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Sammanfattning 
 

Denna undersökning har studerat augmented reality-tekniken och dess möjliga tillämpningar 
i en kontext av barnböcker, museer och kulturarvsplatser. En av frågorna som ställts om den 
skapade artefakten är ifall den uppfattas kunna fungera som ett läsfrämjande verktyg för 
studiens målgrupp. Studien genomfördes som en del av arbetet med en transmedial 
barnboksserie vid namn Kiras och Luppes Bestiarium (KLUB) där berättelserna är avsedda 
att användas för att väva samman kulturarvsplatser i ett flertal av delregionen Skaraborgs 
kommuner. Den skapade artefakten var en prototyp för en augmented reality-applikation 
samt en modellerad och texturerad 3D-karaktär. Undersökningen genomfördes med kvalitativ 
utvärderingsmetod via dels semi-strukturerade intervjuer tillsammans med verksamma 
personer inom musei- och bibliotekssektorn och dels genom en ostrukturerad intervjuform 
tillsammans med barn i 10-årsåldern. Syftet med studien var att undersöka vilka funktioner 
informanterna i fokusgrupperna uppfattade att augmented reality-applikationen och dess 3D-
karaktärer kan ges inom deras respektive arbetsområden, samt vilka nackdelar informanterna 
kunde se i den förevisade versionen. Informanterna tillfrågades också angående om 
augmented reality-applikationen tillsammans med barnböckerna i KLUB verkar kunna 
användas för ett läsfrämjande syfte hos målgruppen, som är barn mellan 7-11 år. Resultatet av 
studien visar att det verkar finns ett brett användningsområde för denna typ av AR-
applikation inom kultursektorn och att AR-applikationen tillsammans med böckerna 
förmodligen kan komma att verka läsfrämjande för målgruppen. Dock framkom åsikter om 
den nuvarande versionens utformning. För att säkerställa den läsfrämjande funktionen krävs 
förmodligen en vidareutveckling med en design som kräver läsning i böckerna för att 
användarna ska komma vidare i den digitala applikationen. 

Nyckelord: [Augmented reality, 3D-grafik, Kulturarv, Läsfrämjande, Spelteknologi] 
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1 Introduktion 

Denna studie har undersökt till vilka funktioner en AR-applikation med 3D-karaktärer från 
de tryckta böckerna i barnboksserien Kiras och Luppes Bestiarium (KLUB) kan användas, på 
kulturarvsplatser, museer och bibliotek. Samt vilka problem de i studien deltagande 
informanterna kunde se i den förevisade versionen. En av de funktioner som de tillfrågades 
om var om applikationen tillsammans med böckerna skulle kunna vara ett läsfrämjande 
verktyg (http://www.his.se/klub/).  

KLUB är tänkt att vara en för kulturarvsplatser i delregionen Skaraborg sammanvävande 
barnboksserie, med möjligheten att ta del av berättelsen genom olika tekniska plattformar. 
Berättelsen och dess fristående äventyr kommer att utspela sig i de åtta deltagande 
kommunerna Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde och Tibro. 
Antalet deltagande kommuner är preliminärt och fler kan komma att ansluta sig. Det kan 
också bli aktuellt med mer än en bok i en och samma kommun. 

Bakgrunden inleds med att redovisa för kunskapsplattformerna KASTiS och KLUB för att 
sedan ge en överblick över tekniken bakom augmented reality (AR). I samband med detta ges 
också en kort introduktion till hur AR hittills har använts inom barnböcker, spel, 
kulturarvsplatser och museer. Bakgrunden redogör även för den grafiska stil som KLUB 
ämnar att använda och avslutas med att diskutera kulturarvsmiljöer i förhållande till 
besöksmålsutveckling och det immateriella och materiella kulturarvet som kommer att 
förmedlas genom KLUB. 

Studiens tredje kapitel presenterar undersökningens problemformulering med 
metodbeskrivningar. Arbetets artefakt ligger till grund för den kvalitativa analysmetod som 
genomförts i olika sammansättningar av fokusgrupper. Urvalet av informanter motiveras med 
att de kan anses ha expertis inom studiens användningsområde och ett antal av informanterna 
är även studiens målgrupp. 

Under ”4 Projektbeskrivning” presenteras arbetssättet för framtagandet av artefakten. 
Kapitlet inleds med en beskrivning över förstudien som gjordes för att konkretisera den 
grafiska stilen i 3D-grafiken men också hur AR-applikationens användning skulle vara, för att 
sedan gå vidare in i att redogöra för arbetsprocessen för skapandet av huvudkaraktären Kira. 
Även tillvägagångssättet för arbetet med prototypen av AR-applikationen beskrivs.  

Resultaten från undersökningen visar att samtliga informanter i stort var positivt inställda till 
AR-applikationen i sig men också som en app tillhörande KLUB-böckerna. Vidare visade 
studien att det verkar finnas ett intresse för att implementera denna typ av applikation som 
ett verktyg i olika sammanhang på museer, kulturarvsplatser och bibliotek. Informanterna 
inom musei- och bibliotekssektorn hade kritiska åsikter samtidigt som de gav intressanta 
förslag på användningsområden.  

Vid framtida arbete kommer applikationens innehåll vidareutvecklas till en komplett 
fungerande AR-applikation till de tryckta böckerna inom KLUB men också som en 
besöksmålsapp, Bestiarium Skaraborg. Det är även tänkt att AR-applikationen i framtida 
arbete inte bara ska studeras som ett verktyg inom kultursektorn utan även vad gäller den 
möjliga läsfrämjande aspekten. Dock framkom i samtalen med informanterna åsikter om den 
nuvarande versionens utformning vad gäller den läsfrämjande funktionen. För att säkerställa 
denna krävs förmodligen en vidareutveckling med en design som fordrar att användarna i 
målgruppen läser i böckerna för att komma vidare i den digitala applikationen. Det vill säga 
en växelverkan mellan böckerna och applikationen kan möjligen komma att gynna den 
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läsfrämjande funktionen. Det fanns nämligen en oro hos särskilt de barnlitteraturkunniga i 
fokusgrupperna att barnen främst skulle intressera sig för appen och alltså inte läsa så mycket. 
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2 Bakgrund 

2.1 KASTiS 
KASTiS står som nämnts för Kulturarv och spelteknologi i Skaraborg. I det här 
paraplyprojektet strävas efter att skapa en kunskapsplattform där spelteknologi och interaktiv 
media kan förmedla kulturarv och som kan användas av kommuner, akademier men även det 
privata och offentliga näringslivet i Skaraborg (Vipsjö, 2015). KASTiS är ett projekt som 
startade augusti 2015 och är planerat att fortlöpa fram till juli 2018. Lars Vipsjö, lektor i 
Medier, estetik och berättande vid Högskolan i Skövde, är projektledare och projektet 
finansieras av Skaraborgs kommunalförbund, Högskolan i Skövde och de deltagande 
kommunerna Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde och Tibro 
(http://www.his.se/klub/). 

 

2.1.1 KLUB 
Inom KASTiS finns delprojektet och demonstratorn KLUB som står för Kiras och Luppes 
Bestiarium, tänkt att vara en för Skaraborgs kulturarvsplatser sammanvävande barnboksserie 
där möjligheten finns att ta del av berättelsen genom olika plattformar. Berättelserna kommer 
att handla om huvudkaraktärerna Kira, som är vampyr och Luppe som är skepnadsskiftare 
och deras äventyr på kulturarvsplatser runtom i Skaraborg. Den visuella utformningen av 
huvudkaraktärerna har under arbetet getts särskild betydelse. Det har ansetts avgörande för 
projektets fortlevnad att betraktare uppfattar dem som kännande och tänkande individer 
(Vipsjö, L. & Bergsten, K. 2014:83). Målgruppen kommer att vara barn mellan 7- 11 år och 
berättelserna är även tänkta att vara användbara verktyg för museipedagoger, 
barnbibliotekarier och lärare för de lägre årskurserna i grundskolan (Vipsjö. 16.02.17). Åtta 
kommuner i Västra Götaland och Skaraborg är hittills med i KASTiS och därigenom KLUB. 
De åtta kommunerna är Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde och 
Tibro. 

Berättelserna i KLUB gestaltas genom olika plattformar, som tryckta böcker kombinerade med 
en mobilapplikation för AR, en digital hyper book-applikation (med böckerna samlade) och 
en besöksmåls-app med arbetsnamnet Bestiarium Skaraborg, som även den kommer att 
innehålla en AR-funktion. Viktigt att poängtera är att hyper book-versionerna i stort kommer 
att vara samma som de tryckta berättelserna förutom att det i de förra kan återfinnas 
animationer och minispel. Bestiarium Skaraborg-appen kommer däremot att vara mer 
fokuserad på besöksmålsutveckling och fungera som ett slags ”uppslagsverk” där användaren 
kan leta reda på diverse sagoväsen som förmodas finnas i de åtta deltagande kommunerna. 
Karaktärerna blir en form av samlarkort i AR-format för mobil och läsplatta. Tanken med att 
ha samlarkort (i alla tre applikationerna) är dels för att öka användarnas aktiva deltagande 
och dels att samlandet ska vara pedagogiskt. När användaren bygger upp sitt bestiarium lär 
hen sig också om företeelser från det icke-materiella kulturarvet.  

Nedan följer en mer utförlig innehållsbeskrivning av hur de olika plattformarna skall gestalta 
berättelserna i KLUB. 

En hyper-book kan kortfattat beskrivas som en digital bok med utökad möjlighet att 
interagera, se animationer och spela minispel som hör till berättelsen. Hyper-boken är tänkt 
att finnas i app-form, att kunna läsas hemma men även i skolan eller från en pekskärm på 
ortens bibliotek eller museum. På vissa ”uppslag” kommer användaren ha möjlighet att klicka 
på förutbestämda ställen på bilderna för att en animation ska spelas upp. De korta 
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spelsekvenserna, det vill säga minispelen, som också skall finnas med kommer att baseras på 
respektive boks handling. Viktigt att poängtera är att läsaren inte måste ta del av minispelen 
utan enkelt kan gå vidare till nästa uppslag, då hyper boken också skall vara just en bok som 
man kan ta del av bara genom att läsa. 

Besöksmåls-appen Bestiarium Skaraborg är tänkt att behandla den fiktiva forskaren Lovis 
forskning kring sagoväsen runtom i Skaraborg. Lovis arbetar med att sammanställa en 
komplett bok (ett bestiarium) om vart diverse sagoväsen håller till och hurdana personligheter 
och förmågor de har. Vissa av dessa väsen kommer läsaren att stöta på i böckerna men då utan 
någon större redovisning över, till exempel, vart de bor eller vilka egenskaper de har. Läsaren 
måste i stället på eget bevåg leta reda på det specifika sagoväsendet och samla det som ett kort 
i besöksmåls-appen och ta del av den mer utförliga informationen där. Appen kommer 
preliminärt att vara utformad på så sätt att användaren kan navigera till de olika 
kulturarvsplatserna genom en karta över Skaraborg som kommer illustreras och vara 
interaktiv. AR-funktionen kommer här vara möjligheten att se och ”fånga” olika sagoväsen i 
deras miljö. För att kunna se sagoväsen måste användaren således ta sig till 
kulturarvsplatserna och leta reda på sagoväsen genom en GPS-styrd AR- funktion. För att 
”fånga” sagoväsen måste användaren ta kort på det sagoväsen denne hittat. När hen sedan har 
fångat ett antal sagoväsen finns tanken att användaren (vid en framtida utveckling) 
exempelvis kan gå till ortens turistbyrå eller ett museum och hämta ut samlarkort på de väsen 
de har lyckats fånga eller något liknande med KLUB-koppling. 

I de tryckta böckerna kommer valda och för KLUB designade anfanger vara kopplade till AR-
funktionen. En anfang är ursprungligen tyska för ”början” och används för den första, ofta i 
äldre böcker konstfärdigt illuminerade, bokstaven på sidan. Dessa KLUB-anfanger kommer 
att finnas på en del av sidorna i böckerna och kommer alltså vara kodade för att trigga AR-
figurerna i applikationen. 

Under ett antal möten med representanter från de i KASTiS och KLUB deltagande 
kommunerna har innehållet i böckerna diskuterats fram och kulturarvsplatser, lokal historia 
och lokalt immateriellt kulturarv är de ämnen som lyfts fram. Kommunernas deltagande 
kommer att innebära att de får var sin version av böckerna och de tänks senare vara med som 
besöksmål i Bestiarium Skaraborg-appen när den utvecklats. KLUB-demonstratorn kommer 
främst att ha ett underhållningssyfte men med ett ytterligare intresse riktat mot att undersöka 
ifall det transmediala berättandet kan verka läsfrämjande för målgruppen (Vipsjö. 16.02.17). 

I detta examensarbete har fokus legat på att skapa en prototyp för en app som innehåller AR-
funktioner vilka är ”visuellt baserade”. Mer information om detta senare. Studiens app har 
tillämpats på KLUB-böckerna som utspelar sig i Skara och Falköping. Programmen som har 
använts för att skapa AR-funktionen är Qualcomm Vuforia Software Development Kit och 
spelmotorn Unity 5.  För genomförandet av studien har även huvudkaraktären Kira 
modellerats och texturerats i 3D-grafik och anpassats för att fungera i en AR-applikation. Med 
fungera menas här att karaktären designats för att förefalla emotionell och levande betraktad 
även på en relativt liten skärm. 

 

2.1.2 Transmedialt berättande 
KLUBs användare kan som nämnts ta del av Kiras och Luppes äventyr genom olika 
medieplattformar vilket gör KLUB till en transmedial barnboksserie. Det transmediala 
berättandet ligger även i att de olika plattformarna kommer tillföra olika slags information på 
varierande sätt. Ett exempel är besöksmålsappen Bestiarium Skaraborg som kommer 



5 
 

innehålla mer information än de tryckta böckerna om olika sagoväsen. Den kommer på så sätt 
vara ett sätt för användaren att utöka sin kunskap om världen i KLUB som i sin tur är kopplad 
till Skaraborgs kulturarv. I Henry Jenkins, Convergence Culture. Where old and new media 
collide (2008) beskrivs att transmedialt berättande fokuserar på att utöka användarnas 
”upplevelse”/ kunskap om till exempel en film då du i vissa fall även kan spela ett spel som 
äger rum i samma värld och således görs ”...the world richer so that the whole becomes more 
compelling and graspable” (2008:123). Detta synsätt kan appliceras också på KLUB då de 
olika plattformarna kommer tillföra varierande information och upplevelser samt möjlighet 
att interagera med berättelsernas karaktärer. 

KLUB:s mål är främst att vara underhållande och användbart till att förmedla kulturarv, men 
med projektet följer också en önskan att studera om det transmediala berättandet kan verka 
läsfrämjande för barn i åldrarna 7-11 år.  Det är därför intressant att studera hur barn tar till 
sig interaktionen med olika medieplattformar och kulturarv. KLUBs olika plattformar 
kommer kunna användas på bibliotek och museum och barn kommer förhoppningsvis ta 
initiativ till att ta del av böckerna på eget bevåg och kanske också som studiematerial under 
lektionstimmar i skolan. Det är därför av betydelse för projektet att undersöka ifall 
medieanvändning liknande denna kan verka läsfrämjande hos barn. Laura A. Wankel och 
Patrick Blessinger (2013) skriver i artikeln ”Introduction to using multimedia technologies” 
om att dagens teknologi borde användas som möjliga verktyg i skolundervisningen istället för 
att ses som något som enbart distraherar barn från att studera (2013:4). Wankel och 
Blessinger skriver vidare att användning av multimedia idag kan öka studerandes aktiva 
deltagande och deras koncentrationsnivå, och kan skapa en miljö som är mer lämplig för 
skolelever att lära sig i, då användning av multimediala plattformar aktiverar flera sinnen 
samtidigt (2013:6). Möjligheten finns då enligt författarna att skapa en inlärningsmiljö som 
är mer kognitiv (2013:6). De skriver att ”...learning, either in the classroom or outside the 
classroom, should be as much a social and emotional experience as it is a cognitive experience” 
(2013:6). Dock skall man enligt författarna vara förvissad om att det inte är mediet i sig som 
kan leda till en ökad inlärningsförmåga hos barn utan det är sättet att använda det som avgör 
hur effektiva inlärningsmetoderna blir (2013:6). Detta var också något som vissa av 
informanterna i studien tog upp. De menade att applikationen i en framtida version borde 
innehålla moment som exempelvis krävde att de användande barnen återvände till läsandet 
och böckerna för att sedan igen komma vidare i applikationen.    

Inlärning kan eventuellt komma förstärkas ytterligare genom den sociala aspekten när KLUB-
användare diskuterar berättelsen och till exempel hur många sagoväsen de lyckats hitta ute på 
kulturarvsplatserna. Att användare diskuterar och söker efter information kallas för 
”encyclopedic capacity” (Henry Jenkins, 2008:123). ”Encyclopedic capacity” beskriver hur 
människor i dagens samhälle ofta letar efter information till en berättelse via olika 
medieplattformar för att få en djupare förståelse för berättelsen (Henry Jenkins, 2008:123). 
Det här tillvägagångssättet kan också appliceras på barngrupper och skolklasser ifall 
lektionerna struktureras på så sätt att eleverna aktivt måste söka efter information och 
diskutera med varandra för att få tillgång till mer material eller djupare förståelse för ämnen 
som diskuterats under lektionen. Detta är något som Watten, Wakefield och Mills tar upp i 
artikeln “”Learning and teaching as communicative actions: Transmedia Storytelling 
(2013:69). Företeelsen är intressant att ta upp i studiens sammanhang då KLUB:s plattformar 
och tillbehör, som till exempel möjligheten att samla på kort på sagoväsen, kan ses som en 
inbjudan till diskussioner och socialt utbyte bland användarna. 
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2.2 Augmented Reality 
Nedan följer en presentation av tekniken, dess möjliga varianter och i samband med detta 
också referenser till tidigare studier inom AR-tekniken. 

