arbetsminne när vi läser av 

instruktionerna. Ett högt värde gör också att testpersonerna kommer utveckla schematas som 

bidrar till att de lär sig vika origami med information lagrad i långtidsminnet. Det betyder att 

mindre ansträngning krävs för att vika.  

För att bestämma värdena på de tre olika belastningarna så kommer de att behöva jämföras 

och utvärderas efter att instruktionerna har testats. Först då kommer man kunna se ifall det 

finns några indikationer på att animerade instruktioner skulle ha fördelar i jämförelse med 

statiska bildinstruktioner. Om man får någon indikation på att någon instruktioner skulle vara 

mer effektiv när det kommer till utveckling hos personer, så behöver man göra en uppföljande 

studie där man testar personerna igen för att se ifall det har skett någon större utveckling av 

schema för någon av instruktionerna. 

2.1.2 Forskning om animation som instruktioner 

Det har gjorts undersökningar tidigare om huruvida animation fungerar som instruktioner i 

olika sammanhang, Cyril Rebetez et al. (2009) skriver, att animationer även om de ger en 

visuell bild av hur något förändras över tid, på ett sätt grafiska bilder inte kan, så är inte alltid 

animerade instruktioner mer effektivt än statiska bilder. De tror att det kan bero på att vår 

hjärna blir överbelastad när vi försöker ta in animerade instruktioner. Man kan koppla det till 

vårt begränsade arbetsminne. En studie gjord av Kim, Moon, Whang, Tversky och Morrison 

(2007) där man testade fyra olika instruktioner för cykelpumpar, visade att fjärdeklassare 
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tyckte att animerade instruktioner var mer motiverande medan sjätteklassare tyckte att det 

var mindre motiverande. De tolkade det som att animation är universellt underlägset då det 

inte heller fanns något som visade att animation gav bättre resultat. I en artikel skriver 

däremot H. Lin och F. M. Dwyer (2010) att animationer ger en bättre visualisering och bättre 

effekt som instruktioner än statiska bilder. Där testades elever som fick animerade 

visualiseringar över hjärtats funktion. Eleverna som använde sig av animationerna fick bättre 

resultat än de som använde sig av statiska bilder. 

Det är intressant att kolla på tidigare forskning och jämföra resultaten som är väldigt olika, 

även om undersökningarna och metoderna är lika. Det kan vara intressant att se i vilka 

sammanhang animerade instruktioner tycks fungera bäst för att sedan dra en slutsats. 

2.1.3 Origami 

Undersökningen kommer att använda sig av Florence Sakades (1996) bok med illustrationer 

och teknik för att vika origami. Sakade beskriver origami som en hobby som har en stor plats 

i japansk kultur och har haft det i många år. Barn lär sig vika origami redan när de är små och 

det hjälper dem att utveckla kunskap om att följa instruktioner i skola och arbetsplatser senare 

i livet. Det hjälper även barnen att utveckla koncentration, och ingjuter harmoni och en högre 

uppskattning för världen, för den som viker. En anledning till varför origami används som 

exempel för undersökningen är just att det krävs bra utformade instruktioner för att 

testpersonen ska kunna vika. Det finns även bara ett sätt att göra instruktionerna på om man 

vill uppnå det rätta resultatet och man kan inte ta sig till målet utan att korrekt följa 

instruktionerna.   
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3 Problemformulering  

Undersökningen har testat vilka fördelar och nackdelar som finns med animerade 

instruktioner. Genom att jämföra statiska bildinstruktioner med animerade instruktioner och 

analysera de båda med hjälp av CLT så tänkte jag att man kunde skapa en uppfattning om 

effektiviteten på animerade instruktioner. Effektiviteten mäts genom ett antal olika 

parametrar (tid, utveckling och resultat). Tidsaspekten är hur snabbt personerna blir klara 

med uppgiften samt hur mycket tid de lägger på att avläsa instruktioner. Utvecklingen är hur 

mycket personerna utvecklar schemata när de använder instruktionerna. Resultat är ifall 

personerna klarar av att vika uppgiften och i så fall hur bra de har lyckats. Genom att ta reda 

på detta tänkte jag att man skulle kunna skapa en bild av vilka värden som extraneous och 

intrinsic får i slutändan. 

 Vilka fördelar finns med animerade instruktioner till en praktisk uppgift? 

 Ifall det finns fördelar, varför är det så? 

3.1 Metodbeskrivning 

Undersökningen testades med hjälp av origami. Origami är en pappersvikningskonst som 

fungerade bra till undersökningen eftersom det är en konst som inte kräver mycket tidigare 

kunskap och som är relativt lätt att utöva som nybörjare.  

Hypotesen för undersökningen var att animerade instruktioner lägger mindre belastning på 

arbetsminnet än statiska bildinstruktioner vilket i sin tur gör att uppgiften kan slutföras 

snabbare och uppmanar utveckling av schemata. För att pröva hypotesen så utvecklades en 

artefakt där testpersoner vikte origami med hjälp av antingen animerade instruktioner eller 

statiska bildinstruktioner.  

