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Sammanfattning 

En produkt är användbar när användaren kan göra precis som den vill utan att tveka, 

stöta på problem eller att användaren ska behöva ifrågasätta produkten. Användaren 

ska uppnå sitt mål om en produkt är användbar (Rubin & Chisnell, 2008). 

Användarvänlighet ska se till att möta våra behov och krav som vi kan ställa på 

produkter. Vår tillfredställelse med upplevelsen av produkten kan då påverka 

användbarheten (Reiss, 2012). Forskningsgruppen Educational Technology Group 

hade utvecklat ett digitalt läromedel där en kunskapslucka inom interaktionsdesign 

behövde fyllas. Denna studie gjordes i syfte av att utvärdera 

användbarhetsupplevelsen i ett digitalt läromedel kallat Historiens Väktare för barn 

i årskurs 4 med hjälp av tänka högt-protokoll, intervjuer och enkäter. Studien 

resulterade i en problemidentifiering i interaktionen, att vissa moment i spelet 

upplevdes som komplicerade och behövde ses över. I analysen gavs det förslag på 

förbättringar som kan appliceras på läromedlet för att ge en positivare 

användarupplevelse.  

 

Nyckelord: usability, usability design, usability testing, game design, educational 

game, användartestning, användarvänlighet, UX-design  
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1 Inledning  
Användartestning är något som blir allt vanligare inom fälten human-computer 

interaction (HCI) och user interface (UI). Pedagogiska lärospel vill engagera sina 

användare i meningsfulla aktiviteter. Då är det viktigt som interaktionsdesigner att 

kunna utvärdera effektiviteten av lärande och engagemanget och om designen är 

lämplig för den specifika målgruppen och situationen. En bra design har ingen 

absolut mätmetod utan det beror mycket på själva produkten med dess olika 

uppgifter samt på användaren (Moreno-Ger, Torrente, Grace Hsieh, & Lester, 

2012). Att ha dålig användbarhet i lärospel kan leda till användaren har svårare att 

klara av uppgifterna i spelet då användaren måste offra sin uppmärksamhet och 

andra kognitiva resurser till den olämpliga aktiviteten. På grund av att 

bearbetningen av informationen i arbetsminnet är begränsat måste alla typer av 

resurser vara tillgängliga för den relevanta informationen som behövs för att 

användaren ska klara spelet (Kiili, 2005).  

1.1 Om projektet 

Annika Silvervarg och forskningsgruppen Educational Technology Group vid 

Linköpings och Lunds universitet har utvecklat ett pedagogiskt lärospel vid namn 

Historiens Väktare till barn i årskurs 4. Syftet med detta lärospel är att det ska 

fungera som ett verktyg för forskning när man vill få ytterligare kunskaper och 

insikter i barns inlärningsmetoder. Syftet är att det också ska användas för att ge 

inspiration till andra former av pedagogiska hjälpmedel som kan användas i skolan.  

 

Historiens Väktare kan spelas på surfplatta eller dator där användaren reser med en 

tidsmaskin för att besöka olika historiska platser och med sig har användaren en 

tidsalv vid namn Timy som följer med användaren under spelets gång. Tidsalven är 

baserad på inlärningsmetoden Teachable Agent som syftar till att förbättra 

inlärningen genom att användaren lär en agent (Chase, Chin, Oppezzo, & Schwartz, 

2009). I detta fall ska användaren lära tidsalven Timy. Uppdragsgivaren var 

medveten om att det fanns problem i interaktionen i spelet, exempelvis att 

målgruppen inte visste vart de skulle klicka, och att denna kunskapslucka behövdes 

fyllas. Deras studie utförs för att läromedlet ska förbättras, att målgruppen ska förstå 

de historiska personernas olika roller i spelet och att barnen ska lära sig något. 

Forskningsgruppen har inte tidigare gjort någon ingående användarundersökning 

utan det har lagts fokus på lärandemomentet i spelet och inte på gränssnittet.  

1.1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att utvärdera användarupplevelsen för användarna till 

läromedlet Historiens Väktare med hjälp av enkäter, intervjuer och tänka högt-

protokoll. Syftet är även att identifiera problem och att denna problemidentifiering 

sedan kan användas som ett underlag eller förslag till förbättringar av 

användbarheten och användarvänligheten till och för lärospelet.  
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1.1.2 Frågeställningar 

 Vilka användbarhetsproblem finns det för lärospelet Historiens Väktare? 

 Hur kan man åtgärda olika användarbarhetsproblem för lärospelet 

Historiens Väktare för elever i en skolmiljö? 

1.1.3 Avgränsningar 

Fokus kommer att ligga på användarupplevelsen av lärospelet när det gäller hur 

funktionaliteten och interaktionen fungerar samt om man kan identifiera problem. 

Fokus kommer inte vara på generella inlärningsmetoder eller barns inlärning från 

lärospel. Agentens roll och barns inlärning är inte något som kommer att vara med 

i denna uppsats. Denna användarstudie är en del av en större studie som 

forskningsgruppen utför. Den större studien av forskningsgruppen kommer att 

fokusera mer på tidsalvens roll, det vill säga Teachable Agents roll, och elevernas 

inlärning.  
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2 Historiens Väktare   
I detta kapitel kommer lärospelet Historiens Väktare att presenteras, vad lärospelet 

handlar om, dess bakgrund och systembeskrivning. Spelet kommer sedan att gås 

igenom steg-för-steg med information och skärmbild för varje rum. Barnen, som är 

målgruppen i denna studie, kommer att i detta avsnitt kallas för användare.  

2.1 Om lärospelet 

I spelet får användaren följa med tidsalven Timy och åka med i en tidsmaskin för 

att kunna besöka olika tidsåldrar som 1500-, 1600-, och 1700-tal. Timy kommer då 

att fungera likt de agenter och avatarer i Teachable Agent där användaren lär upp 

Timy om de olika uppdragen som användaren får lösa under spelets gång. 

Användaren kommer att åka till olika historiska tidsåldrar, exempelvis besöka 

Galileo Galilei, för att sedan göra ett mindre prov från det besöket i en skolsal. 

Syftet med spelet är att användaren ska lära tidsalven om de olika historiska 

händelserna och få kunskaper på det sättet och att detta ska förbättra inlärningen. 

Användaren kan, om den vill, få instruktioner till hur den ska spela spelet med hjälp 

av YouTube-filmer. Spelet hade sedan innan testats av omkring 100 barn i årskurs 

4 på skolor i Linköpings kommun. Designen till spelet utformades genom en iterativ 

designprocess till en D-uppsats från två masterstudenter i kognitionsvetenskap på 

Linköpings universitet år 2013 (Andersson, 2013) (Skarpsvärd, 2013). 