 

2.2.1 Beskrivning av AR-tekniken 
Augmented reality (AR) gör det möjligt att genom tekniska plattformar överlappa virtuell 
information gentemot en verklig miljöbakgrund i real-tid (Kangdon, 2014:16). AR-tekniken 
används ofta för att visa 3D-virtuella element, realtids-interaktivitet med diverse objekt men 
även för att blanda virtuella element med fysiska, det vill säga verkliga element (2014:16). För 
att klassas som AR måste funktionen kombinera den fysiska och virtuella världen, den måste 
vara interaktiv i real-tid och applikationen måste även använda 3D-grafik (Mulloni,  2007:2). 
Inom AR finns två olika sätt att använda tekniken. Geopositionerad AR bygger på användning 
av GPS i den tekniska plattformen. När det sedan är ett ”AR-objekt” i närheten ger GPS:en en 
”heads-up” och användaren kan ta del av AR-objektet på plats (Bolter, Engberg, 2015). 
Tekniken inom visuellt baserad AR använder däremot sensorer, till exempel kameran på 
mobiltelefoner, för att scanna av bilder som finns i verkligheten och som i förväg är inlagda 
som ”triggers” i AR-funktionen. När kameran således känner av bilden så genereras det ett 
3D-element i den tekniska plattformen (Bolter,Engberg, 2015). 

Att KLUB kommer att använda AR är som tidigare nämnts exempelvis för att undersöka ifall 
tekniken kan ge ett mervärde åt de tryckta böckerna. Men AR kan även ge användaren en 
chans att se kulturarvsplatsen i fråga på ett nytt sätt då tekniken där kommer att addera 
sagoväsen till miljön. En annan anledning att använda AR-teknik är att den enbart kräver att 
användaren har en smartphone eller annan teknisk plattform med kamera, vilket idag är 
vanligt. Tekniken är således lätt att bära med sig till alla kulturarvsplatser eller museum och 
de appar som skall arbetas fram i KLUB är tänkta att bli så lättanvända som möjligt. 
Besöksmålsutveckling är viktigt i KLUB-projektet och att använda en teknik som AR kommer 
möjligtvis att medföra att användarna kommer vilja ta sig till de olika kulturarvsplatserna runt 
om i Skaraborg, samt även till ortens museum. 

 

2.2.2 AR-tekniken och dess tillämpning på barnböcker 
Andreas Dünser och Eva Hornecker skriver i artikeln ”An Observational Study of Children 
Interacting with an Augmented Story Book” om att användning av ny media och AR-teknik i 
skolmiljö kan förstärka läsandet och inlärningen hos elever (u.å:306). Dünser och Hornecker 
lät barn i åldrarna sex till sju år ta del av böcker med AR-funktioner och observerade hur 
barnen interagerade med böckerna, hur interaktiva men linjära berättelsemoment påverkade 
läsandet och ifall böckerna kunde främja en gemensam inlärning (u.å:306). Studien visade att 
det som barnen tyckte mest om var de moment i böckerna som var interaktiva. Barnen 
föredrog i synnerhet att interagera med karaktärerna i berättelsen, till exempel att det gick att 
trycka på och flytta på karaktärerna (u.å:306). Författarna tar slutligen upp att barnens 
interagerande med skildringen inte bara var populärt utan även verkade kunna leda till att de 
fick lättare att komma ihåg vad som hände i berättelsen (u.å:314). Ett annat exempel på en 
bok med AR-teknik är The Magic Book skapad av Mark Billinghurst, Hirokazu Kato och Ivan 
Pouprev (2001). Billinghurst et al. (2001) anser att genom att implementera 3D-modeller till 
böcker med AR-funktioner blir också läsandet mer interaktivt, i synnerhet för barn. 
Fantasierna som många har om att få vara en del av en berättelse blir till verklighet (Lee, 
2012:16). 
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Möjligheten att interagera med berättelsen genom AR-teknik tillämpas som nämnts i KLUB-
projektet då den visuella AR-tekniken används till projektets tryckta böcker. Läsaren kan 
använda sin mobil eller annan teknisk plattform med kamera för att skanna av anfanger som 
finns på vissa sidor och se till exempel vampyren Kira ”poppa upp” på skärmen ståendes på 
anfangen (se figur 1).  Användaren kan se Kira från olika vinklar genom att rotera mobilen 
runt om anfangen. På bilden nedan står Kira i en traditionell T-pose, det vill säga relativt 
bredbent och armarna utsträckta längs sidorna men vid vidare arbete kommer hon och de 
andra karaktärerna vara animerade. Då är tanken att karaktärerna skall göra någon hälsning 
eller gå omkring på uppslaget i en videosekvens som kommer spelas upp loopad på skärmen, 
i så kallad idle-animation. 

 

 

Figur 1 AR-test med Kira ”ståendes” på en anfang som skannings-kod 

 

Anfangen måste i nuläget hela tiden vara i bild för att Kira skall synas men vid vidare 
utveckling är tanken att användaren skall kunna ha kvar figuren uppe på skärmen även då 
kameran vänts åt annat håll. Den ytterligare utvecklade målsättningen är att kunna ”ta en 
promenad” med karaktärerna genom att man själv går med sin mobil och att man i mobilen 
ser att karaktären går åt samma håll.  

 

2.2.3 AR-tekniken och dess tillämpning på kulturarvsplatser 
I artikeln ”Bridging the Gap between the Digital and the Physical: Design and Evaluation of a 
Mobile Augmented Reality Guide for the Museum Visit” (2008) av Areti Damala et.al anges 
om hur ”Cultural heritage has been inspiring the AR community ever since the last started to 
be thought also as a medium rather than only as a new technology” (2008:2). Ett exempel på 
projekt som använt sig av AR-teknik genom handburna plattformar på historiska och 
arkeologiska platser är ARCHEOGUIDE. Begreppet står för Augmented Reality-based 
Cultural Heritage On-Site Guide och i Vassilios Vlahakis et.al (2001) artikel 
”ARCHEOGUIDE: First results of an Augmented Reality, Mobile Computing System in 
Cultural Heritage Sites” beskrivs hur projektet tillåter användare att ta del av en virtuell värld 
med 3D-genererade konstruktioner av antika ruiner. Detta sker genom att den använda AR-
tekniken reagerar på vart användaren tittar (2001:2). Tekniken består av ”bärbara” 
plattformar som besökarna kan använda under sina besök på kulturarvsplatsen, ett 
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kommunikationsnät och en central databas. Plattformarna var laptops, pen-PCs och palmtop 
computers (2001:3). Vlahakis et.al (2001) beskriver ARCHEOGUIDE på följande sätt: 

”ARCHEOGUIDE offers a more lively and realistic experience. The 3D reconstructions 
of monuments and artifacts are presented to the user through a special augmented 
reality interface while he has constant visual contact with the natural surroundings 
and listens to audio commentary. This feature renders the system more user-friendly 
and avoids the shortcomings of other similar systems where the user is isolated, or 
immersed in a purely synthetic world” (2001:2). 

ARCHEOGUIDE tillförde trots att det idag är ett 15 år gammalt projekt således en möjlighet 
för besökare att ta del av kulturarvsplatser på ett intresseväckande sätt samtidigt som 
projektet inte riskerade att förstöra kulturarvsplatsen eller att störa andra verksamheter där 
(2001:2). Resultaten från arbetet visade att den generella uppfattningen hos användarna var 
att ARCHEOGUIDE är en intressant applikation och de skulle vilja att applikationen användes 
på fler kulturarvsplatser. Användarna var även positiva till att ha testat applikationen då de 
ansåg att den hade gett mervärde till deras besök (2001:9). Resultaten visade även att det var 
den yngre målgruppen som var mest entusiastiska, och anledningen till detta kan ha berott på 
att de yngre var mer bekväma med applikationen och såg den mer som något likt ett tv-spel 
eller annan fritidsaktivitet (2001:9). Den äldre gruppen av användarna, som hade liten eller 
ingen erfarenhet alls av datorer eller liknande plattformar, såg applikationen mer som en 
chans att få lära sig mer om kulturarvsplatsen (2001:9). Nackdelar som flertalet användare 
tog upp var att de olika plattformarna tog mycket plats och vägde för mycket och att de som 
ville använda en portabel och lättare plattform fick vänta länge på sin tur. Representationen 
på vissa skärmar varierade också mycket beroende på varierande ljusförhållanden (2001:9). 

Studien kring ARCHEOGUIDE är, trots åldern på projektet, intressant i det avseendet att det 
i KLUB-projektet planeras att användas visuellt baserad AR på de kulturarvsplatser som 
kommer att nämnas i böckerna. Den visuella AR-tekniken kan exempelvis användas på skyltar 
(se figur 2) på samma sätt som i böckerna, och de väsen som bor i området kommer att ”poppa 
upp” med tillhörande information i text eller/och ljud. Något som också kan göras på olika 
språk. 
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Figur 2 Fingerat bildexempel på hur 3D-karaktären kan poppa upp med en anfang som 
scannings-kod på en av skyltarna till gånggrifterna i Karleby nära Falköping 

 

Eftersom skyltarna är i en utomhusmiljö är det viktigt att utveckla applikationen så att den 
kan hantera varierande ljusförhållanden på olika tekniska plattformar. Dock har KLUB 
fördelen att användarna kommer att använda sina egna tekniska plattformar, som till exempel 
deras mobiler vilket gör att problemet med tyngre portabel utrustning, som ARCHEOGUIDE-
projektet led av, försvinner. Populariteten i användningen av ARCHEOGUIDE var tydligast 
hos barn, vilket är intressant i KLUB:s kontext där målgruppen främst är barn. Dock 
uppskattade också de äldre användarna av ARCHEOGUIDE tekniken och såg det som en 
chans till ny kunskap. KLUB:s plattformar ska även kunna användas av turister eller av 
föräldrar, samt fungera som verktyg för barnpedagoger, lågstadielärare eller kulturarvsguider 
tillsammans med barn.  

KLUB kommer förmodligen längre fram även att tillämpa geopositionerad AR-teknik på 
kulturarvsplatserna i fråga, men då som en funktion till besöksmålsappen Bestiarium 
Skaraborg.  Denna app/bok är dock inte planerad att vara komplett. I stället ska användare 
av Bestiarium Skaraborg kunna hjälpa trollforskaren Lovis att färdigställa boken genom att 
själva åka ut till kulturarvsplatserna och leta reda på de sagoväsen som nämns i boken (appen). 
När användarna är på plats kan de också ta en bild på sagoväsendet och således hjälpa Lovis 
med bestiariet då bilden kommer att ”placeras” i bestiariealbumet. Vissa sagoväsen kan vara 
mer ovanliga än andra och bara finnas på specifika kulturarvsplatser. Samtidigt som de då kan 
komma att locka till besök blir korten också ”mer värda” ur ett samlarsyfte. Om detta 
förfaringssätt fungerar i praktiken återstår förstås att se. 

Ett exempel på ett spel som använder GPS-baserad augmented reality är Pokémon GO 
(Niantic, 2016). Pokémon GO är ett AR-spel för smartphones som tillåter spelare att strida 
med och byta virtuella Pokémons men även att fånga dem ”ute i naturen”. Spelarna blir genom 
en anordning vid namn Pokémon Go Plus bli meddelade om att det finns en Pokémon i 
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närheten. Pokémon Go Plus är en liten och bärbar enhet med en Blutetooth-anslutning där en 
LED-lampa kommer börja lysa och vibrera när det finns en Pokémon i närområdet (Pokémon 
Go Beta). Pokémon Go kan ses som ett exempel på hur AR-funktionen i appen Bestiarium 
Skaraborg är tänkt att fungera.   

 

2.2.4 AR-tekniken och dess tillämpning på museum 
I artikeln ”An Augmented Reality Presentation System for Remote Cultural Heritage Sites” 
(2009) skriver Zöllner, Keil, Wüst och Pletinckx om hur föremål som har hittats på 
kulturarvsplatser har förlorat sin koppling till sin ursprungliga plats och kontext då de ofta 
flyttas därifrån och i stället presenteras som museiföremål (2009:1). Med kulturarvsplatser 
menas i detta fall främst utgrävningsplatser. Zöllners et.al förslag är således att försöka 
återknyta museiföremål till deras ursprungliga plats för att kontextualisera för besökaren 
(2009:1). Detta skall göras genom högupplösta fotografier och AR-teknik (2009:1). AR-
tekniken skall bidra med kontextuell information i form av bland annat text, bilder och filmer 
men också 3D-rekonstruktioner av kulturarvsplatsen (2009:1).  Detta tillvägagångssätt 
kommer inte bara att ge information om olika platser utan det kommer ”vara” miljöer från 
historien då de ska rekonstrueras i 3D med tillhörande information (2009:1). Zöllners et.al 
projekt består av tre delar. De högupplösta fotografierna på kulturarvsplatserna är en 
stationär del då de skall sättas upp på väggarna på museet. De två dynamiska delarna är AR-
teknik som användes på UMPCs (Ultra Mobile PC) (se figur 3) och genom en plattform 
bestående av en 24 tum iMac på en roterande pelare vars funktion (se figur 3) beskrivs som 
följer: 

Visitors are standing in front of it and grab the display’s edges to rotate it around 360 
degrees. The image of a camera on the back of the pillar is shown on the screen and 
thus enables the video see-through effect: It’s seems like one can look through the 
display and the pillar. Thus the visitors see the large photograph in the background 
and the screen superimposed with information overlay” (2009:2). 

 

 

 

Figur 3 Till vänster syns bild på plattformen UMPC och till höger syns en bild på den 
roterande skärmen 
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Inom KLUB-projektet är tanken att användarna kan få ta del av vissa föremål på kommunens 
museum med stöd av AR-teknik. Dessa föremål kan vara en del av KLUB:s berättelse för den 
specifika kommunen. Ett exempel är ett flöjtmunstycke som finns på Falbygdens museum i 
Falköping. Tanken är här att man likt ovanstående bilder (se figur 3) kan få se Kira använda 
munstycket i sin mobil och dessutom kunna höra det. Eftersom föremålen kommer att 
nämnas, i detta fall i boken som utspelar sig i Falköping så kan det bli en orsak till att KLUB-
användare också tar sig till museet för att se föremålen på riktigt efter att tidigare ha sett dem 
genom AR. 

 

2.3 Kulturarv 
Nedan görs en redogörelse för hur studien kan kopplas till förmedling av både det fysiska och 
det immateriella kulturarvet som det planeras att skildras inom KLUB och projektets 
plattformar. Med fysiskt kulturarv menas här exempelvis kulturhistoriska byggnader, föremål 
och platser som anses värdefulla att bevara. Nationellt kan dessa företeelser pekas ut av 
exempelvis Riksantikvarieämbetet och lokalt av exempelvis kommunala museer, 
hembygdsföreningar och liknande företrädare. Vad som definieras som värdefullt kan variera 
över tid och område. Vissa företeelser kan tappa i intresse medan nya tillkommer. Om detta 
kan läsas i den av Riksantikvarieämbetet utgivna antologin I valet och kvalet. Grundläggande 
frågor kring värdering och urval av kulturarv (Fredengren, C., m.fl. 2012). Ett immateriellt 
kulturarv är som framgår av begreppet ”icke-materiella” aspekter av kulturen, till exempel 
folksagor och sägner, traditioner och uttryck som förs vidare från generation till generation 
(Sacayon, u.å). Eftersom KLUB genom olika medier skall gestalta sagoväsen från olika lokala 
sägner i de åtta deltagande kommunerna så förmedlas således också ett immateriellt 
kulturarv. Här har representanter från kommunerna, i form av museipedagoger, 
barnbibliotekarier och liknande personer möjlighet att påverka vilka lokala sägner och 
sagoväsen som ska finnas med i just deras bok. 

Kapitlet avslutas med ett stycke om besöksmålsutveckling och hur KLUB möjligen kan 
användas för en besöksmålsutveckling inom de åtta deltagande kommunerna. 

 

2.3.1 Att förmedla ett materiellt och immateriellt kulturarv 
En definition av sägner samt beskrivning av dessas skillnader och likheter med sagor görs av 
folklivsforskaren Bengt af Klintberg (1977) i Svenska folksägner. Enligt författaren berättas 
sagor oftast som ren underhållning utan någon förmodan att åhöraren kommer att tro på 
berättelsen som utspelar sig i en stiliserad sagovärld (12:1977). Sagorna består ofta av flera 
episoder och innehåller alltid en hjälte (12:1977). Sägner däremot berättas ofta med syftet att 
de skall uppfattas som sanna och de ingår alltid i ett större folktrosammanhang (12:1977). 
Sägner innehåller gärna lokala ortsanknytningar och rör sig alltså oftast inom samma värld 
som berättaren och åhörarna befinner sig i (12:1977). Längden är oftast kortare än sagans och 
syftet är inte att berätta om en persons äventyr, såsom hjältens i sagans, utan att istället berätta 
om en intressant händelse och dess konsekvenser. Dock innehåller sägnen ofta likt sagan 
övernaturliga inslag, men dessa övernaturliga inslag är även de främsta anledningarna till att 
historien över huvud taget berättas och uppfattas som intressant (12:1977). Även ifall sägner 
kan uppfattas som realistiska, eftersom de utspelar sig i en vardaglig miljö så har de ofta en 
stiliserad prägel. Med stilisering menas här att allt det som är oväsentligt för handlingen har 
skalats bort och alla inslag som är med i berättelsen har också en viktig funktion i handlingen 
(13:1977). 
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Inom genren sägner finns de båda termerna vandringssägen och lokalsägen (13:1977). 
Vandringssägen kan kortfattat beskrivas som en sägen som har kunnat vandra över stora 
områden medan en lokalsägens innehåll är bundet till en lokal ort och har således inte spridits 
över andra områden (13:1977). Vid närmare studerande av själva innehållet av sägner finner 
man även att ”... vissa beståndsdelar i innehållet växlar från den ena orten till den andra, 
medan andra är sig lika. Till det som är föränderligt hör namn på agerande personer och 
övernaturliga väsen, liksom plats, tidpunkt och en del andra yttre rekvisita” (13:1977). De 
utbytbara elementen kallas för variabla och det stabila elementet i sägner är själva 
innehållsmönstret (13:1977). En annan faktor som är viktig att ta med vid diskussion om 
sägner är att människor från förr hade en annan referensram, nämligen en referensram som 
innehöll kunskap om övernaturliga väsen (15:1977). Dessa kunskaper var oftast latenta men 
kunde aktualiseras om personen i fråga befann sig i en exempelvis stressfylld situation och 
kunde då resultera i att personen faktiskt kände sig säker på att denne sett ett övernaturligt 
väsen (15:1977). 