Bildinstruktionerna och origamiuppgifterna hämtades från Sakades bok Origami: Japanese 

paper folding (1997). Bildinstruktionerna modifierades sedan för att de skulle ha samma 

element som de animerade instruktionerna, det vill säga, att symboler och text togs bort från 

bilderna. Anledningen till att bilderna modifierades var för att de skulle ha samma 

förutsättningar som animationerna. De animerade instruktionerna skapades sedan utefter 

bilderna. Man kunde loopa och pausa animationerna samt gå tillbaka till föregående steg. 

Genom att observera hur mycket tid testpersonerna lade på instruktionerna samt hur snabbt 

de blev klara med uppgifterna så var tanken att kunna sätta värden på hur mycket extraneous 

och germane instruktionerna hade i förhållande till varandra. Vilket i sin tur bevisar hur 

mycket belastning som läggs på arbetsminnet. 

För att testa utvecklingen av schemata så användes två olika svårighetsgrader av origami. Det 

vill säga att det fanns två uppgifter och varje uppgift hade animerade instruktioner och statiska 

bildinstruktioner, vilket resulterar i fyra olika instruktioner. Varje testperson fick testa 

antingen båda animerade instruktionerna eller båda bildinstruktionerna för att se hur mycket 

de utvecklas från den lätta till den svåra i respektive instruktion. Anledningen till att de bara 

fick testa antingen bild eller animation var för att de inte skulle testa bildinstruktioner för att 

sedan bli bättre när de testar animerade instruktioner eller tvärtom. 

Testpersonerna var i två olika åldersgrupper för att testa ifall det fanns något samband mellan 

ålder och effektiviteten på animerade instruktioner. Grupperna som valdes var 18-25 och 40-
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60, 10 personer i varje grupp testades. Kriteriet för testpersonerna var att de skulle ha liten 

eller ingen vana vid att vika origami, då det kunde påverka resultatet. Personerna fick inte 

heller ha diagnostiserats med någon sjukdom som kan ha nedsatt funktion på arbetsminnet. 

Ett exempel är ADD och ADHD där det gjorts undersökningar som visar på att sjukdomen kan 

vara kopplad till nedsatt arbetsminne (Klingberg, 2009).  

Undersökningen var en kvantitativ undersökning (Östbye, Knapskog, Helland & Larsen, 

2002) vilket innebär att den data som samlas in från observation och uppgifter sammanställs 

i form av siffror. En kvantitativ undersökning lämpade sig eftersom undersökningen ämnar se 

vilka fördelar som finns med animerade instruktioner på ett statistiskt sätt. Genom att göra 

om variablerna tid, utveckling och resultat till siffror kan man enkelt se skillnader och likheter 

mellan animerade och bildinstruktioner och utefter det dra en slutsats. Undersökningen 

använde sig även av observation för att mäta olika variabler. Testpersonerna introducerades 

till någon av instruktionerna, som de fick ta del av från en dator. Efter det observerade jag och 

spelade in personerna för kunna klocka hur mycket tid de lägger på instruktionerna i 

förhållande till uppgiften samt utvärdera resultatet av vikningen. Undersökningen ägde rum i 

ett rum med så låg ljudnivå som möjligt för att personerna inte skulle bli störda av 

omgivningen. Anledningen till att enkät och intervjuer inte användes var för att de parametrar 

som undersöktes fick ett värde genom observationen. Det betyder att enkät eller intervju 

skulle ha blivit överflödigt. 

3.1.1 Problematisering av metod 

Några problem som fanns med metoden var att utvecklingen av schemata inte visades då 

testpersonerna hade behövt göra fler uppgifter under en längre tid för att man ska kunna se 

någon utveckling. För att kunna se utveckling så hade en längre och större undersökning 

behövt där man testar utvecklingen över ett längre tidsspann.  

Det fanns även en risk att andra faktorer som inte mäts spelar in i resultatet vilket gör att 

resultatet blir felaktigt. Faktorer som till exempel, personens motorik, personens humör under 

uppgiften, personens tekniska förmåga samt hur personen reagerar på att bli filmad och 

observerad under undersökningen. 

Man kan även argumentera för att vissa parametrar som inte mäts i undersökningen kan vara 

viktigt för fördelar och nackdelar med animationer. Exempelvis så mättes inte kvalitativa 

aspekter som vad testpersonerna tycker om instruktionerna och hur motiverade de blir av 

respektive instruktion, vilket skulle kunna vara en viktig aspekt när man utvecklar 

instruktioner för ett visst ändamål. 
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4 Genomförande/Implementation/ 
Projektbeskrivning  

För att undersöka effektiviteten i de olika instruktionerna så behövdes två olika instruktioner 

tas fram, animerade instruktioner samt en annan instruktion att jämföra med. 

Bildinstruktioner valdes eftersom det är vanligt att man använder sig av bilder till 

instruktioner.  

Bildinstruktionerna som skapades är en modifiering på Sakades (1996) instruktioner för 

vikning av origami. De animerade instruktionerna är skapade utefter bildinstruktionerna. 