2.1.1 Teachable Agent 

Historiens Väktare bygger på inlärningsmetoden Teachable Agent. Chase, Chin, 

Opezzo och Schwartz (2009) hade skapat en inlärningsmiljö på datorn riktad mot 

studenter med Teachable Agent (TA). Denna TA är en grafisk karaktär som 

studenten ska lära upp. Karaktären använde sig av artificiell intelligens för att kunna 

resonera och reflektera över vad den hade lärt sig. Dessa karaktärer, som också kan 

kallas för agenter, kan ge fördelar när det gäller utbildning och inlärningsmetoder 

då de kan fungera som en slags förebild för över hur studenten ska kunna agera eller 

tänka. I en studie som hade gjorts med elever från årskurs 8 som skulle lära sig mer 

om biologi visade sig det sig att elever med en så kallad TA la mer tid på aktiviteter 

såsom att läsa och lärde sig mer till skillnad från de elever som inte hade en TA. En 

annan skillnad var att eleverna med en TA-betingning trodde att dem lärde upp 

agenterna medans studenterna utan TA-betingning trodde att de lärde sig själva. 

Betingningen i denna studie handlade om att eleverna trodde att de lärde en agent 

eller inte. Studien kom fram till att rollen för TA är att kunna skapa sig en 

motivation till att lära sig (Chase, Chin, Oppezzo, & Schwartz, 2009).  

 

Blair, Schwartz, Biswas och Leelawong (2007) studerade också Teachable Agent 

och menar att inlärningsmetoder förbättras när man tvingas lära någon annan, 

såsom en agent. Studenterna lär då den pedagogiska agenten genom att ställa frågor 

eller lösa olika typer av problem som då agenten tar in och sparar med hjälp av 

artificiell intelligens. I tidigare studier hade det kommit fram att studenter inte 
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känner att de verkligen hade förstått ett ämne förens de hade lärt någon annan om 

just det ämnet. Dessa agenter kommer inte att ersätta studenterna utan de vill dra 

största möjliga fördel av learning-by-teaching interaktionen. Agenterna gör 

studenternas tänkande visuellt och lätt att se med blotta ögat (Blair, Schwartz, 

Biswas, & Leelawong, 2007).  

2.1.2 Systembeskrivning 

Systemet är utvecklat i Meteor som är en plattform för att bygga webb- och 

mobilanpassade applikationer i JavaScript. Implementationen bygger på en 

mappning mellan begrepp samt vilka typer av relationer som användaren kan välja 

mellan (se Figur 1). Det är även en mappning mellan den korrekta kopplingen och 

begreppet. Implementeringen är byggd på inlärningsstrategin om begreppskartor 

som är ett grafiskt verktyg för att kunna representera kunskap. Syftet med 

begreppskartan är att eleverna ska kunna dra och koppla ihop olika objekt med 

varandra och hitta relationer mellan dem. I spelet ska det representera olika 

inlärningsmoment där användaren drar ett begrepp med en pil med en beskrivning 

så att det bildar en komplett mening. Användaren får då välja mellan tre stycken 

kopplingar, pilar, där bara en koppling är rätt som då oftast är ett verb. Innan 

användaren utför denna läraktivitet så har användaren rest med tidsmaskinen till en 

viss tidsålder, exempelvis Torun i Polen år 1542, och fått ny information och 

kunskap om ett ämne genom att den hade klickat på olika objekt eller pratat med 

den historiska personen. Varför begreppskartor används här är för att det är ett 

viktigt verktyg att kunna se relationen mellan resonemang och olika orsaker och 

samband när det gäller människors förhållande, handlingar och sociala förändringar 

(Persson, 2016).  

 

 
Figur 1. Exempel på en begreppskarta där man kan se 

relationerna mellan olika begrepp. 

2.1.3 Designunderlag 

Designen som Historiens Väktare bygger på togs fram av två masterstudenter som 

gjorde varsin masteruppsats i kognitionsvetenskap om detta lärospel. Designen har 

sedan utvärderats i en iterativ designprocess som innehöll skissning, olika 

prototyper och användbarhetstestning. Syftet med lärospelet var att forska kring 

barns inlärningsstrategier och att lärospelet skulle användas för undervisning i 

historia till barn i åldern 10 till 12 år. Studien bestod av två formativa användartester 
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i två omgångar. I den första omgången testades flera prototyper samt en omdesign 

från resultatet av användbarhetstestningen och detta gjordes i tre stycken iterationer. 

I den andra omgången så testades de riktiga användarna, alltså eleverna från en 

skolklass, som då fick använda den prototyp som gjordes under studiens första 

omgång. Eleverna fick svara på en enkät om vad de tyckte och tänkte om deras 

interaktion med denna prototyp. Det som testades var om deltagarna förstod vad de 

skulle göra, om de skulle spela spelet igen, om de trodde att deras vänner skulle 

vilja använda spelet igen samt om deltagarna förstod tidsalvens roll i spelet. 

Användarnas känslor, prestation och förväntningar var också något som mättes. 

Resultatet från deras studie visade på designförbättringar från de två omgångarna 

men att systemet behöver fortsätta att utvecklas för att kunna användas på bästa sätt 

av användarna (Andersson, 2013) (Skarpsvärd, 2013). 

2.2 Lärospelets olika platser och funktioner. 

I detta avsnitt kallas alla olika skärmbilder och platser för rum. Nedan kommer varje 

rums funktion att beskrivas och förklaras för att få en förståelse i hur spelet ser ut 

och fungerar.  

2.2.1 Introduktion 

Spelet börjar med att användaren får se en introduktionsvideo från YouTube som 

direkt kommer upp på skärmen. Användaren kan välja att inte titta på 

instruktionsfilmen genom att klicka på ”Stäng video”.  I instruktionsvideon så dyker 

tidsalven Timy upp och berättar att Historiens väktare Chronos behöver en ny 

medhjälpare för att hjälpa till att ta reda på fakta om historien. Timy säger till 

användaren att han vill bli den nya medhjälparen till Chronos men för att bli det 

måste man visa att man är bra på att lära sig historia. Problemet är att Timy lätt blir 

åksjuk av den tidsmaskin som man reser med för att få reda på mer information om 

historien. Timy ber då användaren att den istället ska åka med tidsmaskinen för att 

besöka historiska personer och miljöer för att sedan komma tillbaka till Timy och 

lära honom det användaren lärde sig under resan. Användaren får då lära Timy i 

skolsalen som finns inne i slottet för att Timy sedan ska gå till Chronos kontor och 

visa de kunskaper som den hade lärt sig av användaren. Timy berättar även om 

funktionerna om den magiska boken.  
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Figur 2. Tidsalven Timy pratar om professor Chronos.  

 

När användaren har sett introduktionsvideon (se Figur 2) får den skriva in 

användarnamn och lösenord som den hade fått sedan innan (se Figur 3). När 

användaren klickar på ”Logga in” börjar spelet. 

 

 
Figur 3. Inloggningssida.  

2.2.2 Tidsslottet och den magiska boken 

Efter att användarna har fått se introduktionsvideon och loggat in befinner sig 

användaren utanför ett tidsslott. Detta är det första rum som användarna får se. Timy 

berättar för användaren att de ska gå in till slottet genom att användaren ska klicka 

på slottets port. Uppe i det vänstra hörnet kan användaren klicka på en bok som 

kallas för den ”magiska boken”. I boken finns det tre menyer där användaren kan 

se olika meddelanden, skriva i anteckningar för att komma ihåg saker från 

tidsresorna samt se olika inställningar. Användarna kan själv anteckna och även 

kopiera text från när någon pratar eller när man klickar på ett objekt, exempelvis 

om en historisk person pratar, och lägga till detta i sina anteckningar. Den magiska 

boken (se Figur 4) är något nytt för denna version och ska fungera som ett 

hjälpmedel och verktyg till användarna som spelar spelet. Den magiska boken ska 

ge en form av guidning och den kommer att finnas med på alla skärmar och därmed 

i varje rum så att användaren alltid hade tillgång till den.  
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Figur 4. Vy över magiska bokens funktioner och menyer. 