Det immateriella kulturarvet som gestaltas i KLUB är som nämnts innehåll som 
representanter från de deltagande kommunerna har föreslagit och förslagen är ofta hämtat 
från lokala sägner.  

Det materiella kulturarvet som skall förmedlas i KLUB är även detta företeelser som varje 
kommuns representanter ansett vara viktigt att ta med i deras version av KLUB-böckerna. I 
nuläget är exempelvis katedralen och biblioteket i Skara, gånggrifterna i Karleby och 
Falbygdens museum i Falköping exempel på materiellt kulturarv i KLUB. På Falbygdens 
museum finns även en guldkrage (kopia) och ett flöjtmunstycke som är en del av innehållet i 
boken om Falköping. I Skövde spelar en svartkonstbok från 1700-talet en betydande roll. Det 
materiella kulturarvet skall i KLUB-böckerna gestaltas visuellt som del av deras illustrationer. 
Att knyta an till det materiella kulturarvet är av betydelse då det ger berättelserna en 
ortsanknytning och kan användas som verktyg av exempelvis museipedagoger men också som 
stöd vid besöksmålsutveckling. 

Genom att det immateriella kulturarvet från sägner i berättelserna knyts till platser och ibland 
även föremål går det att besöka platsen och i varierande grad interagera med den och bli 
deltagande i en berättelse. Detta att besökarna kan få en mer ineraktiv upplevelse genom att 
bli deltagare snarare än ”bara” besökare är något som Nina Simons skriver om i The 
Participatory Museum (2010). Där för hon fram tankar kring hur man kan göra 
kulturinstitutioner till mer dynamiska och väsentliga platser genom att göra besökarna till just 
deltagare (2010). En av de viktigaste faktorerna vid skapandet av en delaktighet bland 
besökare på kulturinstitutioner är när designen av, exempelvis en utställning eller applikation, 
på ett enkelt sätt kan tillåta besökare att samarbeta med varandra (2010:4). 

Simons tankar om samarbete påminner om det Watten, Wakefield och Mills tar upp i den ovan 
nämnda artikeln ”Learning and teaching as communicative actions: Transmedia Storytelling” 
(2013:69). Som nämnts tidigare kan användning av KLUB:s tekniska plattform på till exempel 
ett museum inbjuda till diskussioner och socialt utbyte bland användarna. 

 

2.3.2 Besöksmålsutveckling 
KLUB kommer genom de olika plattformarna studera hur dessa går att använda som en del av 
en besöksmålsutveckling inom de deltagande kommunerna. Marknadsföringsforskaren Lena 
Mossberg skriver i artikeln ”A Marketing Approach to the Tourist Experience” (2007) om hur 
konsumenter inte längre enbart vill köpa föremål utan även vill ta del av berättelserna bakom 
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föremålen och på ytterligare sätt härigenom ”uppleva föremålet” (2007:59). Med 
konsumenter menas i detta fall turisten. Turistens upplevelse kan även således tolkas som 
konsumtion (2007:60). En upplevelse kan tolkas som ett ständigt flöde av tankar och känslor 
som upplevs i sammanhang där personen i fråga är medveten om sig själv och sin omgivning 
(2007:60). Mossberg argumenterar för att företag inom turism inte kan ge upplevelser till 
turisten men att de kan skapa en miljö med förutsättningar att erbjuda en upplevelse 
(2007:60). Mossberg skriver, “Therefore, for a provider of tourism services to be successful, it 
is fundamental to know how companies can provide circumstances that enhance the 
customers’ experiences” (2007:60). Forskaren skriver vidare att turisten kan få en mer 
meningsfull upplevelse ifall denne har kunnat ta del av en sann eller fiktiv berättelse om 
besöksmålet eftersom en berättelse kan agera både som en verbal och visuell metafor och kan 
berätta om de viktigaste delarna på ett besöksmål på ett underhållande och minnesvärt sätt 
(2007:71). 

Ett exempel där det fokuserats på att uppdatera verktygen för att förmedla ett turistmål 
återfinns i artikeln ”Enhancing Cultural Tourism experiences with Augmented Reality 
Technologies” (Fritz, Susperregui och Linaza, 2005). Här nämns även möjligheter som ligger 
i att använda AR-teknik för att öka antalet besökare på kulturarvsplatser (2005:1). Fritz et.al 
skriver att turistorganisationer måste inkludera nya tekniker till sina besöksmål ifall de vill 
attrahera nya besökare och öka intresset för att besöka platsen i fråga (2005:1). Författarnas 
förslag till utveckling är kikare med AR-teknik, vilket de har utforskat i ett projekt vid namn 
PRISMA (2005:1). PRISMA är således kikare med AR-teknik implementerat vilket ger 
besökarna interaktiv information om monument och historiska byggnader i den specifika 
staden (2005:1). Med kikare menas i detta fall utsatta fasta kikare som kan stötas på vid 
utsiktsplatser (2005:1). I artikeln ges även andra förslag till hur AR-teknik kan användas för 
att främja besöksmålsutvecklingen (2005:2). Sammanfattningsvis anser Fritz et.al att AR-
tekniken på ett intressant och positivt sätt kan visa miljön i fråga på varierande vis, beroende 
på ifall målet till exempel är att visa dåtida byggnader eller att ”addera” specifika objekt i den 
fysiska världen (2005:2). 

 

2.4 Grafisk stil inom KLUB 
Inspirationskällorna för den grafiska stilen i KLUB-projektet har varit den svenska konstnären 
John Bauers sagoteckningar, delar av den japanska stilgenren manga och vissa karaktärer i de 
3D-animerade filmerna Hotel Transylvania 2 (2015) och How to train your dragon 2 (2014). 
Att analysera inspirationskällorna har varit av betydelse då arbetet i att skapa 3D-karaktärerna 
för denna studie kräver en förförståelse för de källor som 2D-koncepten till KLUB har sin 
bakgrund i. Beskrivningen av utvalda karaktärer från de 3D-animerade filmerna har varit 
viktigt främst i det avseendet att delar av filmkaraktärernas form ansetts vara lämplig att 
applicera på huvudkaraktärerna Kira och Luppe. Dock har i denna rapports studie enbart 
analyser gjorts på kvinnliga karaktärer då det är Kira som är i fokus under den praktiska delen 
av examensarbetet. 

 

2.4.1 John Bauer och sagornas värld 
I John Bauer. En konstnär och hans sagovärld (1982) av Per Bjurström, Gunnar Lindqvist, 
Agneta Börts-Laine och Hans Holmberg berättas om John Bauers liv och konstnärskap. 
Bauers illustrationer till barnbokserien Bland tomtar och troll befäste honom som ett namn 
inom genren (1982:7). Bauer blev med dessa illustrationer delaktig i den svenska 
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barnlitteraturens historia (1982:7).  Agneta Börtz-Laine (1982) skriver i ”Bauer och 
bildtraditionen” om hur John Bauers verk till Bland tomtar och troll från 1912 visar på Bauers 
särpräglade form med den syntetiserande stil som flera av sekelskiftets konstnärer arbetade 
med (1982:45).   Börtz-Laine (1982) skriver följande om Bauers syntetiserande stil: 
”...förenkligen, den mjukt rörliga konturen, den enhetliga finstämda färgskalan, placeringen 
av figurerna nära ytplanet och den ibland kulissartade skiktningen av bakgrunden” (1982:45).  
John Bauers bilder till Bland tomtar och troll kan sägas ha kommit att klassas som typiska 
svenska sagobilder då de är lyriska och fyllda av skogsdunkel med den svenska sommarnattens 
ljus (Börtz-Laine, 1982:32). Bauer skapade ofta motiv som innehöll skogar som var trollens 
hem, med en inblandning av prinsessan, riddaren och vallpojken som hör till människornas 
värld (Börtz-Laine, 1982:32).  Verket Bortbytingen från ”Bland tomtar och troll” (se figur 3) 
visar på hur Bauer använde sig av skogsdunklet med trollen som sitter och tittar på den 
sovande prinsessan.  Agneta Börtz-Laine (1982:33) skriver följande om verket: 

Här är vi inte inne i en lummig arkadisk grönska utan i en mörk granskog, som öppnar 
sig mot en gråblå himmel med en ljus månskära. De hopkrupna trollen ser nyfiket och 
oförstående på den främmande varelse de fört till sin skog. Den späda gestalten som 
ligger utsträckt på marken är renheten och godheten skyddad och onåbar i den 
ljuskrets den själv tycks utstråla (1982:33). 

 

Figur 3 John Bauers Bortbytingen från ”Bland tomtar och troll”, 1913 

 

I Bauers verk kan man även tolka hans troll som födda ur skogarna kring Vättern. Trollens 
färger går oftast i gråa, bruna och gröna toner som de färger man finner i skogen och det kan 
tyckas som att Bauer tecknade sina troll så att deras form liknande de former man kan hitta i 
skogen. Till exempel har knotiga grenar blivit till förvridna armar och mossiga stenar har 
blivit puckelformade ryggar hos trollen (1982:36). Genom att Bauer tecknade sina troll i 
former som påminner om naturen blev det än mer tydligt att trollet är ett naturväsen och att 
de tillhörde en annan värld än människornas (1982:36). Prinsessan däremot symboliserar 
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det rena och goda med det långa ljusa håret och den vita klänningen. Bauer skapade ofta en 
stor kontrast i färg och form i sina verk där både prinsessan och trollen medverkar, för att 
visa på att det här var ett möte mellan två världar (1982:36-37). 

Att göra teoretiska kopplingar mellan John Bauers tomtar och troll och det visuella 
innehållet i KLUB är av betydelse då Bauers sagor främst riktades till barn genom sina 
illustrationer. Även om stilen i KLUB:s illustrationer och 3D-figurer inte uppenbart och 
direkt kommer likna Bauers verk är projektet knutet till samma motivkrets och påverkar 
medvetet eller omedvetet gestaltningen som sker. Böckerna inom KLUB kommer att kretsa 
kring olika sagoväsen och varelser från nordisk folktro, här blir Bauers verk en av 
influenserna lika väl som mer nutida sådana. Men även Börtz-Laines ord om placeringen av 
figurerna nära ytplanet och den ibland kulissartade skiktningen av bakgrunden” (1982:45) är 
intressanta i ett AR-perspektiv. När AR-applikationen utvecklats så att figurerna inte står 
kvar på anfangen kan de komma att gestaltas ungefär så ute på kulturarvsplatser, det vill 
säga i förgrunden på skärmen med kulturarvsplatsen som kuliss. 

 

2.4.2 Det visuella språket inom manga 
I Neil Cohns artikel ”Japanese Visual Language. The Structure of Manga” (2007) diskuteras 
de mest framträdande attributen inom manga-kulturen. Cohn (2007:4) som är forskare inom 
kognitionsvetenskap på University of California, San Diego men också 
serieteckningsteoretiker, skriver att manga utanför Japan kan syfta på ett antal varierande 
företeelser. Cohn uppfattar manga som något som bör ses som ett visuellt språk då genren 
innehåller både konventionella och mer specifika symboliska illustrationer. Manga förhåller 
sig således till en kognitiv förståelse likt andra språk (2007:4). Det symboliska kan brytas ner 
till förståelse hos specifika personer runtom i världen och det konventionella kan vara 
återkommande attribut som personer vilka är ”visual speakers” kan förstå (2007:4).  

Neil Cohn har även skrivit en bok vid namn The visual language of comics (2013) där han 
också diskuterar det japanska visuella språket (JVL). Cohn (2013) skriver där att karaktärer 
inom mangakulturen ofta är avbildade på ett stereotypiskt sätt med stora ögon, stort hår, liten 
mun och spetsiga hakor, vilket har blivit en stil som gjort att det är svårt att skilja karaktärer 
från varandra (2013:154). Detta har lett till att karaktärer ofta också har något som särskiljer 
dem, som till exempel någon speciell hårfärg (2013:154). Cohn (2013) skriver vidare att det är 
ögonen som är det mest karakteristiska draget hos karaktärerna och att de stora, runda ögonen 
ofta syns på kvinnor, barn och vissa män, som skall uppfattas som mer feminina. De mer 
maskulina männen har ofta smalare ögon (2013:155). De stora, runda ögonen symboliserar 
ofta oskuldsfullhet och renhet medan de mindre ögonen ofta ses hos karaktärer som skall 
uppfattas som mer seriösa (2013:155). Dock har elaka och onda karaktärer ofta smala 
ögonspringor oavsett kön (2013:155). Iris i ögonen har också betydelse och karaktärer med 
större iris visar att karaktären är god medan liten eller ingen iris alls visar på att en karaktär 
är ond (2013:155). Det finns även andra återkommande mönster i karaktärernas ansikten som 
kan ses som relativt generella riktlinjer inom JVL. Cohn (2013) skriver: 

”Chins of characters are most often pointed, although rounder and squarer variations 
exist for some male jaws (rounder jaws for less serious characters, squarer jaws for 
older or more grizzled characters). Noses are typically underemphasized, formed by 
a simple L- shape, a single horizontal line, a small triangle or are omitted altogether. 
Mouths are also simplified, rarely appear with lips, and vary depending on the 
emotion. Hair is often very large, and has several conventionalized styles, including 
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parted in the middle with pigtails, ponytails, a large wipsy mop of spiky hair, and long 
bangs covering a single eye” (2013:155). 

Neil Cohn (2013) poängterar också att, som tidigare nämnts, detta är mer generella riktlinjer 
och att verksamma inom JVL givetvis också använder andra grafiska stilar (2013:155). 

Att i studien analysera det japanska visuella språket är av betydelse då karaktärerna inom 
KLUB kommer att ha vissa influenser från detta, som till exempel större ögon och med en del 
volym i ansiktet så att de expressiva ansiktsuttrycken, som förekommer inom manga, även 
kan finnas i KLUB och då inte minst hos 3D-figurerna. Detta kan vara avgörande för 
användarnas upplevelse av dem då AR-funktionen kommer att kräva extra uttrycksfulla 
ansiktsuttryck eftersom karaktärerna kommer att ”poppa upp” på olika tekniska plattformar. 
Något som medför risken att det blir varierande resultat i hur tydligt karaktärerna och deras 
ansiktsuttryck kommer att synas. Det är därför avsikten att försöka gestalta 3D-karaktärerna 
med extra tydliga ansiktsuttryck och således kan inspiration hämtas från karaktärerna inom 
manga. Det förtjänar här även att nämnas att barn, som ju är KLUB:s målgrupp, är vana vid 
en populärkultur som i varierande grad också påverkas av det visuella i mangakulturen, inte 
minst inom animerad film, spel och serier för barn. 

 

2.4.3 Urval av animerade 3D-filmer  
Eftersom projektdelen i denna studie bland annat kommer att vara att skapa huvudkaraktären 
Kira i 3D-grafik så har det varit av intresse att analysera några av dagens animerade 3D-filmer. 
Två inspirationskällor vad gäller karaktärsdesign har varit filmerna Hotel Transylvania 2 
(Sony Pictures Animation, 2015) och How to train your dragon 2 (DreamWorks Animation, 
2014). I Hotel Transylvania 2 (2015) får publiken följa med Dracula och hans familj i deras 
verksamhet i att driva ett hotell som välkomnar monster som hotellgäster, och vilka problem 
detta kan innebära.  Mavis Dracula (se figur 4) är dotter till Dracula och det har därför varit 
intressant att studera just hur hennes ”vampyrlika attribut” framhävs och vad som möjligen 
kunde användas till Kira i 3D. Från karaktären har de små vampyrtänderna och sättet hennes 
hår lägger sig runt öronen främst tagits till fasta på när Kira skapats i 3D, men också det 
korpsvarta håret och den ljusa hyn. Mavis Draculas triangelformade ansiktsform har också 
varit en inspirationskälla till Kiras ansikte. 

 



17 
 

 

Figur 4 Bilder på Mavis Dracula från Hotel Transylvania 2 (Sony Pictures Animation, 2015) 
i olika uttrycksfulla ansiktsuttryck 

 

Den andra inspirationskällan är ”How to train your dragon 2”, som kortfattat handlar om 
pojken Hiccup och hans drake Toothless och deras äventyr i och kring vikingabyn på ön Berk. 

Analysen kretsar här kring karaktären Astrid (se figur 5). Astrid är vän med huvudkaraktären 
Hiccup och är en äventyrlig och självsäker viking i 15-års åldern. Inspirationen från Astrid 
hämtas från hur hennes öron visas men även hennes profil har varit av betydelse. Astrids 
ansikte är något bredare än Mavis men även här kan vi se relativt stora ögon, liten näsa och 
mun och mycket volym kring kinderna. Att i stort sett samtliga karaktärer i dessa filmer 
faktiskt har volym kring kinderna kan vara för att ge möjlighet att kunna skapa så uttrycksfulla 
ansiktsuttryck som möjligt vid animeringen. Det är då fördelaktigt att ha relativt mycket volym 
i ansiktet där ansiktsmusklerna kan röra sig vid förändringar av läge för till exempel ögonbryn 
och mungipor. 
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Figur 5 Bild på Astrid Hofferson från How to train your dragon 2 (DreamWorks 
Animation, 2014) 

Att samtliga karaktärer har haft relativt stora ögon, små näsor och små munnar kan också bero 
på att dessa filmer är skapade för barn och det här utseendet kan anses vara ett återkommande 
visuellt tema för många av dagens 3D-animerade filmer. Det är ett sätt, eller om man så vill 
”ett knep”, att göra figurerna stereotypt barnsligt söta och attraktiva.  De figurer som tjänar 
som antagonister eller inte är huvudkaraktärer blir lätta att ge visuella attribut som avviker 
från detta. Jämförs mangans och 3D-filmernas figurer med John Bauers så syns den här 
tendensen till stereotyp utformning även i den senares bildflora. Eftersom målgruppen för 
KLUBs plattformar är barn i åldrarna 7-11 år är det här fördelaktigt att ta inspiration från en 
vedertagen populärkultur. Utformningen av Kira kommer således inte att bryta mot det 
etablerade.  
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3 Problemformulering 

Denna studie har undersökt hur tillämpad augmented reality-teknik kan utnyttjas för olika 
typ av förmedlingsarbete på kulturarvsplatser, museer och bibliotek, men också ifall AR-
applikationen och dess 3D-karaktärer uppfattas som ett möjligt läsfrämjande verktyg för 
målgruppen.  Med hjälp av den tekniska plattformen, AR-appen, ska KLUB-böckernas 
karaktärer ”väckas till liv” på de kulturarvsplatser och museer där berättelserna om dem 
utspelas. Om figurerna ska kunna skapa empatiska band till publiken har utformningen av 
dem en avgörande betydelse för projektet (Vipsjö och Bergsten, 2014:98). Möjligen kan den 
tänkta emotionella utformningen ses som beräknande, men det är först om målgruppen 
accepterar karaktärerna som de också kan fungera som ett förmedlingsverktyg. Den främsta 
målgruppen för KLUB är barn mellan 7-11 år. Sekundärt är också de kulturarvsförmedlare, 
museianställda och barnbibliotekarier samt lärare som i olika sammanhang kommer att 
arbeta med barnen och med deras föräldrar en målgrupp. Undersökningen har studerat ifall 
AR-funktionen uppfattas kunna ge mervärde åt de tryckta böckerna. Detta har utvärderats 
genom att personer från de sekundära och primära målgrupperna har fått ta del av berättelsen 
och testat på AR-tekniken tillsammans med böckerna (i den form dessa förelegat under 
studiens genomförande).  