Anledning till att origami valdes för att testa metoden berodde på att det är ett det är en 

välkänd konst som de flesta har testat någon gång i livet, vilket betyder att de har en liten 

förkunskap om det. Det finns även många olika tekniker och svårighetsgrader i origami vilket 

gör att det är ett bra sätt att testa progression och utveckling av schemata.   

4.1 Research/Förstudie 

Sakades (1996) origami användes för att komma fram till vilka vikningar som skulle användas. 

Genom att noga studera alla Sakades figurer samt testvika några, så verkade två stycken 

vikningar vid namn Tomten och Bordet fungera bra för undersökningen. Anledningen till att 

de hypotetiskt sett skulle fungera bra för undersökningen var för att Tomten hade få steg och 

enkla tekniker, medan bordet hade mer avancerade tekniker och fler steg. Se figur 2 och 3. 

   

Figur 2 Florence Sakades (1996, s. 10-11) instruktioner för Tomten. 
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Figur 3 Florence Sakades (1996, s. 84-85) instruktioner för Bordet. 

För utvecklingen av de animerade instruktionerna så fanns ingen förkunskap om hur man kan 

simulera eller animera origami i ett 3D program. Däremot fanns förkunskap i 3D programmet 

Maya så jag började med att leta efter tekniker till det först. Framförallt en artikel (Elizabeth 

J. Nitsch, 2008) om olika tekniker för hur man kan vika origami i Maya hittades och användes 

under utvecklingen. I artikeln beskrivs tre olika tekniker för hur man kan animera origami i 

Maya. Nitsch kom fram till att ingen av de tre teknikerna fungerade perfekt för att simulera 

origami, utan genom att blanda teknikerna så skulle man kunna få bästa resultat, det är en 

tidskrävande och komplicerad process.  

I de animerade instruktionerna så var det viktigt att få till en animation som hade hög 

läsbarhet, läsbarheten påverkas dels av hur hög kvalité animationerna har samt hur bra 

renderingen är. Om kvalitén på animationerna är dålig så kan det vara svårt för personer att 

följa instruktionerna korrekt. För att göra så bra animationer som möjligt så har Disneys 12 

animationsprinciper (Frank Thomas och Ollie Johnston, 1981) funnits som grund, med 

framförallt staging i fokus. Staging handlar om hur man visar upp klippet, exempelvis vilken 

kameravinkel. 

4.2 Utveckling av artefakten 

4.2.1 Bildinstruktioner 

Bildinstruktionerna var det som skapades först eftersom de animerade instruktionerna skulle 

skapas utefter bildinstruktionerna. Först testades ett antal olika origamivikningar för att hitta 

två stycken vikningar som representerade de två olika svårighetsgraderna på ett bra sätt. Efter 

att ha testat några av Sakades (1996) vikningar så valdes två ut, Tomten och Bordet, se figur 2 

och 3. För att vika fick testpersonerna ett enfärgat papper, 10x10 cm för varje uppgift. 

Anledningen till att pappret inte var tvåfärgat var för att en bedömning gjordes att det inte 

skulle påverka resultatet samt av ekonomiska skäl.  
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Tomten är en enklare vikning med få tekniker, se figur 4. Tomten har bara vikningar där man 

viker över en rak linje. Först studerades bildrutorna i Tomten för att ritas av i Photoshop. För 

att de animerade instruktionerna skulle kunna ställas rättvist mot bildinstruktionerna så 

behövde bildinstruktionerna vara i sin rena form, som bara bilder. Symboler som pilar samt 

text togs bort. Två olika gråa toner valdes som färg på pappret av två olika anledningar. För 

det första så var det den färg som var på Sakades (1988) instruktioner. Den andra anledningen 

var att ett renderingsproblem uppstod i de animerade instruktionerna som gjorde att det inte 

gick ha två olika färger på pappret. Det gjorde att en mer diskret färg valdes för att resultatet 

skulle påverkas så lite som möjligt. Anledningen till att ha två färger på instruktionerna är för 

att öka läsbarheten. 

 

Figur 4 Tomten utan symboler och text. Skapade utefter Sakades (1996, s 10-
11) Tomte. 

 

Sedan gjordes bildinstruktionerna till Bordet, se figur 5. Bordet har mer avancerade tekniker 

än vad Tomten har vilket gör det svårare att veta hur mycket instruktionerna påverkas av att 

man tar bort symboler och text. Till en början var bordet för svår att förstå utan text och 

symboler men modifierades för att fungera bättre som bara bilder. Vissa streckade linjer lades 

till för att försöka minska svårighetsgraden, vissa linjer togs även bort för att göra vikningen 

lättare. Exempelvis så togs linjer bort från Sakades (1988) bild 13 till undersökningens bild 12 

på Bordet. I Sakades bild 8 så lades en streckad linje till för att visa över vilken linje man ska 

vika. Även två streckade linjer togs bort från bild 2. Ett steg (steg 12, Sakades Bord) togs bort 

eftersom den var rörig och ökade svårighetsgraden mycket i slutet av vikningen. Bedömningen 

gjordes att det var bättre att ta bort det steget eftersom vikningen redan hade hög 

svårighetsgrad. 
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Figur 5 Bordet utan symboler och text. Skapade utefter Sakades (1996, s 84-85) 
Bord. 