2.2.3 Hallen 

I hallen kan användaren gå till två andra rum skolsalen och tidsmaskinsrummet.  

 

 
Figur 5. Hallen där man kan gå till olika rum. 

2.2.4 Tidsmaskinsrummet och tidsmaskinen 

I detta rum kan användarna klicka på en tidsmaskin som gör att användaren kan 

göra tidsresor. Användaren kan även klicka på en orange dörr som leder tillbaka till 

hallen. När användaren har klickat på tidsmaskinen kan den välja mellan årtal och 

plats som den kan ändra och justera med hjälp av höger- och vänsterpilar. När 

användaren klickar på ”res” kommer den till ett nytt rum. Det är bara ett visst årtal 

som passar ihop med en viss plats exempelvis att ”Torun i Polen” hör till årtal 

”1542”. Varje gång användaren får ett nytt uppdrag kommer det en rund ring med 

texten ”Ny!” på skärmen. Hade användaren redan besökt platsen kommer det inte 

att stå något.  
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Figur 6. Tidsmaskinsrummet.                   Figur 7. Inne i tidsmaskinen.  

2.2.5 Nicolaus Copernicus 

Användarens första uppdrag är att besöka Nicolaus Copernicus. Användaren 

kommer fram på natten utanför en kyrka och där står det en präst som användaren 

kan prata med. Prästen säger att Copernicus har syndat för att han påstår att jorden 

kretsar kring solen. När användaren kommer in till kyrkan kan man prata med 

astronomen och munken Copernicus som ger information om hans forskning och 

att han kommer bli utslängd av kyrkan för att han sa att jorden kretsar kring solen. 

Användaren kan klicka på ett solur, en bok, ett mätinstrument och ett astrolabium 

och får då av Copernicus mer information om objekten. Användaren kan klicka på 

tidsmaskinen i detta rum för att åka tillbaks till tidsmaskinsrummet.  

 

 
Figur 8. Utanför kyrkan.                           Figur 9. Hos Nicolaus Copernicus.  

2.2.6 Skolsalen – första uppgiften  

Användaren får en introduktionsvideo till hur man ska gå tillväga och lösa 

uppgiften. Efter tidsresan ska användaren visa, lära och lösa olika uppgifter som 

baseras på den tidsresan som användaren nyss hade varit på. Den första uppgiften 

går ut på att man ska sortera lappar, i form av olika påstående, i rätt ordning och till 

rätt person som man lägger i en låda. Man kan även bläddra mellan lapparna. Om 

användaren vill ändra eller titta på något kan den klicka på personen som då visar 

den lappen som man hade lagt till i den lådan. Användaren kan även ta bort lappen 

i detta läge. När användaren tycker den är färdig med uppgiften klickar den på Timy 

som sedan ber användaren att gömma sig eftersom den är Timys hemliga 

medhjälpare. Chronos kommer då fram och rättar uppgiften. Användaren behöver 
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ha majoriteten av uppgiften rätt för att kunna gå vidare till nästa uppdrag. Om det 

är för mycket fel i uppgiften ger Chronos feedback på det och användaren får göra 

om sin tidsresa och sedan göra om provet.  

 

Figur 10. Bläddring mellan lappar.         Figur 11. Chronos rättar uppgiften. 

2.2.7 Galileo Galilei 

I det andra uppdraget får användaren göra en ny tidsresa och åka till Florens i Italien 

år 1635. Användaren kommer fram till ett hus och bemöts av en vakt som frågar 

vad den ska göra och att vakten ska hålla koll. När användaren klickar på dörren i 

huset kommer man till naturfilosofen Galileo Galilei som studerar hur planeter rör 

sig och hur en pendel svänger. Galileo ger information om vad han gör och vad han 

hade forskat på. I rummet så kan användaren även här klicka på flera olika objekt 

såsom en stjärnkikare, ett experimentinstrument och en bok för att få reda på mer 

information.  

 

 
Figur 12. Utanför Galileos hus.               Figur 13. Hos Galileo. 

2.2.8 Skolsalen – andra uppgiften  

Användaren återvänder till skolsalen för att göra en ny uppgift. Uppgiften är inte 

densamma som den första uppgiften utan nu får användaren titta i en begreppslåda. 

Användaren kan då ta ut begrepp och dra pilar från namnet ”Galileo Galilei” till 

olika begrepp och välja mellan olika verb såsom ”gjorde”, ”undervisade om” och 

”var kritisk till”. Som förra gången får användaren gömma sig när användaren 

tycker att den är färdig och Chronos kommer och rättar provet och ger feedback. 
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När användaren och Timy hade klarat uppgiften blir nästa tidsresa till Cirey i 

Frankrike år 1740.  

 

 
Figur 14. Uppgiften om Galileo.  

2.2.9 Émilie du Châtelet  

Användaren befinner sig hos matematikern, fysikern och författaren Émilie du 

Châtelet som berättade att hon är intresserad av rörelseenergi och att användaren 

gärna får se sig omkring i rummet. Användaren kan klicka på en lärobok i fysik, ett 

experiment om rörelseenergi, en skrift och en översättning av Newtons bok. 

 

 
Figur 15. Hos Émilie du Châtelet.  

2.2.10 Skolsalen – tredje uppgiften  

När användaren har varit hos Émilie du Châtelet får personen göra sitt tredje prov 

som har samma upplägg som den andra uppgiften med Galileo Galilei. Användaren 

får dra begrepp till den historiska personen och samma procedur upprepas som i det 

andra uppdraget med Galileo Galilei.  
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Figur 16. Uppgiften om Émilie du Châtelet. 

2.2.11  Isaac Newton 

I det fjärde uppdraget får användaren åka till Oxford i England år 1685 och träffa 

vetenskapsmannen Isaac Newton. Utanför Newtons hus berättar han lite om sig 

själv. Inne i huset kan användaren klicka på olika objekt såsom olika planscher, 

olika experiment, teleskop och Newtons bok.  

 

 
         Figur 17. Utanför Newtons hus.                Figur 18. Hos Isaac Newton.  

2.2.12  Skolsalen – fjärde uppgiften 

I den fjärde uppgiften får användaren en ny typ av uppgift i form av en tidslinje och 

eftersom det är en ny uppgift får användaren först se en instruktionsvideo. 

Uppgiften går ut på att man ska ta två pusselbitar och sätta ihop dem, för att sedan 

få en händelse exempelvis att ”Isaac Newton blev inspirerad av Galileo Galileis 

tidigare verk” när man drar ihop en pusselbit med Newton och en pusselbit med 

Galilei. Den händelsen ska placeras ut rätt på tidslinjen på 1500-, 1600- och 1700-

tal. Uppgiften handlar om att man har samlat på sig kunskap av sina tidigare 

tidsresor från Newton, Galilei och Châtelet. Användaren kan ändra och ta bort sin 

pusselbit från tidslinjen. När användaren har lagt sin tidslinje ska den klicka på 

tidsalven Timy, användaren gömmer sig och Chronos kommer tillbaka och rättar. 