Följande frågeställning har varit utgångspunkten för undersökningen: 

 Vilka funktioner ser informanterna i fokusgrupperna att augmented reality-
applikationen och dess 3D-karaktärer kan fylla i sina respektive professioner? 

 Vilka problem ser informanterna i fokusgrupperna med att använda applikationen (i 
den förevisade versionen) i sitt arbete på kulturarvsplatser, museer och bibliotek? 

 

3.1 Metodbeskrivning 

3.1.1 Arbetsmetod med bildanalys och fokusgrupper 
För att studiens frågeställning skulle kunna besvaras har en prototyp för en augmented reality-
app skapats. Appen har i ett första skede utvecklats för att visa hur man kan använda tekniken 
i samband med att barnen läser de i framtiden tryckta böckerna. Dock kommer AR-appen 
även kunna användas till visuellt baserad AR på skyltar vid kulturarvsplatser och på museum 
inom de deltagande kommunerna. 

Appen skapades i spelmotorn Unity 5 och i Qualcomm Vuforia och erbjöd informanterna att 
se vissa karaktärer från KLUB-böckerna från olika vinklar i 3D-grafik. Som en del av studien 
har även huvudkaraktären Kira skapats i 3D-grafik, utefter de 2D-koncept som 
konceptgrafiker inom KLUB-projektet tagit fram. Därför har även en del av arbetsmetoden 
varit att göra en ikonografisk analys av inspirationskällor som John Bauers sagoväsen, 
karaktärsdesign inom mangagenren och i animerade 3D-filmer. Arbetsmetoden kom även att 
innehålla flertalet testningstillfällen av appen i dess prototyp-stadie. Studiens artefakt har 
skapats i samverkan med representanter från några av de deltagande kommunerna. De 
personer som kom att bidra till skapandet av, inte bara denna studies artefakt utan även 
KLUBs utveckling i helhet, är verksamma inom barnpedagogik på bibliotek och museum, men 
det är också personer med expertiskunskap inom kommunernas kulturarv, kultursekreterare 
och liknande. Att barnpedagoger och museipedagoger skulle vara med som fokusgrupper 
under utvecklingen är också för att KLUBs plattformar i ett senare skede skall kunna vara 
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verktyg för dem i deras arbete och därför har det ansetts som logiskt att de får agera 
”bollplank” under utvecklingen. Det som diskuterats i detta sammanhang är inte bara AR-
appen i samband med de tryckta böckerna, det har även kommit att föras diskussioner om 
användningsområden för AR-appen ute på kulturarvsplatser och/eller inne på museum.  

 

3.1.2 Kvalitativ utvärderingsmetod med fokusgruppsintervjuer 
Studien har evaluerats genom kvalitativa undersökningsmetoder bestående av fokusgrupper 
med personer verksamma inom kultur- och besöksmålsutveckling. Vid utvärderingen har det 
använts två fokusgrupper med personer inom museisektorn bestående av två till tre personer 
vardera. Utvärderingen innehöll också en fokusgrupp med barn tillsammans med 
barnbibliotekarier. Slutligen har även kvalitativa intervjuer gjorts med tre 
barnbokskonsulenter.  

Intervjuformerna med fokusgrupperna har varit semi-strukturerade med intervjuguide för att 
kunna erbjuda en djupare diskussion om det skulle behövas. 

Till grupperna med barn har en delvis ostrukturerad intervjuform använts då de 
intervjutillfällena mer kom att gå ut på att observera dialogen och reaktionerna hos 
informanterna. Under dessa intervjuer antecknades barnens reaktioner och ofta 
förekommande ord men även barnens svar på några frågor som användes för att få fram 
enstaka konkreta svar på applikationens utseende. Dessa anteckningar analyserades i 
efterhand, genom att exempelvis plocka ut ord som ofta förekom och genom att undersöka vad 
som verkade vara bra och mindre bra med artefakten enligt fokusgruppen. Värt att 
understryka är att med artefakten menas själva AR-applikation och 3D-karaktären Kira samt 
en tomte som förekommer i Falköpingsboken. Denna 3D-karaktär är gjord av en annan 
student inom KLUB-projektet och kunde användas vid intervjuerna för att ge en bättre bild av 
hur appen kommer fungera i framtiden när det finns fler karaktärer att skanna fram. 
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4 Projektbeskrivning 

Nedan beskrivs arbetet med studiens artefakt, en prototyp till en augmented reality-app och 
en texturerad 3D- modell av huvudkaraktären Kira. AR-prototypen skapades i spelmotorn 
Unity med stöd av mjukvaran Qualcomm Vuforia. Kira skapades i skulpteringsprogrammet 
ZBrush, modelleringsprogrammet Autodesk Maya och Photoshop CS6.  

 

4.1 Förstudie 
Som nämnts tidigare har den visuella utformningen av huvudkaraktärerna getts särskild 
betydelse under arbetet med KLUB. Det har ansetts vara avgörande för projektets fortlevnad 
att betraktare uppfattar framför allt Kira och Luppe som levande och kännande individer 
(Vipsjö, L. & Bergsten, K. 2014). Vid arbetets början lades därför fokus på att fastställa hur 
3D-karaktärerna skulle se ut och förhålla sig till att fungera i en AR-applikation. En tolkning 
av 2D-koncepten (se figur 6) behövde göras för att i det här fallet Kira skulle kunna 
remedieras. 

 

 

Figur 6 2D-koncept på Kira skapat av Veronica Jensen 

Referenser på flertalet andra karaktärer med liknande utseende analyserades och resultatet 
blev att fokus vid modelleringen var att låta Kira ha tillräckligt mycket volym i ansiktet så att 
hon vid animering kan ha ett varierande minspel (se kommentarer kring denna del av 
karaktärsdesignen ovan under ”2.4.3 Urval av animerade 3D-filmer”).  

 

4.2 Arbetsprocess vid skapandet av Kira 
Arbetet med att skapa Kira i 3D påbörjades med att i programmet Autodesk Maya göra en 
grundstomme till hennes kropp (se figur 7). Fokus låg på att skapa en lämplig siluett som 
överensstämde med 2D-koncepten (se figur 6).  
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Figur 7 Grundstommen till Kira skapad i Autodesk Maya 

Grundstommen importerades sedan till skulpteringsprogrammet ZBrush. Här påbörjades 
arbetet med att skapa en högupplöst version av Kira (se figur 8). Med högupplöst version 
menas att antalet polygoner ökas och detaljerna hos modellen blir mer och mer framträdande.  

Kira har under arbetets gång förändrats i framförallt högpoly-skulpterandet och då främst vad 
gäller utseendet i ansiktet och håret. Till en början hade Kira ett hår som hade en mera 
”utstickande” siluett, det vill säga, tid lades på att skulptera fram enstaka hårlockar som stack 
fram från det mer platta håret (se figur 8). Kira fick dock i slutresultatet av högpoly-modellen 
(se figur 9) ett plattare mer slätt liggande hår då det platta håret passade karaktären bättre. 
Hon hade även till en början en heltäckande lugg men detta ändrades eftersom en mer 
asymmetrisk form till luggen gav mer dynamik till hennes annars symmetriska ansikte (se 
figur 9). 

 

Figur 8 Ett första utkast till högpoly-versionen av Kira skapad i Zbrush 

Huvudet och ansiktet har ändrats i utseende men också storlek. Eftersom Kira skall vara med 
i AR-appen och att det där finns möjligheter att komma henne nära så kändes det viktigt att 
fokusera på att få fram ett detaljrikt ansikte (som kan fungera engagerande gentemot 
betraktare). Kiras ansikte (se figur 9) har således ett högre polygonantal än på andra delar av 
kroppen. Hennes ansikte skall även animeras till den grad att hon skall kunna le och visa sina 
huggtänder men också så att leendet påverkar ögonens och kindernas former. Fylligheten i 
kinderna och en tydlig ansiktssiluett har därför varit viktigt att arbeta fram. Kira har även en 
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något längre näsa (se figur 9) än vad konceptet visar (se figur 6) vilket var ett designval som 
gjordes när skulpteringsprocessen var igång. Att Kira har en lite längre näsa och en relativt 
spetsig nästipp är för att näsan då kanske upplevs som något annorlunda och kanske 
intressant för vissa betraktare vilket eventuellt gör att Kira blir ihågkommen lättare.  

 

Figur 9 Slutresultatet av Kiras ansikte i högpoly-version skapad i ZBrush 

Modelleringen av Kiras kropp (se figur 10) i ZBrush har i det stora hela varit att arbeta fram 
fler detaljer och ”kroppen” har inte behövt gå igenom några större designförändringar. Fokus 
har här varit att skapa en siluett och ett tydligt formspråk som överensstämde med 2D- 
konceptet (se figur 6). 

 

Figur 10 Slutresultatet av Kira i högpoly-version skapad i ZBrush 

 

Den färdiga högupplösta versionen av Kira (se figur 10) bakades vid textureringsarbetet till en 
normal map. En normal map är en 2D bild vars RGB koordinater överensstämmer med ytan 
på en 3D-modell, som William Vaughan skriver om i Digital Modeling (2012:318).  

Efter att högpoly-modelleringen var färdig påbörjades överföringen av Kira till en lågpoly-
modell.  Denna har modellerats efter ett relativt lågt polygonantal (för att vara en karaktär) då 
AR-applikationen i framtiden kanske kommer innehålla mer än bara en karaktär som visas 
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samtidigt på skärmen. AR-applikationen kommer senare möjligen utvecklas till att även 
innehålla ”små världar”, det vill säga miljöer som återfinns i KLUB- böckerna kommer skapas 
i 3D vilket i så fall kommer bli mer krävande för applikationen att hantera. Därför underlättar 
det ifall de redan skapade karaktärerna lätt kan återanvändas i mer utvecklade 3D-miljöer 
utan att bli för prestandakrävande. När man skapar en karaktär med ett relativt lågt 
polygonantal är det viktigt att skapa en övertygande siluett (2012:306). I lågpoly-versionen av 
Kira (se figur 11) fokuserades således på hennes siluett och främst siluetten i ansiktet. Kira har 
anpassats till att bli animerad i inte bara kroppen utan även ansiktet. Kira har därför även i 
lågpoly-versionen fler polygoner i ansiktet än delar av övriga kroppen. Antal polygoner är det 
som avgör hur pass animeringsbar en karaktär är och ju fler polygoner desto lättare är det att 
få en bra relation mellan polygonerna och således också en bra animation. Eftersom man i AR-
appen kommer att kunna se Kira på nära håll och då en utvecklingsmöjlighet är att Kira ska 
kunna prata så valdes det som nämnts att redan i detta stadie modellera henne så att hon kan 
animeras i ansiktet (se figur 11).  

 
 

Figur 11 En lågpoly-version av Kira som till vänster syns med wireframe  

Efter att Kira modellerats UV-mappades hon och textureringen påbörjades. En UV-mapp är 
en 2D-bild med information om ett 3D-objekts koordinater för varje vertispunkt, som Michael 
McKinley nämner i The Game Artist Guide to Maya (2005:86). Eftersom 3D-karaktärerna i 
KLUB kommer att skapas av olika personer så togs beslutet att textureringen skall vara relativt 
enkelt för alla 3D-grafiker i KLUB-projektet att härma. Textureringsvalet föll således på att 
skapa semirealistiska texturer, det vill säga texturer som kan ha foton som förarbete för att få 
fram texturen på diverse material men där färgsättningen inte behöver vara realistisk utan kan 
utgå ifrån de färgscheman som 2D-grafikerna kommer att skapa till varje karaktär. 3D-
grafikerna kan således använda sig av foton som till exempel visar ett jeansmaterial men till 
det ta färgerna från den specifika karaktärens färgschema och därigenom ha ett ganska så 
konkret sätt att arbeta fram lämpliga texturer. Exempel på semirealistisk stil är Kiras 
färgläggning (se figur 12). Det bildexemplet visar även Kira i fyra olika positioner. Dessa 
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positioner är skärmdumpar ifrån den ”idle-animation” som ska användas i den färdiga AR-
applikationen. Idle- animationen är skapad av Oscar Wetterbrandt.    

  

 

Figur 12 Sammansatta skärmdumpar från Kiras ”idle-animation” (skapad av Oscar 
Wetterbrandt) där Kira har en semirealistisk texturmapp.  

 

Ett ytterligare exempel på semirealistisk stil och på hur 3D-karaktärer kommer att se ut i den 
färdiga AR-appen (dock här ännu utan animering) är tomten Julius skapad av Robin Koitzch 
(se figur 13).  

 

 

Figur 13 Tomten Julius (skapad av Robin Koitzch) som exempel på hur ytterligare en 3D-
karaktär kommer att se ut. Till höger syns en bild på hur tomten Julius ser ut i AR-

applikationen 
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4.3 Arbetsprocess vid skapandet av augmented reality-appen 
Arbetsprocessen med AR-appen skedde i spelmotorn Unity 5.3 och i Qualcomm Vuforia. 
Vuforia är ett Augmented Reality Software Development Kit (SDK) till mobila plattformar. 
Valet föll på att skapa AR-appen i Unity 5.3 för att Unity 5.3 har stöd för användning av 
Vuforia. Som tidigare nämnts kommer en del av uppslagen i KLUB-böckerna innehålla kodade 
anfanger som är kopplade till Vuforia och Unity, det vill säga mjukvaran som använts för AR-
artefakten, och när kameran på mobila plattformar hålls över skannings-koden så kommer en 
3D-karaktär att genereras på den mobila plattformens skärm (se figur 13). Vuforia har således 
en bildregistreringsförmåga som gör att kameror på mobila plattformar kan känna igen 
fysiska, plana bilder. De 3D-objekt som i Unity 5.3 och Vuforia kopplats till bilden i fråga kan 
sedan generas i den mobila plattformen. Genom den mobila plattformen ser det då ut som att 
3D-objektet befinner sig på den fysiska bilden eftersom de virtuella objekten spårar positionen 
och orienteringen av den fysiska bilden med bilden i Unity 5.3 och Vuforia i realtid. 
Betraktarens perspektiv på objektet motsvarar således perspektivet på bilden i spelmotorn, så 
att det ser ut som om det virtuella föremålet är en del av den fysiska världen, sedd genom den 
mobila plattformens kamera (se figur 14).  

 

Figur 14 Test i Qualcomm Vuforia av anfang ”K” som skannings-kod och Kira som en 
generad 3D-mesh 

 

Eftersom appen ska bestå av skannings-koder så fokuserades början av arbetet på testning av 
diverse skannings-koder.  En av dessa skannings-koder som testades var med ett stenmönster 
(se figur 15). 
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Figur 15 Testning av skannings-kod med en generad lågpoly-version av Kira 

Efter testning av skannings-koder visade det sig att de mest lämpliga skannings-koderna var 
de som innehöll detaljnivåer som var lätta för Vuforia att känna igen. Stenmönstret (se figur 
15) har exempelvis en stor variation mellan sina ljusaste och mörkaste fält och innehåller 
många detaljer i form av stenar.  

Från början var tanken att skannings-koderna skulle vara några utvalda illustrationer från 
böckerna. Då hade fokus legat på att skapa lämpliga illustrationer och att under utvecklingens 
gång testa ifall illustrationen i fråga lämpade sig för Vuforia. Inspirationen till detta hämtades 
från Djurparksgömmet (2015), ett kombinerat bräd- och datorspel med avsikt att ”göra 
spelande barn i åldrarna 8 – 10 år medvetna om risker som finns på nätet och förebygga dem” 
(2016: Tarja Susi, HiS). Spelet är utvecklat av forskare på Högskolan i Skövde och utspelar sig 
på en djurpark.  AR-funktion ligger i att spelplanen är som ett fysiskt brädspel men spelplanen 
är också själva skannings-koden. Genom att skanna spelplanen blir spelplanen 
tredimensionell i den mobila plattformen (se figur 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16 Den fysiska spelplanen blir tredimensionell på den mobila plattformen i spelet 
Djurparksgömmet (2015) utvecklat av forskare på Högskolan i Skövde 

 

Beslut togs dock om att inte använda illustrationer som skannings-koder då det hade tagit 
mycket arbetstid i flera led, dels för 2D-grafikerna i fråga med att skapa lämpliga illustrationer 
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och att under utvecklingens gång testa lämplighetsfaktorn för varje illustration. I stället togs 
beslutet att använda anfanger som skannings-kod då anfangerna på ett relativt enkelt sätt kan 
få en utökad detaljrikedom och anpassas till Vuforia. Det finns även en kontinuitet hos 
anfangerna då alla har en svart färg och de alltid är placerade mot de vita bakgrunderna ihop 
med resterande text i böckerna (se figur 17).  Detta gör att det bara är bokstävernas formspråk 
som behöver testas vilket påskyndar testningen. Inspirationen till att använda anfanger som 
skannings-koder kom från böckerna Jurassic World. Där dinosaurier väcks till liv (2015) av 
Russel Porter et.al och Monsterboken (2016) av John Derevlany och Mark Hoffmeier. I dessa 
böcker använder de sig av liknande principer. Dessa böcker blev inspirationskällor då det är 
böcker som riktar sig till barn i samma ålder som projektets målgrupp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17 Skärmdump som visar anfang ”K” med Qualcomm Vuforias kännemärken. 
Anfangen är skapad av Veronica Jensen.  