4.2.2 Animerade instruktioner 

En teknik i 3D programmet 3ds Max som heter bend användes till stor del under utvecklingen 

av de animerade instruktionerna. Efter att problem uppstått med bend i senare utveckling, så 

användes en Nitschs (2008) artikel med tekniker för att simulera origami i Maya som 

hjälpmedel. Problemet var att ingen av de teknikerna som tas upp fungerade optimalt, men de 

var ändå nödvändiga att använda för att slutföra artefakten. 

Utvecklingen av Tomten gjordes genom att bara använda tekniken bend i 3ds Max. Bend är 

en teknik som lämpar sig väldigt bra när man vill vika pappret efter en rak linje. Då Tomten 

bara har vikningar över en linje så passade bend perfekt för att simulera origami för den 

vikningen. Det enda problemet med bend var att den bara fanns i 3ds Max, ett program jag 

inte hade någon tidigare erfarenhet vilket gjorde mitt arbete långsammare än om jag hade 

arbetat i Maya där jag har erfarenhet. Bend gör även att pappret simuleras på ett rätt naturligt 

sätt vilket gör att animationen ser tilltalande ut, se figur 6. Om animationen ser mer tilltalande 

ut så blir det mer intressant att kolla på och kanske även lättare att lära sig. Ett problem som 

uppstod med bend var att linjen där pappret viks förstörs lite vilket lämnar en nästan taggig 

yta, se figur 6. Men det var inget som påverkade läsbarheten. 
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Figur 6 Visar hur pappret rör sig genom ett klipp. 

Ett annat problem som uppstod var att när man animerar så är det nästan omöjligt att få en 

yta att ligga platt på en annan yta, vilket betyder att man måste ha ett litet mellanrum för att 

inte det ska uppstå konstigheter när man renderar. För varje bend så blir det ett extra 

mellanrum vilket gör att det efter många vikingar blir väldigt tjockt att vika, se figur 7. Hade 

tomten haft fler vikningar så hade det till slut blivit omöjligt att fortsätta med bend. Det är 

även något som kan påverka läsbarheten för testpersonerna. 

 

Figur 7 Pappret blir tjockt efter många vikningar. 

För utvecklingen av Bordet uppstod återigen fler problem. Till en början användes bend för 

att utveckla bordet, sedan uppstod problem när ruta 5 skulle animeras, se figur 5, ruta 5. Där 

används en teknik där man vecklar ut pappret samtidigt som man viker vilket inte går att 

simulera med hjälp av bend. Eftersom jag inte hade någon erfarenhet i 3ds Max förutom bend 

så gick jag tillbaka till Maya och till Elizabeth J. Nitschs (2008) artikel för att se vilken teknik 

som skulle passa bäst att använda i fortsättningen av projektet. Ingen av teknikerna fungerade 

perfekt men en bedömning gjordes att enkel vertexanimation skulle passa bäst och vara minst 

tidskrävande för fortsättningen. En vertexpunkt är själva uppbyggnaden av ett objekt i Maya, 

se figur 8.  
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Figur 8 Varje lila prick är en vertexpunkt som tillsammans bildar objektet. 

Vertexanimation betyder att man animerar varje punkt så att den rör sig från en punkt till en 

annan vilket gör att objektet deformeras. Problemet med vertexanimation är att det tar lång 

tid att göra och vertexpunkterna tar alltid den kortaste vägen. Det betyder att pappret inte 

kommer behålla sina proportioner när man animerar.  

Ett problem som upptäcktes efter att ha jobbat i Maya under en tid var att Maya inte stödjer 

dubbelsidiga tvådimensionella plan. Det var ett problem eftersom för att visualisera ett papper 

i 3D så användes ett tvådimensionellt plan, då den tredje dimensionen är så liten att den ändå 

inte märks. I 3ds Max så kan tvådimensionella plan ha två olika sidor, vilket betyder att varje 

sida kan ha en egen textur eller färg. I Maya så kan ett plan bara ha en färg som täcker båda 

sidorna vilket gjorde att de klipp som var animerade i Maya var enfärgade, därför lades skugga 

till för att öka läsbarheten, se figur 9. Ett försök gjordes att föra över animationerna från Maya 

till 3ds Max men lyckades inte då man inte kan föra över vertexanimation. För att få så jämn 

kvalité som möjligt mellan renderingen av klippen så fördes alla lampor och all renderingsdata 

över från 3ds Max till Maya. Tyvärr så fick klippen ändå olika kvalité och brist på tid gjorde 

att renderingen inte hann regleras tillräckligt mycket för att få de olika klippen så lika som 

möjligt, se figur 9. 

 

Figur 9 Visar de olika kvalitéerna som uppstod i de olika programmen. 
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Till renderingen användes batch render, vilket är en teknik där man renderar ut en 

bildsekvens. Sedan renderades bildsekvensen i After effects. Efter att ha testat flera olika 

format så valdes quicktime till att rendera videon eftersom den hade högst kvalité medan den 

samtidigt höll storleken på filerna nere. Fler problem uppstod i renderingen i maya, 

exempelvis så uppstod ett problem där meshen blev vit utan anledning, se figur 10. Det kan 

göra att läsbarheten blir sämre då vissa delar kan göra testpersonerna förvirrade. För att 

undkomma problemet så meddelades varje person som vek med animerade instruktioner att 

vissa klipp hade skavanker innan vikningen började. 