Om användaren inte klarar uppgiften och hade för många fel ger Chronos feedback 
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på det som behövs förbättras och användaren får åka tillbaka till de tidigare 

platserna för att samla på sig mer information. När användaren hade klarat 

uppgiften får den göra två typer av tidsresor. En tidsresa till Wittenberg i Tyskland 

år 1517 där användaren får prata med en präst. Den andra tidsresan går till Mainz i 

Tyskland år 1455 där användaren får träffa Johannes Gutenberg.  

 

 
Figur 19. Tidslinjeuppgiften i skolsalen.  

2.2.13 Wittenberg i Tyskland 

Den andra tidsresan innan man kan gå till skolsalen går till Wittenberg i Tyskland 

år 1517. Där får man prata med en präst som pratar om avlatsbrev, om tryckeriets 

betydelse för kyrkan, bibeln och folks intresse för läsning.  

 

 
Figur 20. Utanför kyrkan i Wittenberg. 

2.2.14 Johannes Gutenberg 

För att klara det sista uppdraget måste användaren besöka Johannes Gutenberg i 

Mainz i Tyskland år 1455. I det första rummet som användaren kommer fram till är 

ett rum med Gutenbergs lärling som säger att Gutenberg finns i tryckeriet. I rummet 

finns det metaller som man kan klicka på. Om man klickar på den orangea dörren 



 

13 

 

kommer man fram till ett tryckeri. Inne i tryckeriet finns mäster Johannes 

Gutenberg. Han håller på och trycker biblar. Inne i rummet kan användaren klicka 

på en handtryckt bibel och en tryckt bibel, en ram med typer och en press. 

Användaren kan åka tillbaka med tidsmaskinen här. 

 

 
Figur 21. Hos Gutenbergs lärling.           Figur 22. Hos Gutenberg.  

2.2.15 Skolsalen – femte uppgiften 

När användaren har gjort sin tidsresa till Mainz och Wittenberg kommer 

användaren göra sitt sista prov. Denna typ av uppgift är ny och direkt när man 

kommer till skolsalen visas en instruktionsfilm. I uppgiften ska användaren sätta ut 

olika bilder på olika rader som är vändpunktsraden (mitten), föreraden (längst upp) 

och efterraden (längst ned). Efter denna uppgift är spelet slut och användaren har 

därmed slutfört och klarat alla uppgifter.  

 

 
Figur 23. I skolsalen efter Wittenberg och Gutenberg. 

2.3  Tidigare forskning om Historiens Väktare 

Det finns en tidigare konceptprototyp till Historiens Väktare. Syftet med studien 

var att visa en översikt över de framsteg som fanns när man utvecklade ett 

pedagogiskt lärospel i historia. Studien började med en konceptuell design för att 
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sedan utveckla en lo-fi prototyp för att snabbt få en översikt över spelets struktur. 

Sedan utvecklades det en mid-fi prototyp som testades på målgruppen i en skola i 

Lund. Konceptdesignen fortsatte och fokuset låg på att spelet skulle handla om att 

målgruppen undervisade en TA med en hi-fi. Målet med deras studie var att leverera 

en dokumentation som ska ses som ett komplement till projektet innehållande 

motiveringar och förtydligande till designen för lärospelet (Funk, Lilja, Lindblad, 

& Mattsson, 2013).  

2.3.1  Tidigare problem och svårigheter i Historiens Väktare 

Svårigheterna för användbarhetstestningen för Historiens Väktare delades in i olika 

allvarlighetsgrader som klassades som hög, medium eller låg. Resultatet från den 

första omgången visade att den största svårigheten, och den enda som klassades 

som hög, var att deltagarna försökte att skriva i provrutorna i provet hos väktaren. 

Allvarlighetsgraden ”medium” visade att deltagarna inte läste instruktionerna, de 

försökte klicka och skriva i saker som det inte gick att skriva i eller bläddra på och 

gav upp när vissa moment inte fungerade såsom att de inte kunde starta 

tidsmaskinen. Allvarlighetsgraden ”låg” visade att deltagarna suckade när de 

vistades i vissa rum i ”visa resultat” på ett prov samt vid de olika läraktiviteterna. 

Deltagarna klickade även på sådant som inte gick att klicka på och försökte att dra 

saker åt sidan som inte gick att dra. Resultatet från intervjuerna visade att deltagarna 

hade svårt att förstå instruktionerna, de förstod inte hur de skulle ha gjort provet 

och hade svårigheter med att förstå hur tidsalven kan lära sig och förstå saker. Efter 

den första omgången gjordes designen om för gränssnittet av spelet och flera 

förbättringar gjordes som då var baserade på de tre iterationerna i den första 

omgången av användartestningen. Resultatet i den andra omgången visade att flera 

förbättringar hade gjorts och ingen allvarlighetsgrad klassades längre som hög. 

Allvarlighetsgraden medium visade att deltagarna fortfarande klickade på saker 

som de inte kunde klicka på, exempelvis att de klickade på trappan i hallen och att 

de gick till lärorummet innan deltagaren hade träffat tidsalven. Allvarlighetsgraden 

låg visade att deltagarna hade genomfört provet innan den hade lärt upp tidsalven, 

att de drog anteckningar åt sidan och klickade även här på fel saker. Resultatet från 

intervjun visade att deltagarna inte visste vad de skulle göra i spelet. Deltagarna 

förstod inte heller tidsalvens roll. Några tyckte också att speltiden var för kort och 

hann inte genomföra allt. Deltagarna fann det svårt att hitta mellan de olika rummen 

och att det fanns för få rum som man kunde utforska. Förslag på framtida 

förändringar och förbättringar för spelet var att förbättra instruktioner och att fler 

deltagare skulle förstå tidsalvens roll. I denna studie var det 70,8 % som förstod 

betydelsen av tidsalvens roll men experimentledarna vill att alla barn ska förstå 

tidsalvens syfte då det är en Teachable Agent då vikten av att förstå och lära sig av 

tidsalven är stor. Många deltagare blev också uttråkade under spelet och en 

anledning till varför är för att förväntningarna på spelet kunde ha varit för stora och 

att introduktionen till spelet innan testet inte var tillräckligt utförlig (Andersson, 

2013) (Skarpsvärd, 2013).  
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3 Teori  
I detta kapitel kommer metodteori att presenteras för att få en bakgrundsförståelse 

för de olika metoder som användes i denna studie och varför dem valdes. 

3.1 Metodteori 

Olika metoder som kan användas inom användbarhetsforskning är kvantitativ 

metod med enkäter och kvalitativ metod med fokusgrupper och intervjuer. 