Den övergripande arbetsprocessen i Unity 5.3 och i Vuforia började med att skapa ett ”dataset” 
med bilder på de anfangerna som användes på Vuforia Developer Portal för att sedan ladda 
ner bilderna som ”targets” anpassade till editorn i Unity 5.3. I Unity 5.3 skapades sedan ett 
nytt projekt anpassat för 3D-objekt, och Vuforia SDK och ”datasetet” med anfangerna 
importerades. Efter implementeringen av Vuforia SDK var klar adderades en ”ImageTarget” 
och en ”ARCamera” från Vuforias ”Prefabs folder”. Med en Prefabs folder menas att denna 
mapp är en del av Vuforia SDK:s mjukvara och den innehåller några av de förinställningar 
som behövs för att skapa en AR-applikation. ImageTarget är i detta fall anfangen ”K” vilket 
menas att det är detta K som AR-applikationen kommer känna igen från den fysiska världen 
och således kommer det objekt som är placerat på K:et (i detta fall Kira) att genereras i den 
mobila plattformen vars kamera har scannat av det fysiska K:et (se figur 15). Anfangen och 
AR-kameran i Unity 5.3 nollpositionerades sedan för att de ska befinna sig i mitten av scenen 
och AR-kamerans ”lins” riktades mot anfangen. Slutligen importerades Kira och placerades i 
mitten på anfangen (se figur 18) och en version anpassad för operativsystemet Android 
skapades genom ”Android SDK-manager” och Androids egna filhanterare ”Astro”. 
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  Figur 18 Screenshot från spelmotorn Unity där Kira är placerad på en anfang 

 

I slutversionen av appen skall karaktärerna vara animerade och se ut att gå över bokuppslagen 
vilket troligen gör appen än mer intressant då karaktärerna mer ”kommer till liv” då. Appens 
slutversion skall även vara användarvänlig då användaren bara skall behöva ladda ner appen, 
sätta igång den, scanna anfangen som kommer vara relativt ”okänslig” och således lätt att 
scanna av för att användaren sedan fysiskt rör på appen och sig själv för att se karaktären från 
olika vinklar och avstånd. Användaren kan således ”gå runt” den genererade figuren. Appen 
skall sammanfattningsvis betraktas som ett ”fönster” som till synes adderar virtuella objekt 
till den fysiska världen och för att ”interagera” med de virtuella objekten måste användaren 
fysiskt förflytta sig själv och den mobila plattformen vilket kan antas ger en större känsla av 
en förstärkt verklighet.  
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5 Utvärdering  

Undersökningens frågeställningar har som nämnts utvärderats gentemot två olika typer av 
fokusgrupper. Dessa grupper har bestått av informanter inom musei- och bibliotekssektorn 
men också av barn i tio-årsåldern. Att studien riktats mot två olika fokusgrupper är för att 
båda ansetts kunna ge relevant information kring studiens mål och syfte. Informanterna 
involverade inom musei- och bibliotekssektorn ansågs vara betydelsefulla att ha med då de 
kunde anses ha expertis inom det område som applikationen skapats för. De kan i framtiden 
tänkas använda den som ett verktyg i sitt arbete och således kunde de därför anses ge relevanta 
svar på frågorna kring funktioner och nackdelar hos versionen som de fick ta del av. Den andra 
fokusgruppen bestående av barn tänktes vara naturligt att ha med då barn i åldrarna 7- 11 år 
är KLUB-projektets direkta målgrupp. Barnens uppfattningar och omedelbara reaktioner på 
AR-applikationen var intressanta att iaktta och lyssna till. Även här kunde förslag om framtida 
design och möjliga nackdelar med utformningen komma fram. 

 

5.1 Undersökningens utformning med informanter inom musei- och 
bibliotekssektorn 

För denna undersökning valdes en kvalitativ utvärderingsmetod med semistrukturerade 
intervjuer i tre olika fokusgrupper. Den första fokusgruppen bestod av en konsulent inom 
barn- och ungdomslitteratur, en projektledare inom barnlitteratur och en pedagog verksam 
inom barnlitteratur. De andra två grupperna bestod av informanter från två museum i 
Göteborg. Informanterna i dessa två grupper arbetade som projektledare, samordnare inom 
pedagogik och som museipedagog. Att informanterna arbetade inom museer men inom dessa 
hade olika yrkesroller sågs som positivt då det kan vara fördelaktigt att få höra infallsvinklar 
och tankar om studiens artefakt från olika områden. Informanterna var inte bekanta med 
artefakten sedan tidigare eller med forskningsprojektet KASTiS.  

Inför varje intervju skickades en kortfattad beskrivning om KLUB ut för att fokusgrupperna 
skulle vara något förberedda innan varje intervju. Dock bestod varje fokusgruppsträff av att 
först kortfattat gå igenom information om KASTiS och KLUB och de fick även ta del av den 
senaste versionen av KLUB- boken som utspelar sig i Skara.  

Följande frågor ställdes under intervjuerna med pedagoger inom musei- och 
bibliotekssektorn: 

 Hur tror ni att denna typ av applikation tillsammans med böckerna kan integreras i ert 
arbete? Eller alternativt tror ni att denna typ av applikation kan integreras i era 
miljöer?  

 Vad tror ni kan tillföras genom applikationen och böckerna? I ert arbete men även 
inom andra användningsområden. 

 Tror ni att besökarna/ användarna skulle kunna känna sig delaktiga i det som berättas?  

 Hur skulle ni göra era besökare till deltagare om ni fick applikationen (eller liknande 
applikation) till ert museum? 

 Vad skulle ni vilja att ”er version” skulle handla om?  
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I efterhand kan konstateras att här borde funnits med någon mer kritiskt formulerad fråga, 
kring exempelvis vilka nackdelar och brister de såg hos applikationen. Samtidigt visade det sig 
att informanterna inte hade några problem med att faktiskt ge uttryck för och diskutera vad 
de såg för nackdelar och brister i den nuvarande utformningen. 

Frågeformuläret bestod av relativt öppna frågor då det ansågs vara fördelaktigt att ställa fler 
frågor som kan leda till diskussion bland informanterna eftersom deras tankar och åsikter är 
viktiga för vidareutveckling av arbetet i KLUB. Informanterna anses ha expertis inom sitt 
område vilket är ett område som KLUB rör sig inom. Intervjuerna ägde rum på respektive 
fokusgruppers arbetsplats vilket inte medförde några tekniska problem eller liknande då 
undersökningen enbart bestod av intervjufrågorna, pappersutskrifter av boken som utspelar 
sig i Skara, utskriven information om KLUB och plattan och mobilen som artefakten 
demonstrerades ifrån. Artefakten som visades var AR-applikationen tillsammans med Kira 
som 3D-modell men också tomten Julius, som är en karaktär som finns i boken om Falköping. 
Att Tomten Julius också visades var för att demonstrera att det kommer vara olika slags 
sagoväsen med i den färdiga AR- applikationen och därmed på ett tydligt sätt visa att man i 
slutändan kommer att kunna scanna olika anfanger i alla böckerna och att varje bok kommer 
bestå av egna specifika karaktärer, dock kommer Kira, Luppe, Lovis och den elaka 
Cirkusdirektören att återkomma i alla böckerna.  

Under intervjutillfällena påpekades även att karaktärerna i nuläget var statiska men att de i 
ett senare skede skulle animeras.  

För att underlätta redogörelsen över informanternas svar kommer de tre grupperna här nedan 
att kallas för fokusgrupp 1, 2 och 3 och för att på ett tydligt sätt redogöra för informanternas 
svar har respektive fråga även blivit indelade i separata kapitel. Efter en demonstration av 
artefakten där fokusgrupperna själva fick ta del av AR-applikationen och kortfattat fått höra 
om Kira och Luppes äventyr runtom i Skaraborg, men främst i Skara, ställdes frågan kring ifall 
informanterna såg något användningsområde av denna typ av applikation. 

 

5.1.1 Hur tror ni att denna typ av applikation tillsammans med böckerna kan 
integreras i ert arbete? Eller alternativt tror ni att denna typ av applikation kan 
integreras i era miljöer?  
Fokusgrupp 1 ansåg att ”utvecklingsmöjligheterna är oändliga” och de diskuterade exempelvis 
att denna typ av applikation hade kunnat användas på deras hemsida genom att karaktärer 
från KLUB-böckerna hade kunnat ”dyka upp” på deras hemsida och så hade barnen eller 
föräldrar som besöker sidan fått se KLUB-karaktärer på andra ställen också. Informanterna i 
fokusgrupp 1 ansåg även att det hade varit bra ifall barnen, när de läst färdigt Kiras och Luppes 
Bestiarium, hade fått tips om andra böcker som liknar KLUB-böckerna. Dessa tips hade i 
sådana fall kunnat framföras genom att Kira eller Luppe tipsat om andra böcker genom att 
barnen fått scanna en anfang i slutet av varje bok och Kira och/ eller Luppe hade kunnat 
”poppa fram” i AR-applikationen och tipsat om någon liknande bok i tal och/ eller genom en 
text i en pratbubbla exempelvis.  På så sätt hade barnen kanske haft ett fortsatt intresse för att 
läsa ”för egen fri vilja”. De ansåg även att det är positivt att vår målgrupp är barn mellan 7- 11 
år då det är under låg- och mellanstadiet som eleverna lär sig om landskapen i Sverige och 
eftersom KLUB-böckerna ska utspela sig på specifika ställen i Sverige kanske eleverna får ett 
ökat intresse för lektionerna om landskap. De gav även andra exempel på böcker som 
innehåller ”litterär turism för barn”, som till exempel barnboksserien Jakten på Jack (2011) 
(se figur 19) skriven av Martin Olzcak och Anna Sandler. Jakten på Jack (2011) är en 
äventyrsserie uppdelad på fyra stycken böcker och handlar om Jack, som tillsammans med 
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sina kompisar Betty och Rurik, är med om äventyr i Stockholm i jakten på att leta reda på 
Jacks föräldrar (Raben&Sjögren). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19 Bokomslag på första delen i Jakten på Jack (2011) av Martin Olzcak och Anna 
Sandler 

Att informanterna gav förslag på denna barnboksserie är för att den, enligt dem, är 
jättepopulär bland barn och att böckerna således kan vara en inspirationskälla till böckerna i 
KLUB. Fokusgrupp 1 påpekade även att det är viktigt att varje karaktär i KLUB får sina egna 
sätt att vara och uttrycka sig på. Informanten sade vidare att eftersom det är många som är 
med och skapar innehållet till KLUB-böckerna men även 3D-grafiken till AR-applikationen 
är det viktigt att det är tydligt hurdan varje karaktär är och ser ut så att inget i deras 
personlighet eller utseende går förlorat bara för att det är en ny person som skapar och 
tolkar karaktären.  

Fokusgrupp 2 ansåg även de att ”möjligheterna känns oändliga” och denna fråga ledde till 
mycket diskussion om hur denna typen av applikation kan integreras i deras arbete i 
utställningsmiljöer på museum. Informanterna pratade här om att traditionella utställningar 
ofta är visuella men att de i deras arbete vill sträva efter att få in mer ljudbaserade moment i 
utställningar, men även också moment som är både ljud, bild och textbaserade. Den här 
typen av applikationen kan därför komma väl till pass då anfangen (eller AR-markeringen 
som den också kan kallas då den i detta sammanhang i sådana fall skulle finnas utplacerad i 
ett museum och inte i början av en mening i en bok) inte är lika känslig som QR-koder och 
därför kan agera som en enkel ”trigger” för att till exempel få igång ett ljudklipp i en 
utställning.  Dessa ljudklipp hade exempelvis kunnat vara inspelade syntolkningar, det vill 
säga att man beskriver det visuella som ett ”syntolkat manus” och att detta då kan främja de 
museibesökare som är synskadade. Informanterna i fokusgrupp 2 pratade även om att det 
hade varit intressant ifall läsarna hade kunnat få ta del av KLUB-böckerna på fler sätt, som 
att böckerna hade kunnat innehålla små pussel eller klippdockor för att ”genom lek lär man 
sig”. Barnen hade kanske då velat läsa vidare på egen hand om de ibland får stanna upp i 
berättelsen och leka med klippdockor de har hittat på ett uppslag i boken.   

Fokusgrupp 3 hade som förslag att denna typ av applikation hade varit ett bra verktyg för 
rundvandringar på museum för barn och familjer. Det hade varit intressant att se föremål i 
3D i AR-applikationen som besökare sedan kan koppla till verk på museet. De ansåg vidare 
att det hade varit ett bra pedagogiskt verktyg, men att det kanske finns en risk för att 
applikationen ”utdateras” snabbt? Det är alltid svårt att veta hur populärt och hur länge 
sådana typer av applikationer håller i den teknikutvecklingen som sker just nu, menade 
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fokusgrupp 2. Dock gick informanterna vidare in på att applikationen i nuläget kan användas 
på många olika sätt, och nämnde att det exempelvis hade varit intressant ifall man hade 
kunnat hålla upp sin platta ”mot ett håll” i museet och se rummet ändra form så att 
rumsligheten blir annorlunda. Kanske kan rummet som besökaren står i genom plattan och 
applikationen ändras till ett rum från 1700-talet eller en annan historisk tidsepok som har 
kopplingar till museet. Detta hade kunnat vara väldigt intressant för deras besökare att se, 
menade fokusgrupp 3.  

 

5.1.2 Vad tror ni kan tillföras genom applikationen och böckerna? I ert arbete 
men även inom andra användningsområden. 
Fokusgrupp 1 tog upp att det hade varit intressant ifall upplägget i böckerna hade kunnat 
vara att barnen på något sätt måste läsa för att kunna ta del av AR-appen, eftersom det finns 
en risk för att barn kanske bara bryr sig om appen och inte läsandet. Ett av sätten hade 
kunnat vara att Kira i AR-applikationen läser något från berättelse eller kanske en gåta, och 
att detta blir väsentligt att ta del av och att barnen måste läsa vidare för att få reda på mer 
och kanske komma på svaret på gåtan.  

Informanterna i fokusgrupp 2 diskuterade om att det finns många användningsområden för 
denna typ av applikation då den kan integreras i skollektioner, stadsvandringar, turer på 
museum med mera men också för att intresset inte bara kommer att finnas hos barn utan 
även hos vuxna personer. De tog även återigen (se fråga 5.1.1) upp att applikationen hade 
kunnat tillföra syntolkningar för synskadade besökare och att hällristningarna i Tanum hade 
varit intressant att se i 3D på platta. Hällristningarna i Tanum är från bronsåldern och ett 
intressant kulturarv, menade fokusgrupp 2.  

”Applikationen och böckerna kan tillföra mer levande, spännande och berikande 
upplevelser” menade informanterna i fokusgrupp 3. De diskuterade även om möjligheterna 
att låta AR-applikationen agera som en berikande guide i ett museum och att besökare 
således kan gå på en guidad tur på egen hand. Informanterna diskuterade även att 
tillgängligheten är väldigt bred för denna typ av applikation och att det finns flera sätt som 
den kan tillföra tydligare information eller liknande. En variant hade kunnat vara att ha en 
liknande applikation som en visuell guide för hörselskadade och att ”triggern” hade kunnat 
finnas i närheten av ett verk och att besökaren hade kunnat se verket från flertalet olika 
vinklar och olika avstånd genom applikationen. Denna typ av applikation hade även kunnat 
vara till fördel för nytillkomna som inte kan språket som sätt att få en ökad upplevelse kring 
verk genom att man också får ta del av verket i 3D från olika vinklar.  

 

5.1.3 Tror ni att besökarna/ användarna skulle kunna känna sig delaktiga i det 
som berättas?  
Fan-fiction och fan-art trodde fokusgrupp 1 kan vara sätt som barn kommer välja att göra för 
att känna en större delaktighet med KLUB-böckerna (förutsatt att de kommer tycka om 
böckerna) och genom detta kommer ”berättelserna leva vidare i sig själva”. De tog även upp 
att det är viktigt att KLUB-böckerna känns som sagoböcker mer än böcker som barn främst 
skall lära sig något av då det är viktigt att barnen känner att det blir en ”fri” läsning gentemot 
en pedagogisk, ”påtvingad” läsning. Om barnen upplever det som en fri läsning så kan det 
resultera i att barnen tipsar varandra och läser vidare för att de har hittat en gemenskap med 
andra barn som också läser böckerna. Fokusgrupp 1 sammanfattade med att ” det lustfyllda 
måste vara i fokus i böckerna”.  
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Informanterna i fokusgrupp 2 trodde att besökarna kan känna sig delaktiga i det som 
berättas. I en museimiljö hade ett sätt att få en ökad delaktighet hos besökarna kunnat vara 
att låta 3D-figurerna agera som guider, som tidigare nämnt under fråga 5.1.1.  De tog även 
upp att applikationen hade kunnat agera som ett verktyg för barn att ”lära känna 
karaktärerna genom ljud”. Kira hade till exempel kunnat beskriva sitt utseende och vad hon 
gillar att göra etcetera vilket hade gett barn med synskador en möjlighet att lära känna Kira 
ytterligare. Kira hade även kunnat få barnen mer delaktiga i böckerna eller på 
museiutställningar genom att ställa frågor till barnen. En fråga hade till exempel kunnat vara 
”Vill du följa med och hjälpa mig och Luppe lösa det här?” eller ifall man vill följa med Kira 
och se på specifika delar av en utställning. Barnen hade alltså då fått scanna anfanger i 
böckerna och Kira hade uppmuntrat dem att läsa vidare för att de då kan hjälpa henne och 
Luppe att leta reda på cirkusdirektörens nycklar till exempel. I museer hade skannings-
koderna kunnat vara utplacerade på diverse ställen och Kira hade kunnat fråga ifall barnen 
vill se på ett verk tillsammans med henne och på så vis kan barn känna sig delaktiga och Kira 
agerar som deras ”vän” men också som guide.  