 

Figur 10 En ruta blir vit i renderingen. 

4.2.3 Videospelare 

En annan del av utvecklingen var hur de animerade klippen skulle spelas upp. För att återigen 

vara så lika som möjligt mellan statiska och animerade instruktioner så behövdes en 

videospelare där man kunde gå fram och tillbaka enkelt mellan klippen, loopa, samt pausa. 

Jag testade flera videospelare, bland annat VLC, Windows media player och Quicktime utan 

att hitta någon som fungerade som jag ville. Jag bestämde mig då för att utveckla en egen 

mediaspelare i flash se figur 11.  
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Figur 11 Videospelare i ett sent skede av utvecklingen. 

Genom att använda en tutorial så lyckades jag skapa en spelare som kunde gå fram och tillbaka 

mellan klipp med hjälp av en siffra för varje klipp samt pausa. Något jag inte lyckades 

implementera var att loopa klippen utan att man behövde klicka på klippet igen. Efter 

utvecklingen hittade jag en open source mediaspelare som hette MPC-HC och som gjorde 

precis vad jag ville. Genom att lägga klipp i en mapp kunde den skapa en spellista av klippen 

vilket gjorde att det blev lätt att bläddra mellan dem, den hade även en loopfunktion. 

Det färdiga resultatet av artefakten blev två stycken stilrena bildinstruktioner som känns lätta 

att avläsa med tanke på hög läsbarhet. De animerade instruktionerna för Tomten hade hög 

läsbarhet och såg stilrena ut, medan det fanns skavanker som med mer tid hade behövt 

uträttas med de animerade instruktionerna för Bordet. Mediaspelaren till artefakten 

fungerade pålitligt och var lätt att navigera i. 
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5 Utvärdering och analys 

Undersökningen ämnade se vilka fördelar och nackdelar som fanns med animerade 

instruktioner kontra bildinstruktioner för en praktisk uppgift. För att ta reda på det så fick ett 

antal personer vika två uppgifter med antingen animerade instruktioner eller 

bildinstruktioner. Undersökningen jämförde instruktionerna genom fyra olika parametrar, 

hur snabbt personerna blev klara, hur bra resultatet blev, tid de spenderade på instruktionerna 

samt ifall det syntes någon utveckling från den första vikningen till den andra. 

5.1 Urval 

Undersökningen genomfördes på 20 personer i två olika åldersgrupper, 18-25 och 40-60. 

Testpersonen fick antingen testa animerade instruktioner eller bildinstruktioner, se figur 12. 

Anledningen till att ha två olika åldersgrupper var för att undersöka ifall det fanns några 

skillnader för hur personer i olika åldrar reagerade på animerade instruktioner kontra 

bildinstruktioner.  

 

Figur 12 Åldersfördelning samt vilken instruktion de fick testa. 

De båda instruktionerna visade hur man viker origami, de olika vikningarna var i form av en 

tomte och ett bord. Varje person fick vika både Tomten och Bordet men fick som hjälpmedel 

endast ha antingen bildinstruktioner eller animerade instruktioner. Först genomförde 

testpersonen Tomten och efter det Bordet. Eftersom en del av undersökningen var att testa 

vilken effekt instruktionerna hade på arbetsminnet så var ett krav att testpersonerna inte fick 

ha någon sjukdom som hade nedsatt effekt på arbetsminnet, exempelvis ADHD eller ADD. 

Torkel Klingberg (2009) skriver att arbetsminnet skapar en koppling som hela tiden kräver 

vårt fokus, om vi för en sekund tappar fokus så tappar vi även kopplingen i hjärnan och 

glömmer bort vad vi tänkte på. När hjärnan lagrar information över en längre tid så skapas 

kopplingar i långtidsminnet som gör att vi inte behöver fokus för att komma ihåg. Eftersom 

personer med exempelvis ADHD har nedsatt effekt på arbetsminnet så kan det bli svårt för 

dem att hålla fokus uppe och instruktionerna kan bli svårare för dem än för andra personer. 
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5.2 Insamlad data 

De olika parametrarna som undersöktes, tid, resultat och utveckling, undersöktes för att få 

fram utveckling av schemata samt läsbarhet med tanke på John Swellers CLT (1988).  Sweller 

säger att om man minskar belastningen på arbetsminnet så kommer personen att lära sig mer 

samt avläsa instruktionerna bättre. 

5.2.1 Tid 

Undersökningen testade tid för att se hur snabbt testpersonen blev klar med uppgiften samt 

hur mycket tid testpersonen lade på instruktionerna se figur 13 och 14. Genom att filma 

personerna så kunde man i efterhand kolla hur lång tid personerna tog på sig. För att sätta en 

markering så användes ordet start, när personerna började och ordet klar, när personerna var 

klara. Tiden började rulla efter att personerna fått en genomgång av tekniken för 

instruktionerna, (exempelvis hur de gick fram och tillbaka mellan klippen) samt när de kände 

sig redo. Om personen lade mycket tid på att studera instruktionerna samtidigt som personen 

blir klar långsamt så syftar det på att instruktionerna har hög belastning på arbetsminnet. 