3.1.1 Kvantitativ metod 

Kvantitativa studier är ett bra verktyg om man studerar hur långt tid det tar för en 

deltagare att skanna igenom en text i olika storlekar eller vilken typ av storlek det 

är som ger bäst precision på en pekskärm. Dessa typer av kognitiva och 

ergonomiska studier är sällan praktiska eller nödvändiga i utformningen av en 

specifik produkt. När man vill förstå användarens beteende är det fördelaktigt att 

använda en kvalitativ metod framför en kvantitativ (Goodwin, 2009). Det den 

kvantitativa metoden inte beskriver är att designen inte är användbar i förhållande 

till en referenspunkt vilket betyder att den inte pekar på vilka 

användarbarhetsproblem som kan uppstå. Metoden berättar inte heller om vad det 

är som ska ändras för att få ett bättre resultat. Att ha vetskapen om att endast 40 % 

av deltagarna kan slutföra en uppgift säger inte varför användarna hade problem 

med den uppgiften eller hur användarbarheten ska förbättras (Budiu, 2017). 

3.1.2 Kvalitativ metod 

Kvalitativ metod ger en indirekt bedömning av användbarheten i en design. Den 

typen av data baseras på användarens prestanda av en viss uppgift eller återspegling 

av deltagarens uppfattning av användbarheten. Det ger en siffra på designen, 

exempelvis att 60 % av deltagarna klarade denna uppgift där man kan ställa sig 

frågan ”är det bra eller dåligt?”. Forskare behöver använda kvalitativa metoder för 

att förstå de specifika användbarhetsproblemen i ett gränssnitt. Kvalitativ metod ger 

en bedömning av systemets användbarhet där forskaren direkt är med användaren 

när den använder systemet och kan då avgöra vilka aspekter av designen som är 

problematiska och vilka som fungerade bra. Forskarna kan alltid följa upp 

deltagarna med frågor för att få insikter i vad deltagarna upplever som 

problematiskt och inte (Budiu, 2017). Inom kvalitativ forskning kan man ha ett litet 

urval. Fördelen med denna metod är att man får ut information som svarar på hur 

människor beter sig, hur användarna tänker kring vissa aktiviteter och vad det är 

som påverkar deras tankemönster och beteende. Metoden använder sig främst av 

intervjuer och observationer när det gäller produktdesign. Användartestning 

innebär att man vill få användarna att sitta eller använda en redan befintlig produkt 

eller prototyp och sedan be personen att genomföra vissa uppgifter. Detta är en 

viktig del när man vill utvärdera en design eftersom man kan få en inblick i de 

problem som uppstår när personen använde produkten (Goodwin, 2009).  
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I denna studie undersöktes de problem som kunde uppstå när användarna använde 

spelet. Man ville undersöka om användarna förstod instruktioner och visste vad de 

skulle ha gjort för att klara av uppdragen i spelet. Denna studie var av mer kvalitativ 

karaktär än kvantitativ då fokus i denna studie och uppsats var att förstå 

användarens beteende, hur de tänkte och vad det var som kunde ha påverkat 

användarens tankemönster om lärospelet. Denna studie fokuserade inte på att se hur 

långt tid det skulle ta för användaren att läsa en instruktionstext från spelet, vilket 

är ett typiskt drag av den mer kvantitativa karaktären. Eftersom syftet i denna studie 

är att utvärdera en design är det viktigt att göra användartestning för att se när 

användaren sitter och använde en redan befintlig produkt, vilket i detta fall är spelet 

Historiens Väktare.  

3.1.3 Vad är användbarhet? 

Interaktionsdesign handlar om att förstå vad folk gör, hur de känner och vad de har 

för kunskaper. För att skaffa sig dessa insikter av användarna så behöver man göra 

efterforskningar där man som observatör eller intervjuare har inlevelseförmåga och 

empati. Efterforskningen kan börja med att man besöker användarna och pratar med 

dem och sedan antecknar ned vad det är som man hade sett och hört. 

Användartestningen kan vara i form av intervjuer och observationer och det är 

viktigt att användarna får ett informerat samtycke för att godkänna att de är med 

och deltar i undersökningen (Arvola, 2014). 

 

Att en produkt eller tjänst är användbar betyder att användaren kan göra precis som 

den vill med produkten eller tjänsten utan att den behöva tveka, stöta på hinder eller 

ifrågasätta produkten eller tjänsten. Att något är användbart betyder att produkten 

gör så att användaren uppnår sitt mål och ger en slags bedömning på om personen 

vill använda produkten eller inte. Om ett system inte uppnår sitt mål så spelar det 

ingen roll om systemet är enkelt att använda, tillfredställande eller lätt att lära sig 

av. För att ett system ska vara så användarvänligt och användbart som möjligt så 

ska det vara effektivt, tillfredsställande och tillgängligt samt att man ska kunna lära 

sig något när man använde systemet. Det ska vara lätt för användaren att sätta sig 

in i systemet och att personen är tillfredsställd med hur den uppfattar, upplever och 

tänker om systemet (Rubin & Chisnell, 2008). Användbarhet handlar också om 

individens förmåga att kunna klara av specifika uppgifter och nå mål med det som 

personen använde. Användarvänlighet syftar till att möta våra behov och krav som 

vi kan ställa på produkter. Vår tillfredsställelse med upplevelsen av produkten kan 

då påverka användbarheten. Två viktiga frågor inom användbarhet är ”systemet gör 

som jag vill att den ska göra” och ”systemet gör det jag förväntade mig att den 

skulle göra” (Reiss, 2012).  

3.1.4 System Usability Scale 

För mer än 30 år sedan utvecklades enkätskalan System Usability Scale (SUS) som 

kunde mäta hur människor upplevde användbarheten av de olika system inom data 

som människor jobbade med. Systemet kallades för ALL-IN-1 och syftet var att 

forskarna skulle hjälpa till och utveckla systemet så att det skulle bli lättare att 

använda. Denna enkätskala visade sig vara ett enkelt och användbart verktyg inom 
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användartestning. För att kunna mäta användbarheten tittade forskarna på tre 

komponenter som är effektivitet (eng. effectiveness), måluppfyllelse (eng. 

effieciency) och tillfredställelse (eng. satisfaction). Effektivitet handlar om att 

människor faktiskt kan utföra och slutföra sina uppgifter och uppnå sina mål. 

Måluppfyllelse innefattar till vilken nivå användarna förbrukar de resurser de har 

att tillgodogöra sig med när de ska uppnå sina mål. Tillfredställelse handlar om till 

vilken grad användarna känner sig nöjda med deras erfarenhet av att uppnå ett mål. 

Trots att användarna klarar av sina uppgifter i ett system så kan bekostnaden av 

betydande utgifter för de anställdas ansträngning och tiden som de lade ner leda till 

att de inte blir nöjda och då blir inte systemet användbart. Ett system är exempelvis 

inte heller användbart om användarna är nöjda med systemet men inte uppnår sina 

mål. Enligt forskning ska summering av SUS över 68% vara godkänt och allt under 

68% är under medelmåttet (Brooke, SUS: A Retrospective, 2013).  