Ett annat sätt som hade kunnat få läsare av KLUB-böckerna mer delaktiga hade kunnat vara 
att på nätet länka till alla kommuner som är med i KLUB-böckerna och att Kira på nätet 
också kan tipsa om museer, bibliotek och evenemang som är på gång och som finns att göra i 
kommunerna, enligt fokusgrupp 2. 

Fokusgrupp 3 trodde att delaktighet kan uppnås men att det beror på upplägget. De nämnde 
”engagemang genom lek och nöje” och att detta främst kan appliceras på barn och ungdomar 
medan vissa vuxna kanske är mer intresserade av mer fakta än fiktion.  

 

5.1.4 Hur skulle ni göra era besökare till deltagare om ni fick applikationen 
(eller liknande applikation) till ert museum eller arbetsplats? 
Ifall fokusgrupp 1 hade haft applikationen i deras arbete hade de använt den till 
”Sommarboken”. ”Sommarboken” är ett nationellt projekt som anordnar mötestillfällen för 
barn under sommaren. År 2015 var cirka 6 000 barn med och 250 stycken bibliotek runt om 
i Sverige var med. ”Sommarboken” syftar till att främja den lustfria läsningen hos barn. 
Mötestillfällena består av att bibliotekarier har träffar med barn där barn pratar om böcker 
de har läst och ger varandra lästips och det är sociala och ”lättsamma” träffar. Informanterna 
hade låtit Kira och Luppe tipsa om böckerna inom KLUB men också liknande böcker genom 
AR-applikationen. Ifall KLUB-böckerna i framtiden även kommer utspela sig i kommuner 
utanför Skaraborg så är ”Sommarboken” ett perfekt tillfälle att tipsa om KLUB-böckerna på 
biblioteket i en kommun där en KLUB-bok utspelar sig men också ett tillfälle för att tipsa 
barn att läsa om KLUB-böcker utanför deras egna kommun. KLUB-böckerna och 
applikationen är även ett bra verktyg för att få bibliotek och museer att samarbeta i 
kommunerna, menade fokusgrupp 1.  

Ifall informanterna i grupp 2 fått möjligheten att göra en liknande applikation så hade de 
testat på deras målgrupp längs vägen och tagit fram karaktärer och föremål tillsammans med 
målgruppen, således deras besökare.  

Om de hade fått applikationen och kunnat välja en karaktär så hade de tagit ett spöke från 
museet som hade kunnat berätta om museet. På museet går det alltså sägner om att museet 
är hemsökt av ett spöke som barnen ofta får höra historier om när de besöker museet. 
Fokusgrupp 2 hade även velat ha en karaktär som är bunden till varje specifik utställning och 
som hade kunnat agera som en berättande guide i tal men också i skrift.  Dessa karaktärer 
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hade kunnat vara i olika åldrar, kön och erbjuda olika slags ”livshistorier” och besökarna 
hade därför kunnat få ta del av samma utställning fast genom olika karaktärers ”syn” eller 
kunskap om de olika föremålen i utställningen. Dessa karaktärer kan vara fiktiva personer 
eller riktiga personer som man har använt som källa. Besökarna hade även kunnat få 
möjligheten att välja fördjupningsnivå på informationen de vill ha från utställningen. Ifall 
man hade erbjudit olika sätt för besökarna att ta del av utställningar hade kanske 
besöksmålgruppen blivit bredare. Informanterna hade även kunnat använda en liknande 
applikation till deras jubileumsprojekt vid namn ”Göteborg berättar”. ”Göteborg berättar” är 
ett projekt för att fira att Göteborg fyller 400 år snart och för att bredda historien och 
kunskapen om Göteborg. Jubileet kommer bestå av fyra olika delar med riktiga personer 
som berättar om dessa delar. De fyra delarna är uppdelade i följande kategorier: berättelser, 
historia, platser och hus. Den sista kategorin om ”Hus” kommer bland annat bestå av 
nyskapade skyltar som kommer vara skulpturer och därmed taktila. På dessa skyltar hade 
även skannings-koder kunna finnas för att se huset och arkitekturen i fråga i en AR-
applikation i 3D. Det skulle förmodligen få användarna till att känna sig delaktiga och 
intresserade av huset i fråga då de får möjlighet att se den på en annan slags plattform.  

Informanterna i fokusgrupp 2 ansåg även att det hade varit intressant att göra en 
museipedagogisk version av AR-appen. Denna app hade kunnat ändra Kiras och Luppes 
historier genom att museipedagogen anpassade dem till varje ny utställning. Denna version 
hade då också kunnat lämpa sig för guidade turer i grupp då det hade varit Kira och Luppe 
som berättar om utställningen från appen till alla besökare. Det hade även varit intressant 
att få in analogt material, till exempel att besökarna genom en karaktär i AR-appen får reda 
på att de ska hitta saker eller läsa om hur man använde vissa föremål förr i tiden på museet 
och att det blir som en slags upptäcktsfärd i museet tillsammans med karaktären i plattan. 

Slutligen påpekade fokusgrupp 2 att liknande applikation kan implementeras på alla slags 
utställningar men att det är viktigt att vid utvecklingen av AR-applikationen tänka på att inte 
alla kan hålla i plattor och/eller har begränsad rörlighet och kanske inte kan komma 
närmare ”triggern” på ett enkelt sätt. Här borde alternativ ses över, som till exempel 
användning av en ”eyetracker” så att fler kan få möjligheten att på ett enkelt sätt kan få ta del 
av 3D-objekten i AR från olika vinklar och avstånd.  

Informanterna i grupp 3 diskuterade idéer som att man kan göra applikationen mer som ett 
spel och ge besökare uppdrag i att leta upp saker i en målning eller sal och att man genom att 
ha samlat saker också kan samla på priser. Man kan även ge i uppdrag att hitta detaljer i en 
sal till exempel och sedan försöka lägga ihop detaljerna till ett komplett pussel. Quiz och 
skattjakt var också två idéer på användning som fokusgrupp 3 ansåg skulle vara bra sätt att 
använda liknande applikation till deras arbetsmiljöer och som hade fått besökarna att känna 
sig delaktiga.  

 

5.1.5 Vad skulle ni vilja att ”er version” skulle handla om?  
Fokusgrupp 1 diskuterade om att de i deras version hade sett till att källkritiken var tydlig, 
genom att det exempelvis i slutet av varje bok eller någonstans i applikationen skulle finnas 
en länk till en hemsida där man kan hitta källorna men också relaterade foton och annan 
information som kan vara intressant. Denna hemsida hade då haft mer fokus på en vuxen 
målgrupp. Dock påpekade informanterna att barnperspektivet är det viktigaste att fokusera 
på och ifall de hade haft en egen version skulle de haft flertalet träffar med fokusgrupper 
bestående av barn och diskuterat med barnen om vad de exempelvis tycker är roligt att se 
eller läsa om.  
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Informanterna i fokusgrupp 2 ansåg att de finns flera projekt med olika riktningar som de 
hade velat belysa ifall de hade haft en egen version. Själva grundstommen hade varit att i 
varje projekt skapa en bok som hade passat med en AR-applikation. Man hade då kunnat ta 
fram en bok om en utställning exempelvis och till boken hade man kunnat se delar från 
utställningen i AR. Informanterna hade också tillsammans med utvalda besökare tagit fram 
karaktärer, platser och själva utformningen av berättelsen/ berättelserna för att främja 
delaktigheten hos besökarna och för att ta reda på vad besökare hade velat fokusera på. 
Fokusgrupp 2 avslutade med att påpeka att en stor positiv faktor med KLUB är att 
”berättelserna finns på så många olika plattformar, bild, ljud, spel, AR och så vidare”. Att 
berättelserna finns på flertalet plattformar är något som även informanterna hade fokuserat 
på ifall de hade fått skapa en berättelse om exempelvis en utställning.  

Fokusgrupp 3 hade fokuserat på att skapa versioner lämpade för barn, ungdomar och vuxna 
för att få med alla slags besökare de har på museet. För de yngre hade de fokuserat på att 
göra applikation till en del av ett äventyr som de får vara med om tillsammans med de 
karaktärer som i sådana fall skulle ”poppa upp” på plattan eller mobilen. Då hade man 
exempelvis kunnat ha en skattjakt på museet där karaktären hade bett om hjälp och bett 
barnen att leta reda på saker i museet. Dessa saker hade kunnat vara utplacerade symboler 
som barnen får scanna av för att se diverse relaterade föremål på plattan och sedan bekräfta 
att de sett sakerna genom att fotografera vad de ser. För de vuxna hade informanterna mer 
fokuserat på ”kunskap om konst med experimenterande eftersom man då får lära sig men 
även ”leka”. Till de vuxna hade de genom plattan kunnat få se hur skulpturerna hade kunnat 
röra sig ifall de var ”levande personer” och vad de skulle kunna ha på sig för kläder (både 
dåtida och nutida) för att sedan kunna leda in ”experimenterandet” på att diskutera kring 
arketyper, stereotyper, konsten och så vidare för att gemensamt lära sig om konstens historia 
och hur vi uppfattar den idag. Detta hade även kunnat vara intressant för ungdomar, men då 
med mer fokus på vad de ser i plattan och i samband med detta diskutera deras 
uppfattningar kring normer och arketyper.  

 

5.2 Undersökningens fokusgrupp med barn 
Till grupperna med barn har en delvis ostrukturerad intervjuform använts då de 
intervjutillfällena mer gick ut på att observera dialogen och reaktionerna hos informanterna 
men med några tillhörande frågor.  

Innan intervjun hade barnen fått ta del av boken om Skövde och blivit ombedda att läsa denna 
för att under intervjun även kunna svara på frågor om boken som var av intresse för en annan 
student på plats. Efter att barnen fått besvara frågor på vad de tyckte om boken fick de ta del 
av AR-appen på mobil och platta och följande frågor ställdes strax därefter: 

 Känner du igen den här typen av karaktärer? Tänk på utseendet hos karaktärerna men 
också vad de är för slags karaktärer.  

 Har du sett något liknande med augmented reality innan?  

 Vad tycker du är det bästa med applikationen? 

 Hur rolig tyckte du att applikation var på en skala mellan 1- 10? 10 är jättebra. 

 Om du hade några önskningar på vad karaktärerna/ figurerna skulle göra, vad skulle 
det i sådana fall vara? 



37 
 

Även här kommer en indelning att ske till varje fråga och informanterna kommer att kallas för 
informant a, b och c.  

 

5.2.1 Känner du igen den här typen av karaktärer? Tänk på utseendet hos 
karaktärerna men också vad de är för slags karaktärer.  
Under denna fråga svarade alla informanter att de kände igen den här typen av karaktärer 
från olika serier, filmer och spel. Dock hade de svårt att komma på titlar på rak arm men två 
av de titlar de kom på med karaktärer som påminde om Kira och tomten Julius var tv-serien 
Kong:King of the Apes (skapad av Netflix och Arad Animation, 2016) och 
simulationsdatorspelet Sims 4 (skapad av Maxis 2014).  Från spelet Sims 4 (2014) påminde 
tomten Julius informant ? mest om trädgårdstomtarna (se figur 20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20 Exempel på trädgårdstomtar från simulationsdatorspelet Sims 4 (2014) 

 

5.2.2 Har du sett något liknande med augmented reality innan? 
På den här frågan svarade alla tre barninformanter att de inte hade sett något liknande med 
augmented reality innan. De påpekade dock att de visste vad QR-koder är för något och att 
de har scannat av QR-koder innan.  

 

5.2.3 Vad tycker du är det bästa med applikationen? 
Informant 1 tyckte här att det bästa med applikationen var att karaktärerna fastnade på olika 
ställen på skärmen så fort kameran inte längre hittade ”triggern”. Detta tyckte informant a 
var roligt eftersom man inte visste hur eller var karaktären skulle fastna. Informant b tyckte 
att det bästa var att karaktärerna, i synnerhet då tomten Julius, såg rolig ut och att 
applikationen var rolig att använda. Informant c tyckte att det var kul att se karaktärerna 
från olika vinklar och att man kunde gå närmare för att se dem i ansiktet eller se vad de har 
för kläder på sig. När varje informant sade var denne tyckte vad det bästa med applikationen 
fick varje informant medhåll från de andra informanterna.  
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5.2.4 Hur rolig tyckte du att applikation var på en skala mellan 1- 10? 10 är 
jättebra. 
Här gav informant a 10 poäng för att det var så roligt att karaktärerna fastnade på skärmen. 
Informant b gav 6,5 poäng för att det hade varit roligare om karaktärerna hade gått runt på 
papperet också. Informant c gav applikationen 9 poäng för att det var roligt att se men det 
hade varit roligare ifall karaktärerna hade gjort något, som ”typ hjula eller göra en volt”. 

 

5.2.5 Om du hade några önskningar på vad karaktärerna/ figurerna skulle göra, 
vad skulle det i sådana fall vara? 
Informant a tyckte att det hade varit kul ifall karaktärerna hade sagt ”massa saker på en 
massa olika språk” för att det hade varit roligt att lära sig vad vissa saker heter på andra 
språk. Informant b nämnde att vi i KLUB måste tänka på att det inte ska vara svårt att ladda 
ner appen sedan när den är klar då alla inte vet hur man laddar ner en app. Vidare sade 
informant b att ”om ni ska ha med äldre människor i appen så måste de se gamla ut i deras 
rörelser”. Informant c tog upp att det hade varit roligt att se Kira hjula och säga ”Hej!” och se 
Luppe gå från att vara människa till en varulv i plattan. Det hade även varit roligt ifall man 
hade fått se bakgrunder och att man till exempel hade kunnat få höra fåglar ifall Kira och 
Luppe är i skogen. Men det är viktigt att ”ljudet ska mer vara som musik och inte röster för 
om man har röster till karaktärerna så kanske rösterna förstör hur man tror att karaktären 
låter och så stämmer det inte”, menade informant c och fick medhåll från de andra 
informanterna. Dock hade det varit bra ifall man hade kunnat ha en meny så man kunde få 
välja om man vill ha röster på karaktärerna eller inte, tillade informant c. Det hade även varit 
roligt ifall det fanns en meny på olika miljöer så att man kan få välja ifall Kira ska vara i en 
skog eller någon annanstans, avslutade informant c.  

 

5.2.6 Sammanställning av observerad dialog och reaktion hos fokusgrupp med 
barn 
Under demonstrationen, som ägde rum innan intervjufrågorna ställdes, av AR-appen 
observerades barnens reaktioner och dialog. Reaktionerna kan tolkas som att barnen blev 
uppenbart intresserade av appen och det verkade som om samtliga barn uppskattade den. 
Samtliga informanter sade att de gärna vill se mer av appen och en av informanterna frågade 
ifall jag kunde ha kontakt med barnbibliotekspedagogen (som också var närvarande) så att 
jag kunde meddela henne när det släpps nya KLUB-böcker och nya karaktärer till AR-appen, 
vilket kan tolkas som att intresset väckts för att fortsätta använda AR-appen men också att 
läsa fler böcker inom KLUB. Ofta förekommande positiva ord var ”häftigt, roligt, kul, wow” 
och barnen ville fortsätta testa AR-appen även efter att träffen var över. Vidare ansåg barnen 
att de gärna hade sett att karaktärerna var animerade och att de hade gjort något mer än att 
”bara stå helt stilla med armarna sådär”. 

 

5. 3 Analys av svaren från fokusgruppen med informanter inom 
musei- och bibliotekssektorn 

 Vid analys av svaren visar det sig att de har resulterat i relativt lika svar från informanterna i 
den bemärkelsen att alla informanterna har ansett att AR-tekniken kan vara ett användbart 
verktyg för att förmedla berättelserna i KLUB men också som ett sätt att väcka intresse för 
museiutställningar och kulturarvsplatser för den tilltänkta målgruppen men också i vissa 
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avseenden även för vuxna personer.  Samtliga informanter ansåg även att artefakten är ett 
intressant och troligen också ett pedagogiskt sätt att ta del av barnböcker, men också att AR-
tekniken säkert kan vara attraktiv att använda för besökare på museer och kulturarvsplatser. 
Informanterna ansåg således att artefakten i dess nuvarande utformning demonstrerade att 
AR-tekniken på ett pedagogiskt och funktionellt sätt kan användas i en kontext av barnböcker, 
museer och kulturarvsplatser. De ansåg vidare att ”möjligheterna är oändliga” (informant från 
fokusgrupp 2) vilket möjligen tyder på att fler delar av kultursektorn kanske kan ha 
användning av en liknande applikation.  

Fokusgrupp 2 såg även möjligheter till att i framtiden använda denna typ av applikation för 
att inkludera barn som är synskadade genom att erbjuda barnen en chans att lära känna 
KLUB-karaktärerna genom ljud. Ett exempel kunde vara att Kira fått beskriva sitt utseende 
och sina intressen och därmed hade synskadade barn kanske fått en klarare bild av vem Kira 
är. Fokusgrupp 2 ansåg vidare att Kira även hade kunnat göra så att målgruppen blivit mer 
delaktiga till att läsa KLUB-böckerna eller gå på museiutställningar på de platser som nämns 
i böckerna genom att hon hade kunnat ställa frågor till barnen och således fått barnen till att 
bli aktiva deltagare. Kira hade exempelvis kunnat fråga barnen ifall de kan hjälpa henne och 
Luppe att lösa en gåta eller hitta olika saker i böckerna och/ eller på museet. Eller ifall barnen 
vill se på ett verk eller objekt i museet tillsammans med henne. I museet hade således olika 
skannings-koder kunnat vara utplacerade och barnen hade då fått scanna av dessa och sedan 
haft Kira i AR-appen med sig som en guide, menade fokusgrupp 2.  