 

Figur 13 Sammanlagd tid för vikningarna i antal minuter. 

Ett problem som uppstod med tidsaspekten var att uppgifterna hade för hög svårighetsgrad, 

det betydde att nästan ingen klarade av uppgifterna med bildinstruktioner se figur 14. 

Eftersom ingen klarade av uppgiften så ger tiden en felaktig uppfattning om att vika med 

bildinstruktioner skulle ta kortare tid än att vika med animerade instruktioner. 
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Figur 14 Antal avklarade vikningar. 

Det är även svårt att bedöma hur tiden de spenderade på instruktionerna spelar in när bara 

en från bildinstruktionerna klarade av en vikning. 

5.2.2 Resultat 

Bara 1 av 10 klarade av att vika klart Tomten med bildinstruktioner. Alla andra med 

bildinstruktioner fastnade på steg 4, se figur 4. Det som verkade vara anledningen till att 

personerna fastnade på steg 4 var att de inte förstod att man skulle vända på pappret. För 

Tomten med animerade instruktioner så var det endast en som inte klarade av vikningen, 

personen fastnade på klipp 3.  

Det var ingen som klarade av Bordet med bildinstruktioner men den testpersonen som klarade 

Tomten, klarade mycket längre än alla andra, till steg 9, se figur 5. De flesta andra personerna 

med bildinstruktioner fastnade på steg 5. Det var fyra personer som klarade Bordet med 

animerade instruktioner, två av de personerna hoppade över en del i klipp 7, där man skulle 

veckla ut det man vikt i klippet. Personerna gick sedan tillbaka när de misslyckades och kollade 

på klippet igen för att sedan göra rätt. Det fanns två ställen som de med animerade 

instruktioner, som inte klarade vikningen fastnade. Antingen klipp 4 där kvalitén på klippet 

ändrades eller klipp 7 där de skulle göra en vikning och sedan veckla ut vikningen. Många 

missade att veckla ut och kunde därför inte klara nästa steg. 

5.2.3 Utveckling 

För att testa schemata eller utveckling av testpersonernas förmåga att vika origami så 

undersöktes tiden de lade på instruktionerna. Det vill säga hur mycket tid de lade på att 

studera instruktionerna i förhållande till hur mycket tid de lade på att vika. Testpersonerna 

fick först vika Tomten som hade få tekniker för att sedan vika Bordet som hade fler tekniker 

och fler steg. Hypotesen var att personerna med animerade instruktioner skulle ha lättare att 

vika Bordet, eftersom Tomten belastade arbetsminnet mindre, vilket i sin tur skulle göra att 

personerna lärde sig mer. Undersökningen visade inte på någon form av utveckling hos någon 

av testpersonerna eftersom undersökningen var för kort. För att se någon utveckling hos 

personerna så är det troligt att undersökningen hade behövt vara längre. De med animerade 

instruktioner och de med bildinstruktioner lade ungefär lika lång tid på att studera 
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instruktionerna i förhållande till tiden de lade på att vika. De som inte klarade av vikningarna 

tenderade att lägga lite mer tid på att läsa instruktionerna, troligtvis eftersom de försökte 

studera instruktionerna noggrannare då de inte klarade vikningen. 

5.3 Analys 

Undersökningen ville se hur CLT kunde användas för att jämföra animerade instruktioner 

med bildinstruktioner. Det visade sig att bildinstruktionerna var väldigt svåra att avläsa 

medan de animerade instruktionerna gav mer information, vilket ledde till att animerade 

instruktioner fungerade bättre. Ett försök har gjorts med tanke på resultatet och alla 

parametrar inräknade att sätta värden på CLTs belastningar, se figur 15. 

 

Figur 15 Visar värdet på Swellers parametrar för vikningarna. 

Det är svårt att sätta värdena eftersom det inte finns något som exakt bestämmer värdet, det 

är en process där man går igenom de olika parametrarna för att sedan försöka sammanställa 

ett värde. Först bestämdes ett värde för svårighetsgraden på uppgiften, vilket blir lika för bild 

och animerade instruktioner eftersom själva vikningen inte ändrar svårighetsgrad. Sedan 

sattes värden för germane och extranous för respektive vikning i förhållande till varandra. 

Germane är belastningen på långtidsminnet vilket betyder att det är en bra belastning, den är 

beroende av hur bra personerna som gör instruktionerna förstår och lär sig av instruktionerna, 

utveckling av schemata. Extranenous är en dålig belastning som får högre värde desto sämre 

presentationen av instruktionen är och hur hög belastning det blir på korttidsminnet. 

Den animerade instruktionerna till Tomten fick ett väldigt högt värde germane eftersom den 

var enkel att förstå, alla utom en klarade att vika den, den gick även snabbt och testpersonerna 

spenderade inte mycket tid på instruktionerna. Det som gjorde att extraneous gick upp var att 

en del fastnade på klipp 4. 