 

System Usability Scale (SUS) är en enkel skala (1 till 5) med tio påstående och är 

en standardiserad enkät. Denna enkät ska syfta till att ge en global syn på de 

subjektiva bedömningar som finns på användbarhet. SUS är en Likert-skala som 

ger forcerade frågor där man ställer fram ett påstående eller uttalande och 

användaren anger då hur mycket den håller med i påståendet eller inte på en 5 - eller 

7-punktsskala. När respondenten svarar på skalan är den mellan ”starkt 

överenskommelse” (eng. strongly agree) till ”stark motsägelse” (eng. strongly 

disagree). Detta gjordes för att förhindra responsfel som orsakats av respondenterna 

där dem inte ska behöva tänka på varje uttalande. Genom att man växlar positiva 

och negativa påstående måste respondenten läsa varje uttalande och anstränga sig 

för att tänka över om de instämmer eller inte håller på det påståendet. När man vill 

beräkna SUS summerar man poängen från varje påstående. Varje påstående har en 

skala från 0 till 4, och påstående 1, 3, 5, 7 och 9 räknas ut genom att man tar skalans 

position minus 1. Påstående nummer 2, 4, 6, 8 och 10 är värdet 5 minus skalans 

position. Till slut multipliceras summan av poängen med siffran 2.5 för att få ett 

värde på användarbarheten av systemet. Poängen för SUS ligger mellan 0 och 100 

(Brooke, SUS - A quick and dirty usability scale, 1996).  

3.1.5 Formativ och summativ utvärdering 

Formativ och summativ utvärdering används för att utvärdera och använda sin data 

från användarstudier. Det är då viktigt att veta vad man har för mål och kunna förstå 

användarnas mål med produkten. För att kunna bestämma detta behöver man ha 

utvärderingsmetoder som passar det som man faktiskt vill mäta (Albert & Tullis, 

2013). 

 

Den formativa utvärderingen handlar om en process som syftar till att hitta och 

identifiera förändringar som sker under processens gång. Förändringar kan vara ny 

information eller kunskap eller att handlingsmönster och värderingar har förändrats. 

Fokus inom formativ utvärdering är på helheten och att man ska ta hänsyn till alla 

individer där man vill titta på lärdomar, praktisk nytta och erfarenhet. En metod för 

denna utvärdering är ”360 grader” där man intervjuar alla användare i en aktivitet 

där alla ska ha en chans att höras (Svenska folkskolans vänner, 2018). Formativ 
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utvärdering inom interaktionsdesign handlar om att designern ska utvärdera en 

produkt eller design kontinuerligt även när produkten eller designen håller på att 

skapas. Designern försöker identifiera brister och vad det är som är bra. Denna 

process görs om och utvärderas tills produkten känns tillräckligt bra. En sådan 

utvärdering utförs alltid innan en design är klar (Albert & Tullis, 2013).  

 

Den summativa utvärderingen handlar istället om att man summerar ihop data under 

en kortare eller längre tidsperiod. Detta blir som en slutlig summering och 

utvärderingen är vanlig inom utbildningsvärlden. Utvärderingen syftar till att samla 

ihop erfarenheter, vad som gick bra och vad som gick dåligt samt styrkor och 

svagheter (Svenska folkskolans vänner, 2018). Inom design handlar den summativa 

utvärderingen om att utvärdera när produkten är klar. Målet med denna 

utvärderingen är att se hur bra en produkt är rent funktionellt och att man jämför 

produkterna med och mot varandra. Den formativa utvärderingen fokuserar på att 

hitta förbättringar för produkten medans den summativa utvärderingen vill jämföra 

och utvärdera produkten sett till flera olika kriterier (Albert & Tullis, 2013).  

3.1.6 Tänka högt-protokoll 

Ett tänka högt-protokoll är ett klassiskt verktyg inom användbarhetstestning där 

man vill se när användaren direkt interagerar med verktyget för att klara av vissa 

typer av uppgifter. Att filma ger observatören mer information om känslor såsom 

frustration, förvirring eller andra problem som kunde ha dykt upp. I den 

observerade analysen så vill man titta på varför användaren upplevdes som 

frustrerad under användningen av verktyget. Användaren kommer under tidens 

gång att verbalt få beskriva deras tankar när de genomför uppgifterna på systemet 

som krävs för själva användartestet. Detta utförs för att få en inblick i deltagarens 

mentala modell och systemets mentala modell. Man vill då titta på skillnader mellan 

dessa modeller för att kunna identifiera problem och ändringar som man vill 

förändra. Dessa tankar kan ge indikationer på vad användaren gillar och inte gillar 

och hur man kan förändra gränssnittet sett ifrån användarens perspektiv (Joe, 

Chaudhuri, Le, Thompson, & Demiris, 2015).  

3.1.7 Intervju och observation 

För att undvika att deltagaren i studien blir påverkad eller störd av gruppdynamik 

eller andra människor kan det vara bra att genomföra en individuell intervju. Då 

kan man få en förståelse för över hur individen tänker och tycker. Ett bra verktyg 

inför en intervju är aktivt lyssnande. Aktivt lyssnande innebär inte endast att man 

lyssnar på vad deltagaren sa utan att man även uppmuntrar till att de utvecklar 

svaren så att man som testledare kan vara säker på att man hade förstått det man har 

lyssnat på och det man hade observerat. Det innebär också att man i intervjun har 

med så lite av sina egna tankar och åsikter som möjligt för att säkerhetsställa att det 

är personen som man intervjuar åsikter och tankar som kommer fram (Goodwin, 

2009). Inom användarundersökningar är det viktigt att lyssna på sina deltagare och 

att det ska syfta till att de som de har sagt i sin intervju även ska stämma överens 

med vad de gjorde i observationen. Frågorna som man ska ställa i sin 

användartestning ska vara öppna. Om deltagaren tystnar kan det vara bra att 
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omformulera, förklara eller förtydliga det deltagaren hade sagt. Frågan ”varför” är 

bra i detta sammanhang då den frågan kan gå in på djupet i hur deltagarna kan 

resonera och förklara sina upplevelser eller sin förståelse av ett särskilt fenomen. 

Trots att en intervju kan ge mycket åt att förstå användaren är det också väldigt 

viktigt att observera för att kunna understryka att det användarna sa att de gör att de 

faktiskt gör det. Olika observationstekniker kan vara att man är som en fluga på 

väggen vilket betyder att man observerar utan att synas. Ett annat alternativ är att 

man skuggar personen utan att ställa några frågor till personen. Det tredje 

alternativet är att man ställer frågor som ”varför gör du detta?” och ”hur gör du 

detta?” till deltagaren (Arvola, 2014). Att observera sina deltagare när de utför 

uppgifterna på produkten eller prototypen är ett av dem bästa sättet för att kunna 

minska risken för self-reporting error trots att risken kan finnas att observatörens 

närvaro kan påverka deltagaren genom att deltagaren känner sig iakttagen eller 

pressad till att prestera (Goodwin, 2009). 

3.1.8 Enkät  

Den vanligaste metoden för att samla in kvantitativa data är med hjälp av enkäter. 

Enkäterna består av en mängd fixerade frågor som ska svaras av en person per 

enkät. Frågorna till enkäten är begränsade med exempelvis flervalsfrågor eller en 

Likertskala som är en enkät där forskaren mäter de olika attityder som finns hos 

användaren (Goodwin, 2009). Det är ett bra verktyg om man vill komplettera sin 

kvalitativa data i form av observation och intervju. De kvantitativa krav som kan 

finnas kan behandla längd, frekvens eller mängd. Den typ av information som kan 

hämtas från denna typ av datainsamling är hur ofta användaren använde en viss 

produkt, hur länge den använde produkten och vad det var som pågick samtidigt 

som användandet av produkten. Annan information som kan vara relevant kan vara 

användarnas upplevelser av problemlösningen i eller från produkten. I en enkät vill 

man vara så specifik som möjligt för att få kvantitativa data och siffror på sina 

designmål för att ta reda på om man uppnår dessa krav. Syftet är att hitta kritiska 

värden som man sedan kan jämföra sin egna design mot (Arvola, 2014). 