Det kom upp flertalet exempel på användningsområden för hur KLUB- böckerna och/ eller 
AR-appen kan integreras i informanternas arbetsmiljöer, vilket visar på att 
användningsområdet för AR-appen och KLUB-böckerna är brett. Fokusgrupp 1 ansåg att 
KLUB-karaktärerna hade kunnat ”dyka upp” på deras hemsida och så hade barn och föräldrar 
fått se karaktärerna på andra ställen också. Karaktärerna hade på hemsidan kunnat tipsa 
barnen och föräldrarna om andra böcker som liknar KLUB-böckerna så att barnen ”håller 
uppe” läsandet även efter att de läst klart KLUB-böckerna. Dessa tips hade i sådana fall kunnat 
”triggas” genom att barnen får scanna en skannings-kod med deras mobila plattform i slutet 
av varje KLUB-bok och då hade Kira eller Luppe (eller någon annan karaktär från boken) 
kunnat komma upp på skärmen och tipsat om en bok i tal och/eller text, menade fokusgrupp 
1. Informanterna i fokusgrupp 1 tog även upp förslaget att AR-applikationen och böckerna 
hade kunnat medverka i det nationella projektet ”Sommarboken”. Sommarboken äger rum på 
cirka 250 stycken bibliotek runt om i Sverige (se mer information under kapitel 5.1.4). Ifall 
KLUB-böckerna och AR-applikationen hade varit med under Sommarboken hade detta varit 
ett bra tillfälle för barn att tipsa varandra om KLUB-böcker de har läst eller 3D-figurer de har 
sett i AR-applikationen och ifall KLUB-böckerna kommer utspela sig utanför de nuvarande 
åtta deltagande kommunerna så är Sommarboken även ett bra tillfälle att tipsa om KLUB-
böcker utanför kommunerna. Det blir således ett pedagogiskt och lättsamt sätt för barnen att 
träffas och prata om KLUB-böckerna och alla karaktärer i AR-appen.  

Fokusgrupp 2 tog återigen upp att det finns möjligheter för att man genom appen kan få in 
mer ljudbaserade moment i utställningar eftersom skannings-koderna till AR-appen inte är 
lika känslig som QR-koder är och är därför användarvänligt och kan således agera som ett 
relativt enkelt sätt att få igång exempelvis inspelade syntolkningar av objekt i museet. Vidare 
diskuterade fokusgrupp 2 om att det hade varit intressant ifall KLUB-böckerna hade kunnat 
innehålla pussel eller klippdockor för att ”genom lek lär man sig” och barnen hade då kanske 
blivit mer dedikerade till att läsa vidare. Fokusgrupp 2 ansåg även att denna typ av applikation 
med 3D-karaktärer kan agera som en guide för barn, men även vuxna, på deras utställningar. 
Dessa karaktärer hade kunnat vara av olika kön, ålder och från olika tidsepoker och således 
erbjuda besökaren deras ”egna livshistorier” och informanterna ansåg att det hade varit 
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intressant. Informanterna i fokusgrupp 2 sammanfattade med att de såg flera möjligheter med 
att göra museipedagogiska versioner av AR-appen, men även att denna typ av applikation även 
har andra användningsområden då den på ett pedagogiskt sätt exempelvis kan integreras i 
skollektioner och på stadsvandringar vid skyltar på minnesmärken eller kulturarvsplatser. 

Fokusgrupp 3 ansåg att applikationen kan användas på många olika sätt och att det kan agera 
som ett bra pedagogiskt verktyg. Informanterna i fokusgrupp 3 hade velat göra applikationen 
mer som ett spel och ge besökare uppdrag från spelet, till exempel att besökarna ska hitta 
diverse detaljer i verken på museet. Quiz och skattjakt hade också varit bra sätt att på ett 
pedagogiskt och lekfullt sätt implementera liknande AR-app på deras museum.  

Samtliga informanters svar visar således att det verkar finnas flertalet sätt som applikationen 
kan utnyttjas för pedagogiskt arbete på kulturarvsplatser, museer och bibliotek.  

Under intervjuerna kom diskussioner kring autenticitet fram. Samtliga informanter ansåg att 
dialogen som har funnits mellan de aktiva i KLUB-utvecklingen och representanterna för de 
deltagande kommunerna är ett nödvändigt arbetssätt då det stärker autenticiteten i KLUB-
böckerna och dialogerna kan även leda till att det sker ett större samarbete mellan exempelvis 
museum och bibliotek i kommunerna då representanterna från dem jobbar inom olika 
områden.  

Det kom även upp samtalsämnen kring den möjliga inverkan som applikationen och KLUB-
böckerna kan ha på målgruppen. Informanterna i fokusgrupp 3 ansåg att ”applikationen och 
böckerna kan tillföra mer levande, spännande och berikande upplevelser” (informant i 
fokusgrupp 3). Fokusgrupp 1 diskuterade dock att risken finns för att barnen bara kommer 
bry sig om appen och inte läsandet och att man hade kunnat arbeta runt detta genom att 
barnen på något sätt måste läsa innehållet i böckerna för att kunna ta del av appen. Ett sätt 
hade kunnat vara att Kira genom AR-appen ställer frågor eller gåtor till barnen och att barnen 
måste läsa vidare för att kunna lösa gåtan eller besvara frågan, menade fokusgrupp 1. Det är 
även viktigt att fokus i böckerna är att de ska kännas som sagoböcker så att barnen upplever 
läsningen som en ”fri” läsning istället för en pedagogisk och påtvingad läsning. Ifall barnen 
upplever läsandet som ”fri” läsning så kommer dels barnen förmodligen att tipsa varandra om 
KLUB-böcker som de har läst och dels kan det ”hålla uppe” deras läsande, menade 
informanterna i fokusgrupp 1. 

Fokusgrupp 2 tog också upp att de hade valt att fokusera på att skapa en bok som hade passat 
med en AR-applikation ifall de hade fått möjligheten till något sådant till en utställning. De 
ansåg således att det är en god idé att skapa en berättelse kring någon karaktär i form av en 
bok och att man sedan kan ta del av mer saker från boken eller utställningen genom en AR-
applikation. Att berättelserna i KLUB även kommer att finnas på flera olika plattformar är 
också något som informanterna i fokusgrupp 2 ansåg vara fördelaktigt.   

Av informanternas svar kan således slutsatsen dras att AR-applikationen och dess 3D-
karaktärer verkar uppfattas som ett pedagogiskt verktyg för att verka läsfrämjande. Svaren 
pekar även på att applikationen och böckerna troligtvis kommer bli uppskattade hos 
målgruppen men att det då är viktigt att i projektet försöka få in tvingande moment som gör 
att barnen verkligen måste läsa för att kunna ta del av hela AR-appen.  Risken finns annars att 
barnen endast kommer vara intresserade av AR-appen och då blir resultatet följaktligen att 
applikationen snarare motverkar ett läsfrämjande.  
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5.3.1 Sammanfattning av fokusgruppens kritiska synpunkter kring studiens 
artefakt 

Det syns inte någon större åtskillnad i åsikter vad gäller nackdelar och brister mellan de olika 
fokusgrupperna. Dock var det ett större fokus på den läsfrämjande effekten hos den grupp 
som främst var verksamma inom barnlitteraturområdet. 
 
I ett par av fokusgrupperna gavs uttryck för risken att den digitala applikationen skulle 
kunna förlora sin lockelse för målgruppen genom teknikens snabba utveckling, det vill säga 
att barn skulle komma att tröttna på den lätt. 
 
Som en följd av ett minskat intresse för applikationen skulle då också den möjliga 
läsfrämjande funktionen kunna försvinna. 
 
Något som uttrycktes av flera av informanterna angående en framtida version av 
applikationen var att den borde kunna innehålla ljudkommunikation. Detta kan då ses som 
en brist hos den nuvarande versionen. Den är i sin nuvarande form inte särskilt 
inkluderande, exempelvis kan inte synskadade ta del av den. 
 
Ifall informanterna i grupp 1 (barnlitteratur) och 2 (museipedagoger) fått möjligheten att 
göra en liknande applikation så hade de utvecklat och testat tillsammans med den tänkta 
målgruppen längs vägen och tagit fram karaktärer och föremål tillsammans med den. I 
KLUB-projektet har karaktärerna testats som mer eller mindre färdiga gentemot 
målgruppen men inte utvecklats tillsammans med barnen, något som möjligen kan ses som 
en nackdel och komma att visa sig vara en svaghet i projektet? 

En ytterligare aspekt som berördes mer generellt i diskussionen kring KLUB-berättelserna och 
applikationen var autenticiteten. Beroende på vilket innehåll som berörs finns olika krav på 
historisk korrekthet i det som förs fram och gestaltas.   

 

5. 4 Analys av svaren från fokusgruppen med barn 
Efter genomförd undersökning med tre stycken barn i 10-årsåldern kan slutsatsen dras att 
informanterna dels verkade förstå funktionen och dels uppskatta AR-applikationen 
tillsammans med böckerna. Denna slutsats görs genom analys av informanternas svar men 
också genom den upprymdhet och nyfikenhet som uppstod när informanterna fick testa 
appen. Informanterna kunde nämna karaktärer de har sett som påminde om Kira och Julius 
och de påpekade att de förmodligen kunnat komma på fler namn om det funnits tid.  Det stod 
klart att de kände igen ”stilen” hos både Kira och Julius. Svaren kan således tolkas som att 
karaktärernas utseende ligger i fas med den grafiska stil som används i nutida serier, filmer 
och spel.  

Ingen av informanterna hade tidigare testat liknande AR-teknik men de hade erfarenhet av 
att scanna QR-koder. Detta tillsammans med att endast ett fåtal barn från pilottestet på 
Vetenskapsfestivalen hade sett AR tidigare kan tolkas som att KLUB-böckerna och AR-
applikationen ligger i vad som kan kallas ”framkant” inom barnboksbranschen. Detta kan 
eventuellt under ett tag stödja de samarbetspartners som gemensamt tar fram KLUB-
böckerna att få uppmärksamhet. Men även efter nyhetens behag gällande tekniken behöver 
det finnas något som gör att användarna återvänder och vill ha mer. Möjligen kan det fokus 
som i projektet lagts på karaktärsdesign och att äventyren breder ut sig till fler platser ge stöd 
åt ett fortsatt intresse. Detta är något som framtiden får utvisa. 
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Det som barnen uppskattade mest med appen var att karaktärerna kunde ses från olika vinklar 
och på olika avstånd. Exempelvis då att man kunde gå så nära att det gick att se karaktärerna 
i ansiktet eller se detaljer på kläderna. Alla informanter tyckte att appen var rolig att använda 
men de påpekade att det hade varit roligare ifall karaktärerna varit animerade och gjort något, 
till exempel hjulat eller gått runt på papperet. 

När informanterna fick ge önskemål på vad karaktärerna skulle göra i AR-appen kom det 
spridda svar. Informant a ansåg att det hade varit roligt ifall karaktärerna hade sagt en ”massa 
saker på en massa olika språk” eftersom informanten var intresserad av att lära sig vad saker 
heter på olika språk. Informant b fokuserade mer på att det måste vara enkelt för användarna 
att ladda ner appen och att det måste vara tydligt med hur man gör då inte alla kan ladda ner 
appar.  Informant c hade gärna sett Luppe förvandlas till varulv men också att det hade funnits 
ljud med i applikationen, till exempel att man skulle höra fågelljud när Kira och Luppe 
befinner sig i skogen. Dock påpekade informant c att ” ljudet ska mer vara som musik och inte 
röster för om man har röster till karaktärerna så kanske rösterna förstör hur man tror att 
karaktären låter och så stämmer det inte” vilket även de andra informanterna höll med om. 
Då hade informanterna hellre velat ha en meny där de hade kunnat välja ifall de vill höra 
rösterna till karaktärerna eller inte. Informant c tillade även att det hade varit roligt ifall man 
hade fått se karaktärerna i olika miljöer och att dessa miljöer även skulle vara valbara i en 
meny och fick även här medhåll från de andra informanterna. 

Att det var spridda svar visar att informanterna verkar se flera möjligheter och flera saker de 
hade velat se eller höra i appen. Det verkar således finnas ett tydligt intresse hos åtminstone 
de här individerna från målgruppen att använda appen tillsammans med böckerna. Deras 
kreativitet i att ge förslag på olika utvecklingsmöjligheter tyder på att de blev intresserade av 
appen och vill se mer av den.  

 

5.4.1 Sammanfattning av barnfokusgruppens kritiska synpunkter kring studiens 
artefakt 

Barnens kritiska åsikter kring den version de fick testa gällde främst att det saknades 
animering/rörelse hos karaktärerna och de saknade även ljudkommunikation. Här fanns det 
också åsikter om att ”fel” röster till karaktärerna riskerar att bryta immersionen (även om 
inte exakt de orden användes). 

 

5. 5 Slutsatser baserade på samtliga informanters svar 
Varje intervju har baserats på att informanterna först testat en prototyp på AR-applikationen 
tillsammans med en prototyp av KLUB-boken som utspelar sig i Skara. Intervjuerna har varit 
semistrukturerade då tanken med undersökningen har varit att föra en diskussion med 
samtliga informanter och efter analys av svaren uttolka AR-applikationens möjligheter att 
användas för pedagogiskt arbete på kulturarvsplatser, museer och bibliotek. Information 
söktes också om ifall informanterna upplevde AR-applikationen och böckerna som ett möjligt 
läsfrämjande verktyg hos målgruppen.  

Analysen av samtliga informanters svar visar att samtliga informanter ansåg att AR-
applikationen var funktionell och roande i sig men också att den fungerade som stöd till 
KLUB-böckerna. En tolkning av svaren från informanterna ger stöd för att det finns ett klart 
intresse hos dem alla att implementera denna typ av applikation som ett pedagogiskt verktyg 
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i olika sammanhang på museer, kulturarvsplatser och bibliotek. Även de vuxna informanterna 
gav intressanta förslag på möjliga ytterligare användningsområden. 

Det verkar även finnas ett intresse för KLUB-böckerna tillsammans med AR-applikationen. 
Informanterna ansåg att AR-applikationen kan tillföra en mer berikande upplevelse för 
läsarna. Man menade också att KLUB-böckerna verkar utvecklas utifrån tanken att de skall 
vara sagoböcker, vilket förmodligen kommer leda till att barn vill läsa böckerna av fri vilja. 

Sammanfattningsvis ansåg informanterna att applikationen i sin nuvarande gestaltning är 
intressant men att den fortfarande kräver en vidareutveckling för att den skall kunna agera 
som ett komplett pedagogiskt verktyg inom kultursektorn. 

Vad gäller den möjliga läsfrämjande aspekten ansåg informanterna att karaktärerna i AR-
appen bör vidareutvecklas, gärna då på ett sätt som lockar barnen till att bli mer delaktiga. 
Eventuellt kan detta ske genom att karaktärerna ställer frågor som rör bokens handling och 
liknande. Detta har att göra med att vissa informanter ansåg att det hade varit positivt ifall 
barnen på något sätt måste läsa i böckerna för att kunna ta del av hela AR-appen. Detta skulle 
då stärka den läsfrämjande delen och förhindra att barnen endast intresserar sig för AR-
appen. 

Vidareutvecklingen av karaktärerna som efterfrågades av de vuxna gällde här mer innehållet 
som kan förmedlas av dem, medan barnen efterfrågade mer visuellt direkta företeelser, som 
animering där exempelvis Kira skulle kunna hjula. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1  Sammanfattning 
Målet med detta arbete har varit att undersöka ifall en AR-applikation med 3D-karaktärer från 
böckerna i KLUB kan användas för arbete på kulturarvsplatser, museer och bibliotek, men 
också ifall AR-applikationen kan verka som ett läsfrämjande verktyg. Studiens frågeställning 
har gällt: 

 Vilka funktioner ser informanterna i fokusgrupperna att augmented reality-
applikationen och dess 3D-karaktärer kan fylla i deras respektive professioner? 

 Vilka problem ser informanterna i fokusgrupperna med att använda applikationen (i 
den förevisade versionen) i sitt arbete på kulturarvsplatser, museer och bibliotek? 

Arbetet har varit en del av barnboksprojektet Kiras och Luppes Bestiarium eller KLUB, som 
är ett delprojekt i forskningsprojektet Kulturarv och spelteknologi i Skaraborg. KASTiS strävar 
efter att skapa en kunskapsplattform där spelteknologi och interaktiv media kan förmedla 
kulturarv. Barnboksserien KLUB har syftet att fungera sammanvävande för kulturarvsplatser 
och besöksmål, målet är att föra fram berättelsen genom olika tekniska plattformar. Det har 
ansetts vara avgörande för projektet att målgruppen, som är barn mellan 7 – 11 år, uppfattar 
huvudkaraktärerna som levande och kännande individer. Figurerna har då möjlighet att skapa 
empatiska band till publiken (Vipsjö, L. & Bergsten, K. 2014). Om målgruppen accepterar 
karaktärerna och uppskattar att ta del av deras äventyr kan barnböckerna och de andra 
tekniska plattformarna bli verktyg för den sekundära målgruppen, pedagogerna. 

Undersökningen har bestått av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med personer 
verksamma inom musei- och bibliotekssektorn men också med barn eftersom KLUB:s 
målgrupp är barn mellan 7-11 år. Artefakten demonstrerades från en mobil och en läsplatta 
tillsammans med en prototyp av KLUB-boken som utspelar sig i Skara.  Efter demonstrationen 
av artefakten fick informanterna själva testa den.  

Analysen av samtliga informanters svar visar att samtliga informanter uppfattat AR-
applikationen i sig som funktionell att använda men också att den ger mervärde till KLUB-
böckerna. Av svaren kan också uttolkas ett intresse för att implementera denna typ av 
applikation som ett verktyg i olika sammanhang på museer, kulturarvsplatser och bibliotek. 
Informanterna från musei- och bibliotekssektorn gav spridda och intressanta förslag på nya 
användningsområden. Samtliga informanter var dock också eniga om att applikationens 
innehåll måste vidareutvecklas för att kunna vara ett fullgott verktyg inom kultursektorn. Även 
vad gäller den möjliga läsfrämjande aspekten ansågs att karaktärerna i AR-appen bör 
vidareutvecklas, bland annat kan de användas för att göra barnen mer delaktiga, exempelvis 
genom att ställa frågor om böckernas innehåll. Läsandet i böckerna skulle då också kunna göra 
att barnen i nästa steg kan komma längre i/få ut mer av AR-appen. Ett växelvis läsande och 
interagerande med tekniken således. 

Fokusgruppen med barn ansåg att AR-appen var rolig att testa men att det hade varit än 
roligare ifall karaktärerna hade rört på sig. De uppfattade också att appen varit mer intressant 
ifall karaktärerna befunnit sig i miljöer och ifall det funnits ljud till denna omgivning. 