Bildinstruktionerna för Tomten fick högt värde extraneous då bara en person klarade 

uppgiften. Testpersonerna med bildinstruktionerna spenderade ungefär lika lång tid på 
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Tomten som de med animerade instruktioner även om de flesta fastnade på bild 4, där de bara 

skulle vända på pappret. När personerna inte förstår en enkel instruktion som att vända på 

pappret så tyder det på att belastningen på arbetsminnet är hög och att instruktionen fungerar 

dåligt. 

De animerade instruktionerna för bordet fick ett högt extraneous värde eftersom det tog mer 

än dubbelt så lång tid med Bordet än Tomten även om det var mindre än dubbelt så många 

steg. Testpersonerna fastnade längre på vissa steg och en del tog sig inte förbi alla steg. En sak 

som bidrog till att instruktionen blev svårare var problemet med renderingen som gjorde att 

vissa klipp såg annorlunda ut. Det är troligt att när instruktionerna helt plötsligt får sämre 

kvalité så ger det högre belastning på arbetsminnet. 

Bildinstruktioner för Bordet fick ett väldigt högt extraneous värde då ingen person klarade av 

uppgiften. Bara en person klarade sig förbi steg 5, vilket visade sig vara ett svårt steg att 

visualisera med bara bilder. Många personer gav upp snabbt på bordet. En spekulation är att 

det var väldigt svårt att förstå vikningarna redan från början vilket gjorde att testpersonerna 

tvekade på sig själva på de första stegen, när det sedan kom ett steg de inte klarade av så gav 

de snabbt upp eftersom de även var osäkra på föregående steg. 

Det är intressant men svårt att säga varför testpersonerna hade så mycket problem med att 

förstå att de skulle vända på pappret. Det finns flera anledningen som skulle ha kunnat spela 

in. Kanske var de redan osäkra på föregående steg vilket gjorde att de blev svårare att förstå 

nästa steg. Kanske hade flera personer klarat steget om de inte hade varit medvetna om att de 

var observerade och istället suttit hemma själva och vikt. 

Undersökningen testade även ifall någon åldersgrupp skulle ha en fördel när det kom till 

animerade instruktioner, den insamlade datan tyder på att det inte spelar någon större roll. 

När det kom till båda instruktionerna så var det väldigt jämt uppdelat vilka som klarade 

uppgifterna. Det enda som var ett litet problem var tekniken, att sitta vid datorn och göra 

instruktionerna, vilket inte var en aspekt som undersöktes.  
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Undersökningen har kollat vilka fördelar och nackdelar som finns med animerade 

instruktioner och gjort det genom att jämföra med bildinstruktioner. En teori av John Sweller 

(CLT) säger att man kan undersöka och få värden på instruktionerna som visar hur stor 

belastning som finns på hjärnan samt hur mycket utveckling av schemata som finns. Två 

stycken origamiuppgifter användes för att testa hur bra animerade och bildinstruktioner 

fungerade. Det blev snabbt tydligt att den animerade instruktionen fungerade bättre än 

bildinstruktionen men det var svårt att säga hur bra den animerade instruktionen var. 

Undersökningen visade att fler personer lyckades lösa uppgifterna med animerade uppgifter, 

personerna fastnade inte lika länge på ett steg och spenderade inte lika mycket tid på 

instruktionerna som personerna med bildinstruktioner. Eftersom nästan alla testpersoner 

med bildinstruktioner misslyckades med sina vikningar så blev det svårt att jämföra resultat 

och hur snabbt de vikte. 

6.2 Diskussion 

Den första tanken med undersökningen var att se hur bra animerade instruktioner fungerade 

för att lära en praktisk uppgift. Även om resultatet tyder på att animerade instruktioner 

fungerar bättre än bildinstruktioner för att lära ut origami så finns det aspekter som gör att 

man behöver fortsätta undersöka. Exempelvis så skulle resultatet behöva testas utöver en 

längre tid för att bli mer trovärdigt och för att man ska kunna se hur mycket testpersonerna 

utvecklar schemata. En annan aspekt är att bildinstruktioner inte ofta används som i den här 

undersökningen, utan text och symboler. Nästan alla har en tolkning av exempelvis pilar och 

förstår innebörden av dem vilket gör att symboler är ett bra sätt att öka läsbarheten av 

bilderna. Även text är ett komplement till bilder som gör att vi får två olika infallsvinklar till 

instruktionen. Symboler är något som betyder olika saker i olika delar av världen, vilket gör 

att animation som inte behöver symboler för att fungera bra, har övertaget mot 

bildinstruktioner om man skulle göra en global instruktion. 

Det hade varit intressant att utveckla undersökningen genom att göra en längre undersökning 

där man testar utvecklingen av schemata på ett bättre sätt. Genom att testa olika 

instruktionsformer i olika kombinationer, exempelvis bild med text eller animation med ljud 

så hade man kunnat se vad som passar tillsammans och vad instruktionerna passar bäst till. 