3.1.9 Utvärdering och problemdetektering 

Målet med att upptäcka problem i sin produkt är att kunna identifiera de främsta 

svårigheterna som finns i användarvänligheten. I vissa situationer kan det vara svårt 

att förstå och upptäcka vad det är som är fel i produkten men forskaren vill 

fortfarande veta vad det är som gör användaren upprörd. Svårighetsmätning (eng. 

issues-based metrics) är den mest lämpliga metoden för att upptäcka problem med 

sin produkt eller design. När man upptäckt problem vill man dela in sitt data i 

frekvens och typ, exempelvis att 20 % av alla de problem som upptäcktes hade 

klassats som förvirrande. När man använde sig av frekvens och typ kan det visa hur 

många gånger problemen upprepade sig (Albert & Tullis, 2013). 

3.1.10 Utvärderingsmetod 

Av det insamlade data från tänka högt-protokollet och intervjuerna hade 

utvärderingsmetoden allvarlighetsgrad valts för att kategorisera och upptäcka 
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problem. Tullis och Albert (2013) skriver att allvarlighetsgrad är ett bra sätt att 

upptäcka problem i sin användarstudie då den metoden lägger vikt på att fokusera 

på de problem som är nödvändiga och viktiga, exempelvis om det är en stor andel 

av användarna som irriterar sig på en specifik del i produkten behöver detta problem 

snabbt åtgärdas eller sättas i en hög allvarlighetsgrad. Genom att man prioriterar de 

olika problem som finns i ens användartestning är man mer benägen att vara mer 

positiv till sin design. Allvarlighetsgraderna kan delas in två olika typer och den 

som valts i denna studie är ett betygsättningssystem där allvarligheten beror på 

användarens upplevelse. Det betyder att ju sämre användares upplevelse är ju högre 

blir allvarlighetsgraden. Allvarlighetsgraden delas in i låg, medium och hög och hur 

man delar i detta beror på produkten som man utvärderar. Nedan beskrivs de olika 

allvarlighetsgraderna (Albert & Tullis, 2013).  

 

Låg: betyder att det är ett problem som irriterar eller frustrerar deltagaren 

men hade ingen påverkan i om användaren inte kan slutföra uppgiften. Dessa 

problem kan göra användaren förvirrad men att användaren fortfarande kan 

slutföra uppgiften. Detta typer av problem kan minska effektiviteten och/eller 

tillfredställelsen en aning. 

 

Medium: betyder att det är ett problem som bidrar till att uppgiften kan bli 

svår att utföra men leder inte helt till att användaren inte kan slutföra sin 

uppgift. Användaren kan hitta sig en väg ut för att slutföra uppgiften. Dessa 

typer av problem kan påverka effektiviteten, måluppsättningen och 

tillfredställelsen. 

 

Hög: betyder att det är problem som kan leda direkt till att användaren inte 

kan slutföra sin uppgift. Det finns inget sätt att kunna komma runt problemet 

och klara det. Denna typ av problem påverkar effektivitet, målsättning och 

tillfredställelse direkt. 

 

Att ha en stor databas med SUS-poäng som kan användas som referens är 

användbart eftersom det gör det möjligt för testledaren att göra relativa 

bedömningar av användbarheten av produkten. En fråga som ofta ställs av 

projektgruppsmedlemmar, liksom andra användbarhetsutövare, förblir emellertid: 

"Vad är den absoluta användbarheten i samband med varje enskilt SUS-poäng?" 

För att hjälpa till att svara på denna fråga genomfördes en studie som lade till en 

elfte fråga till SUS. Istället för att följa SUS-formatet användes en sjupunkts, 

adjektivsförankrad Likert-skala för att bestämma om ett ord eller en fras skulle 

kunna associeras med ett litet antal SUS-poäng. I analysen blev det numrerat från 1 

till 7 från de tilldelade adjektiven ”värst tänkbara” (eng. worst imaginable) till ”bäst 

tänkbara” (eng. best imaginable). Först genomfördes en korrelationsanalys för att 

bestämma hur väl värderingarna (med hjälp av adjektivsbetygsskalan) matchade 

motsvarande SUS-poäng som ges av deltagarna (dvs. via deras tio individuella 

betyg). Resultaten var mycket signifikanta och överensstämmer med resultaten i 

pilotstudien (Bangor, Kortum, & Miller, 2008). I den pilotstudien användes 212 

undersökningar och en korrelation av r = 0,806 hittades mellan SUS-poängen och 

en identisk adjektiv betygsskala. Denna korrelation visades dock med viss 
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försiktighet då endast några av gränssnittslägena ingick i databasen och det fanns 

en märkbar brist på datapunkter vid de extrema ändarna av adjektivsskalan (Bangor, 

Miller, & Kortum, 2009).  

 

Tabell 1. Tabell från Bangor, Miller och Korum (2009) resultat av deras studie. 

 

3.1.11 Etik 

Om ett barn är deltagare i en användarundersökning är det viktigt att ett informerat 

samtyckes inhämtas från deltagarens vårdnadshavare. Vårdnadshavaren måste i 

samtycket godkänna att deras barn är med och deltar i studien. Om studien inte 

fokuserar på individen utan att man observerar flera barn i ett klassrum kan man 

använda sig av ett passivt samtycke med ett informationsbrev som beskriver att 

vårdnadshavaren kan höra av sig med frågor eller invändningar om att deras barn 

deltar i en studie. Viktig information för vårdnadshavaren är att aktuella 

telefonnummer och e-postadresser till personerna som utför studien finns med i 

samtycket som vårdnadshavaren kan ta del av (Arvola, 2014).  

 

Forskning som involverar barn som är omyndiga kan vara ett problem ur ett etiskt 

perspektiv. Det kan vara svårt att erhålla ett lämpligt samtycke från barn eftersom 

barns förmåga att bedöma risker och se över konsekvenser kan vara begränsad då 

de kan bli påverkade av andra i sin omgivning. Om användaren är under 15 år måste 

vårdnadshavare få information om studien för att sedan ge sitt samtycke till 

forskningen. Även användaren ska informeras om studiens syfte och även ge sitt 

samtycke till att delta. Om forskningen innehåller videoinspelningar krävs 

samtycke från vårdnadshavaren och användaren men att man som testledaren även 

informerar personerna om hur inspelningen kommer att användas 

(Vetenskapsrådet, 2018).  
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4 Metod 
I följande kapitel kommer upplägget kring studien att beskrivas, vilket material och 

vilka metoder som har använts till denna studien samt motivering till varför vissa 

val och beslut har gjorts.  

4.1 Studiens upplägg 

Denna kvalitativa studie innefattade formativ utvärdering med tänka högt-protokoll 

och intervju för insamling av data för att förstå hur användarna interagerade och 

hade för åsikter och tankar om interaktionen och funktionaliteten i det digitala 

läromedlet Historiens Väktare. Enkäterna stod för den kvantitativa delen i denna 

studie med en SUS-skala för att mäta systemets användbarhet.  