Resultatet av undersökningen visade att AR-tekniken uppfattas kunna användas på ett 
pedagogiskt sätt inom museer, bibliotek och kulturarvsplatser men även att AR-applikationen, 
med en strategisk vidareutveckling kan komma att verka läsfrämjande hos målgruppen.  
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6.2  Diskussion 

6.2.1 Samhällelig nytta och autenticitet 
Den samhälleliga nyttan kan appliceras på denna typ av artefakt då den kan användas för 
arbete på museer, bibliotek och kulturarvsplatser men också vid framtida utveckling som ett 
läsfrämjande verktyg hos målgruppen. Dock är det viktigt att poängtera att den läsfrämjande 
faktorn bara finns till en viss del hos artefakten i nuläget och att artefakten måste 
vidareutvecklas för att den skall kunna vara ett komplett verktyg. Ett förslag som gavs av 
informanterna var att utformandet av applikationen borde vara sådant att barnen måste läsa 
för att kunna ta fortsatt del av AR-appen, eftersom det annars finns en risk för att de bara 
bryr sig om interaktiviteten i appen och inte läsandet. Ett mer konkret förslag till lösning var 
att karaktärerna i AR-applikationen kan kommunicera genom att exempelvis ge barnen en 
gåta. För att lösa gåtan och komma vidare blir det väsentligt att barnen måste läsa vidare i 
boken för att få reda på mer och kanske komma på svaret på gåtan.  

Under intervjuerna kom även diskussioner kring autenticitet fram. Informanterna inom 
musei – och bibliotekssektorn ansåg att dialogen mellan oss i KLUB och de nuvarande 
deltagande kommunerna är ett nödvändigt arbetssätt då det stärker autenticiteten i KLUB-
böckerna. Detta är värt att tänka på även om KLUB-böckerna främst har ett 
underhållningssyfte. Inom KLUB kommer ett immateriellt och materiellt kulturarv att i olika 
grad förmedlas. Det materiella kulturarvet kommer exempelvis gestaltas visuellt genom vissa 
detaljer i illustrationerna i böckerna. Att ha med det materiella kulturarvet i böckerna är 
betydelsefullt då det ger berättelserna en ortsanknytning och kan användas som verktyg av 
exempelvis museipedagoger men också som stöd vid besöksmålsutveckling. Det immateriella 
kulturarvet kommer att gestaltas genom de förslag som representanter från de deltagande 
kommunerna har lagt fram. Dessa förslag är ofta hämtade från lokala sägner. Eftersom att 
KLUBs berättelser skall förmedla lokala sägner så kan sägnerna knytas till lokala platser.  Det 
är av betydelse att de platser och sagoväsen som nämns i böckerna stämmer överens med de 
tankar och åsikter som personerna inom de deltagande kommunerna har bidragit med. De 
fiktiva berättelserna utspelar sig i KLUB på platser som i sig är autentiska. Platserna påverkas 
inte, men berättelserna skulle eventuellt kunna påverka besökarnas förståelse för dem på ett 
negativt sätt. Återigen, här kan de deltagande kommunernas samverkan vara en form av 
garanti för det autentiska. 

Vissa informanter diskuterade även att ifall målgruppen hade varit vuxna personer så hade 
det varit viktigt att lyfta fram källkritik och tydligt visa på källor till det som står i böckerna då 
det är viktigt att vara källkritisk. Men eftersom böckerna i KLUB främst skall ha ett 
underhållande syfte för barn mellan 7- 11 år så anses böckernas autenticitet i det här fallet vara 
tillräcklig då böckerna har skapats och kommer att skapas tillsammans med representanter 
från kommunerna vilka kan anses ha tillräcklig expertis om de viktigaste ämnena för KLUBs 
böcker.  

Beroende på vilket innehåll som berörs finns således olika krav på autenticitet och historisk 
korrekthet i det som förs fram och gestaltas. 

Den transmediala aspekten togs också upp under intervjuerna med båda fokusgrupperna. 
Fokusgrupp 2 ansåg exempelvis att det är en positiv faktor att innehållet i KLUB kommer att 
gestaltas genom olika plattformar men också genom både bild och ljud. Enligt ovan nämnda 
Henry Jenkins (2008) fokuserar det transmediala berättandet på att utöka användarnas 
”upplevelse”/kunskap om exempelvis en berättelse genom att användarna kan ta del av 
berättelsen på olika plattformar.  Att ta del av en berättelse på flera plattformar kan leda till 
en mer fängslande och intressant berättelse enligt Jenkins (2008) vilket kan visa sig vara en 
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positiv faktor för intresset för KLUB. Dock kan det finnas en risk med att KLUBs berättelser 
utspelar sig på olika plattformar och genom både bild och ljud då trovärdigheten hos 
exempelvis karaktärerna kan komma att påverkas negativt, ifall det är så att användare 
kommer att tycka att karaktärernas röster inte passar med utseendet eller med den 
uppfattning som de fått genom att läsa böckerna. Detta var något som informanterna tog upp 
i fokusgruppen med barn. Denna risk kan minimeras genom att exempelvis göra kvantitativa 
studier där barn får lyssna på ett urval att karaktärernas röster och ”rösta fram” den mest 
lämpliga rösten till varje karaktär.  

En annan riskfaktor med olika plattformar är att det visuella gestaltandet av karaktärerna 
förändras eftersom att plattformarna innehåller både 2D- och 3D-grafik. 2D- och 3D-grafik 
har ”i sig själva” olika begränsningar och förutsättningar vilket således också medför olika 
slags visuella uttryck. I KLUB är det även med flertalet illustratörer och 3D-grafiker vilket 
också medför olika visuella uttryck. Dock arbetar alla i KLUB mot en gemensam grafisk stil 
vad gäller både 2D- och 3D-grafiken vilket kommer att minimera risken vad gäller för stora 
skillnader i det visuella uttrycket hos karaktärerna och därmed också risker för en minskad 
trovärdighet hos karaktärerna.  

 

6.2.2 Möjlig vidareutveckling av artefakt 
Vidareutveckling var även en av de främsta diskussionspunkterna under intervjutillfällena 
vilket kan tolkas som att samtliga informanter blev intresserade av artefakten och såg flera 
möjligheter till flertalet utvecklingsmöjligheter. Informanterna som arbetar inom musei-
sektorn kom med flera förslag som inte var direkt kopplade till hur applikationen är tänkt att 
användas inom KLUB vilket visar på att artefakten i sin nuvarande funktion verkar vara ett 
verktyg som får igång tankar kring hur man på ett lämpligt sätt får besökare på museum till 
att känna sig delaktiga i utställningar och således kan erbjuda besökarna en mer värdefull och 
fängslande upplevelse. Att besökarna kan få en mer värdefull och fängslande upplevelse 
genom att bli till deltagare snarare än ”bara” besökare är grundat i ovan nämnda Nina Simons 
(2010), tankar kring hur man kan göra kulturinstitutioner till mer dynamiska och väsentliga 
platser genom att få besökarna till att bli deltagare (2010). Med detta sagt är det inte menat 
som att det finns något negativt med att vara ”enbart” en besökare på ett museum utan den 
möjliga delaktigheten skall mer ses som ett förslag och kan vara något som passar bättre för 
vissa personer medan andra föredrar att vara just besökare (2010:4). En av de viktigaste 
faktorerna vid skapandet av en delaktighet bland besökare på kulturinstitutioner är när 
designen av, exempelvis en utställning eller applikation, på ett enkelt sätt kan tillåta besökare 
till att bli deltagare genom att samarbeta med varandra (2010:4). Simon (2010) skriver vidare: 
”This means offering every visitor a legitimate way to contribute to the institution, share things 
of interest, connect with other people, and feel like an engaged and respected participant” 
(2010:4). Detta deltagande kan appliceras på denna studies artefakt som en artefakt med, 
enligt informanternas svar, många lämpliga användningsområden. Informanterna i 
fokusgrupp 3 ansåg exempelvis att det finns möjligheter att få både unga och vuxna besökarna 
till deltagare genom vidareutveckling av applikationen. För att uppnå delaktighet hos barn 
hade fokusgrupp 3 fokuserat på att göra applikationen till en del av ett äventyr som barnen 
skulle få vara med om tillsammans med de karaktärer som skulle ”poppa upp” på plattan. 
Dessa karaktärer skulle ”poppa upp” genom att barnen fått skanna av skannings-koder på 
museet. Äventyret skulle vidare gå ut på att karaktärerna skulle be barnen om hjälp att hitta 
diverse skannings-koder runtom på museet och ta kort på vad skannings-koden generade. För 
de vuxna hade informanterna i fokusgrupp 3 fokuserat på att låta AR-applikationen visa hur 
skulpturerna på deras museum hade kunnat se ut och röra sig ifall de vore ”levande personer” 
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för att sedan låta besökarna/deltagarna att diskutera kring arketyper, stereotyper, konsten och 
så vidare för att få ta del av varandras tankar och lära sig om konstens historia och hur vi 
uppfattar konsten idag. Fokusgrupp 2 hade fokuserat på att skapa en bok och en applikation 
till en utställning och skapat delaktighet genom att besökarna hade fått ge förslag till 
utställningar men också att utvalda besökare hade fått ta fram egna karaktärer, platser och 
själva utformningen på bokens berättelse om utställningen. På så sätt hade delaktighet skapats 
mellan besökare och museum men det hade också varit ett sätt för museet att ta reda på vad 
deras besökare hade velat ta del av.  

Delaktigheten kan enligt informanternas svar också appliceras på applikationen som en del av 
KLUB och det faktum att KLUB-berättelserna kommer utspela sig på flera plattformar. 
Fokusgrupp 2 påpekade att en stor positiv faktor med KLUB är att ”berättelserna finns på så 
många olika plattformar, bild, ljud, spel, AR och så vidare” och att tillgängliggöra berättelsen 
på flera plattformar är något som informanterna i fokusgrupp 2 också hade fokuserat på ifall 
de hade skapat en bok eller liknande om en utställning.  Fokusgrupp 2 ansåg vidare att de 
kulturinstitutioner som nämns i KLUB-böckerna hade kunnat få barnen till aktiva deltagare 
genom att diverse anfanger hade kunnat vara utplacerade på museet och så hade Kira (eller 
andra KLUB-karaktärer) genererats på barnens mobila plattform. Kira hade exempelvis då 
kunnat fråga barnen ifall de kan hjälpa henne och Luppe till att lösa olika problem, genom att 
hitta ledtrådar i böckerna och/eller på museet. Ett annat alternativ hade varit att Kira hade 
kunnat fråga barnen ifall de vill följa med på en tur på museet och Kira hade således agerat 
som guide men också som ”vän” till barnen. Ett lämpligt exempel där detta hade kunnat 
implementeras är på Falbygdens museum. På Falbygdens museum finns det både 
konstutställningar och utställningar med kulturhistoriska teman. Kira hade där exempelvis 
kunnat visa hur det ser ut när hon sover i gånggrifterna, som nämns i boken som utspelar sig 
i Falköping, då Falbygdens museum har ett utställningsexemplar på en gånggrift. Eller hur 
munstycket ser ut på flöjten som hon och Luppe tvingas hämta på museet för att kunna befria 
Jättinnan Ålla, ett äventyr som också utspelar sig i boken om Falköping.  

Att skapa delaktighet hos besökare på kulturinstitutioner såsom museum, bibliotek och 
kulturarvsplatser verkar således vara fullt möjligt för en vidareutveckling av denna studies 
artefakt i ett KLUB-sammanhang men också som en separat applikation.  

Ett annat sätt som hade kunnat skapa en delaktighet hos användarna av KLUB är att skapa ett 
forum där användare hade kunnat lägga upp exempelvis deras ”fan-art” eller ”fan-fiction” 
vilket fokusgrupp 3 trodde att barn kommer välja att göra ifall de tycker om KLUB-böckerna. 
Detta forum kan då skapa en delaktighet emellan läsarna då de även kan kommentera och se/ 
läsa varandras verk. Forumet kan även bli en bra informationskälla för oss utvecklare i KLUB 
där vi kan se vad som läsarna verkar uppskatta och något som vi kanske kan implementera i 
KLUBs framtida utveckling.  

 

6.2.3 Möjliga interaktiva moment  
Barn som har testat applikationen har i flera fall försökt komma karaktärerna närmare genom 
att zooma eller genom att få karaktären att göra något när man klickar på denne och på så vis 
interagera med karaktären. I artikeln ”An Observational Study of Children Interacting with an 
Augmented Story Book” skriven av Andreas Dünser och Eva Hornecker kan man läsa om barn 
som fått ta del av böcker med AR-funktioner. Studien visade att det som barnen föredrog i 
böckerna var de moment som var interaktiva. Det visade sig även att barnen föredrog att 
interagera med karaktärerna i berättelsen, till exempel genom att flytta och trycka på 
karaktärerna (u.å:306). Att ha med interaktiva moment likt dessa är inget som AR-appen i 
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kombination med KLUB-böckerna har då AR-tekniken här istället har fokuserats på att det är 
den fysiska förflyttningen som användare måste göra för att interagera med karaktärerna som 
är det interaktiva moment, vilket jag anser kommer vara ett tillräckligt interaktivt och 
uppskattat moment hos barn. Dock har resultaten från Dünsers och Horneckers studie tagits 
fasta på till utvecklingen av AR-appen för Bestiarium Skaraborg. AR-appen skall här använda 
sig av interaktiva moment i form av att användare ska kunna trycka och vända och vrida på 
karaktärerna. Mer om detta kan läsas under kapitel ”6.3 Framtida arbete”.  

 

6.2.4 Resultatets trovärdighet  
Resultatets trovärdighet kan anses vara god i den bemärkelsen att undersökningen har bestått 
av intervjutillfällen med personer som har kompetens inom de områden som studiens frågor 
rörde sig inom men eftersom ingen av frågorna, som ställdes under alla intervjutillfällen, inte 
hade någon problematiserande vinkel kan det diskuteras huruvida komplett undersökningens 
resultat är då ingen av informanterna fick tillfälle att diskutera möjliga negativa aspekter.  Det 
fanns inte heller med någon fråga med en mer övergripande syn på att digitalisera kulturarv 
och autenticitet vilket också bidrar till att man kan ifrågasätta resultatet då frågorna har varit 
positivt inriktade från början. Vid närmare eftertanke borde jag ha gett utrymme för att 
diskutera möjliga problem med KLUB och AR-applikationen och möjliga negativa aspekter av 
att digitalisera kulturarv. Detta för att visa på alla aspekter och inte bara de positiva som 
resultatet består av nu.  

Det är också viktigt att påpeka att trovärdigheten kan ha varierat från varje intervjutillfälle då 
det alltid är svårt att veta hur informanterna uppfattade intervjusituationen och ifall den 
enskildes informantens svar påverkades för mycket av den andres svar då intervjutillfällena 
ägde rum i fokusgrupper om två till tre personer.  

Resultatet kan således i dagsläget tolkas som att själva upplägget i sig själv med den 
uppsättningen av frågor och förberedelse ledde till att svaren endast innehöll några 
invändningar till projektet men att informanterna hade en tillräcklig kompetens för att kunna 
besvara studiens frågeställning.  

 

6.3 Framtida arbete 
Det framtida arbetet för denna studies artefakt kan diskuteras utifrån två perspektiv. Det 
första perspektivet är att färdig-utveckla en fungerande version som går att ladda hem där 
anfangerna går att skanna för att få fram karaktärerna i KLUB-böckerna och där karaktärerna 
är animerade. De ska efter att ha skannats kunna återfinnas i ett bestiarium i appen där det 
går att ta del av mer information om dem. Böckerna och appen kan studeras och utvärderas 
inte bara som prototyper utan som faktiska produkter. Detta också i anslutning till museerna, 
kommunernas skolor och kulturarvsplatser ute i landskapet. 

Det andra perspektivet för framtida arbete är att utgå från lärdomarna som har tagits från 
informanternas svar och försöka implementera deras svar och tankar kring olika 
användningsområden och se hur dessa kan användas och utvecklas. En sådan 
vidareutveckling skulle kunna ha med miljöer i AR att göra. Karaktärerna skulle alltså kunna 
röra sig i virtuella miljöer. Detta var något som informanterna från fokusgruppen med barn 
diskuterade. En informant ansåg att det hade varit roligt ifall användaren hade fått se 
karaktärerna i olika miljöer och att dessa miljöer även skulle vara valbara i en meny. Detta fick 
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hon även medhåll från de andra informanterna om, vilket är något som kan vara en möjlig 
vidareutveckling för en AR-app. En sådan utveckling skulle eventuellt också kunna 
spelutvecklas på olika sätt. Kanske kan karaktären styras för att lösa ett uppdrag, ett som då 
har med kunskaper erövrade ur böckerna att göra. Det skulle då kunna finnas olika uppdrag 
kopplade till olika sidor i böckerna. Det hade varit en möjlig vidareutveckling i den 
bemärkelsen att de miljöerna tillsammans med karaktärerna hade kunnat vara något som 
intresserar barn för appen och barnen får förmodligen en större känsla för karaktärerna och 
miljön som sagorna utspelar sig i. Dock kan dessa miljöer också bidra till att den förstärkta 
verkligheten man kan uppleva genom AR-applikationen minskas då risken finns att miljöerna 
med karaktärerna kommer uppfattas mer som en ”liten värld” inne i appen – en ”vanlig 
spelvärld”. Således kommer kanske barnen att tänka mer på vad de ser på skärmen i form av 
de skapade 3D-objekten och inte hur 3D-objekten förhåller sig till den fysiska världen. Detta 
är därför något som får diskuteras och problematiseras ytterligare.  

I framtida studier kan mer specifika undersökningar göras i anslutning till både böcker, 
museer och AR. Exempelvis kan en studie som fokuserar enbart på sätt att stärka en 
applikations läsfrämjande funktion genomföras. Här skulle då kunna testas olika 
tillvägagångssätt för att växelvis arbeta med applikationen och läsningen. Fokusgruppen hade 
förslagsvis då kunnat bestå av målgruppen. Intervjuerna hade kunnat fokusera kring att låta 
barnen växelvis arbeta med applikationen och läsningen i syfte att studera barnens reaktioner 
men också för att efteråt ställa frågor kring användningen. En annan studie kunde handla om 
det autentiska, källkritik och historiskt korrekta. Exempelvis kunde detta göras genom frågor 
och gåtor om böckernas innehåll.  
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