Kanske hade en instruktion med bild och text passat som bäst till att visa hjärtats olika delar 

medan animerade instruktioner med tal hade passat som bäst till origami.  

Undersökningen testade också ifall det verkade finnas några skillnader mellan yngre och 

äldres förmåga att läsa animerade instruktioner. Resultatet tyder på att det inte finns några 

skillnader mellan åldersgrupperna vilket betyder att animerade instruktioner inte bara kan 

användas som instruktioner för yngre personer. Alla verkar ha lika lätt eller svårt att förstå de 

animerade instruktionerna vilket gör att användningsområdet inte begränsas av ålder. Man 

kan även anta att det inte skulle vara någon större skillnad mellan kön, men det är någonting 

som inte testades i undersökningen. 
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6.2.1 Intressant med ämnet 

De senaste åren har tekniken ökat väldigt mycket och blivit mycket mer tillgänglig vilket 

betyder att animerade instruktioner har blivit mer intressant. Nästan alla har idag en telefon 

med sig i sin ficka vilket betyder att de tekniskt sett skulle kunna använda den för olika former 

av instruktioner. Animerade instruktioner är något som har ökat alltmer efter att teknik blivit 

mer tillgänglig, det är inte helt otroligt att exempelvis Ikeas instruktioner för att sätta ihop 

möbler snart finns att ladda ner som animerade instruktioner till mobilen. Det gör att det är 

intressant att undersöka hur animationer står sig mot andra former av instruktioner och även 

i vilket sammanhang de kan passa bra. Med dagens teknik så skulle man kunna skanna en 

vara med sin mobil och på så sätt få instruktionerna för att sätta ihop varan. 

Cyril Rebetez et al. (2009) skriver att det inte finns något som tyder på att animation skulle 

vara bättre än statiska bilder som instruktioner i en skolmiljö generellt sätt. De säger dock att 

det finns några områden där animation har bevisats fungera bra. Det finns heller inget som 

tyder på att eleverna skulle bli mer motiverade av animerade instruktioner. En annan aspekt 

är att animation kostar mer än andra former av instruktioner att utveckla, samt att man 

behöver ha tillgång till teknik för att kunna använda dem.  

I dagens samhälle så är det vanligt att familjer har en surfplatta eller dator i hemmet där man 

kan kolla på animationer och det blir även mer vanligt att skolor köper in teknik i form av 

surfplattor. Det gör att vi har möjligheten att använda animation mer i en skolmiljö och det 

kommer säkerligen vara aktuellt att fortsätta undersöka animationens fördelar i undervisning.  

Van Hooijdonk och Emiel Krahmer, (2008) testade olika instruktioner för hur man kan lära 

ut övningar som förhindrar arbetsskador där man sitter still mycket. Deras resultat tyder på 

att animation är en instruktion som fungerar bra för att lära ut praktiska uppgifter. Ett 

användningsområde i framtiden skulle kunna vara för att lära ut praktiska uppgifter, 

exempelvis skulle man kunna ha animerade instruktioner för att visa hur man använder 

redskap på ett gym eller hur man ska göra vissa övningar på idrotten i skolan. Problemet som 

finns i dagens läge är att man måste ha någon sorts teknik att visa animationen på, en dator, 

mobil eller surfplatta och att det är dyrare samt tar längre tid att utveckla. 

6.3 Framtida arbete 

I ett framtida arbete så hade det varit intressant att utveckla undersökningen. Det hade som 

nämnt tidigare varit intressant att göra undersökningen i en större skala. Att exempelvis låta 

ett antal testpersoner vika origami med animerade instruktioner eller bildinstruktioner under 

några månader för att sedan jämföra ifall någon instruktion skulle göra personerna bättre på 

att vika origami, vilken instruktioner som skulle få personerna att utveckla schemata som 

bäst. Ifall animation visar att det belastar närminnet mindre så kan det vara intressant att se 

ifall animerade instruktioner skulle kunna hjälpa personer som har nedsatt funktion på 

arbetsminnet i exempelvis skolan. 

Det hade även varit intressant att ta en annan riktning och göra en mer kvalitativ 

undersökning och se vilken sorts instruktion testpersonerna föredrar. Då får man istället 

aspekter som motivation vilket kan vara intressant, speciellt ifall man testar i en skolmiljö där 

motivation kan vara viktigt för barn. Undervisning är något som alltid är intressant att 
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undersöka, hur barn lär sig med animerade instruktioner skulle kunna vara en fortsatt 

undersökning.  

Merlin C. Wittrock (1992) skriver i sin modell model of generative learning att det finns fyra 

pelare för att lära sig från instruktioner, uppmärksamhet, motivation, kunskap och 

förkunskap samt generation. Det skulle vara intressant att fortsätta undersökningen i en 

riktning där man undersöker hur animerade instruktioner står sig med tanke på de fyra 

pelarna Wittrock använder sig av. Eftersom vi går mot ett samhälle där animation är vanligare 

så kan det betyda att pelaren generation blir extra intressant. Har vi i dagens samhälle kommit 

så långt att barn växer upp med en vana vid animation och animerade instruktioner? 
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