 

Tänka högt-protokollet var i en formativ utvärdering där man ville hitta och 

identifiera de olika förändringar och eventuella problem som kunde ske under 

studiens gång. I tänka högt-protokollet var testledaren med och såg när deltagaren 

direkt interagerade med systemet, tittade på vad användaren klickade på och inte, 

samt se om läromedlets olika delar var sammanhängande och lätta att följa. 

Testledare ställde frågor under tiden. Intervjun gick mer ingående på de känslor och 

tankar angående om användarna kände sig nöjda eller frustrerade och andra åsikter 

kring användandet av läromedlet. Intervjun innefattade både summativ och 

formativ utvärdering. Tänka högt-protokollet lade mer fokus på hur interaktionen 

fungerar och varför användaren agerade och tänkte som den gjorde medans 

intervjun fokuserade på användarnas känslor och åsikter.   

 

Enkäten utvärderas summativt då svaren från enkäten blev en slutlig summering 

och gav en utvärdering när lärospelet hade utvecklats klart. Innehållet för enkäten 

byggde på Brookes SUS-skala om användbarhet men frågorna var inhämtade från 

en svensk översättning av originalet som ursprungligen var på engelska. Enkäten 

hade sedan gjorts om så att den passade studiens upplägg och innehåll. Användarna 

skulle ha känt sig tillfredsställda och nöjda med deras prestation när de hade klarat 

ett uppdrag eller hade spelat lärospelet.    

4.1.1 Deltagare 

Deltagarna gavs ett passivt samtycke där deltagarnas föräldrar fick ett 

informationsbrev via e-post. I informationsbrevet fanns det beskriven information 

om att vårdnadshavaren kunde höra av sig med frågor eller funderingar om att deras 

barn hade deltagit i en studie. Även aktuella telefonnummer och e-post till de 

personer som utförde studien fanns också med i brevet. Deltagarna hade nummer 

istället för namn för att det ska bli anonymiserat och att deltagarna inte ska bli 

identifierade. I studien lagrades ingen personlig information, varken fullständigt 

namn eller personnummer. Studien är därmed anpassad till den nya 

dataskyddsförordningen kallat GDPR (European Union, 2016).  
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Deltagarna rekryterades från en grundskola i Linköping den 9 april och den 16 april 

2018 under två lektioner i Elevens val. Elevens val är en lektion där eleverna själva 

får välja ett eller flera ämnen att fördjupa sig i under den lektionstiden. Varje lektion 

var 50 minuter lång. Totalt testades 14 stycken barn där 8 stycken var pojkar och 8 

stycken var flickor. Deltagarna var mellan 10 och 11 år gamla och gick i årskurs 4. 

Innan studien genomfördes så pilottestades frågorna av en deltagare som gick i 

årskurs 4 av den andra testledaren. Detta för att se så att frågorna kan förstås, 

besvaras och är ställda på rätt sätt för den åldersgruppen. Pilottestningen var 

muntlig och därför kommer resultatet av pilottestningen inte visas här 

Pilottestdeltagaren deltog endast i enkäten i denna studie. 

4.1.2 Material 

Tänka högt-protokollet genomfördes först (se Bilaga A) för att se direkt när 

användaren interagerade med systemet. När tänka högt-protokollet hade gjorts 

utfördes en kort intervju (se Bilaga B) som syftade till att ställa fler utförliga frågor 

som inte togs upp i enkäten och gick djupare in på vad det var som var svårt 

respektive lätt eller vilka typer av problem som användaren tyckte att den stötte på 

under spelets gång. Enkäten (se Bilaga C och D) gjordes digitalt på en av skolans 

surfplattor, iPads, via Google Formulär. Lärospelet spelades på skolans surfplatta 

där varje elev hade en egen personlig iPad. Enkäten var baserad på Brookes System 

Usability Scale (se Bilaga E) samt en svensk översättning av samma enkät (se 

Bilaga F). Ett informationsblad (se Bilaga G) från forskargruppen skickades till 

lärarna på skolan samt elevernas föräldrar innan studiens start. Bilderna till 

lösningsförslagen redigerades i Power Point.  

 

Uppgifter som deltagarna fick göra 

Deltagarna i spelet fick utföra fem stycken tidsresor och därmed göra prov i 

skolsalen fem gånger. Uppgifterna bestod av att deltagaren skulle besöka en 

historisk person i en viss typ av miljö för att lära sig mer om den historiska 

personen, vad den har gjort för forskning och upptäckter exempelvis. Den första 

uppgiften gick ut på att deltagaren fick sortera lappar, i form av olika påstående och 

lägga dem i rätt ordning och till rätt historisk person. I den andra och i den tredje 

uppgiften fick användaren titta i en begreppslåda och ta ut begrepp och dra pilar 

från den historiska personen till olika typer av begrepp. I den fjärde uppgiften skulle 

användaren ta två pusselbitar på en tidslinje och sätta ihop dem. När man för ihop 

pusselbitarna bildas det en händelse som ska placeras ut rätt på tidslinjen. I den 

femte och sista uppgiften ska användaren sätta dit olika bilder på tre rader som är 

vändpunktsraden (mitten), föreraden (längst upp) och efterraden (längst ned). 

 

Organisation av frågor i enkät med motivering 

Enkäten utformades efter en svensk översättning av SUS, en standardiserad enkät 

med 5 påstående. Språk och begrepp gjordes om för att passa målgruppen, 

exempelvis att vissa ord förenklades. Varför denna enkät valdes var för att den 

mätte systemets användbarhet och gav ett mått på hur nöjda användarna var med 

spelet. Fråga 1, 3, 5, 7 och 9 var av positiv karaktär och fråga 2, 4, 6, 8 och 10 var 

av negativ karaktär. Detta för att balansen mellan negativa och positiva påstående 
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skulle bli jämn samt för att få respondenten att tänka till innan den svarar, läsa varje 

påstående och därmed anstränga sig för att tänka om den instämmer eller inte. Fråga 

1 ”Jag tror jag vill spela spelet igen” kan visa på att deltagaren var nöjd med spelet 

och tyckte att det var kul att spela. Fråga 2 ”Jag tycker det är krångligt att spela 

spelet” kan mäta användarens tillfredställelse, om det var något som kändes oklart 

eller jobbigt exempelvis och om något var komplicerat. Fråga 3 ”Jag tycker spelet 

är lätt att spela” var en motsatsfråga till fråga 2 där denna fråga mätte om 

användaren var tillfredsställd och att användaren inte stötte på några problem eller 

hinder under spelets gång. Fråga 4 ”Jag behöver mycket hjälp för att förstå hur man 

spelar” relaterar till fråga 2 om att användaren stöter på så mycket problem i spelet 

så att användaren behöver hjälp. Fråga 5 ”Jag tyckte att spelets olika delar (rum) 

hänger ihop bra” handlade om att användaren tyckte att funktionerna (rum) var väl 

samordnade och gav en större tillfredställelse. Fråga 6 ”Jag tycker att många saker 

i spelet fungerar på olika sätt” handlade om att systemet var inkonsekvent, att 

delarna inte spelet inte hängde ihop. Fråga 7 ”Jag tror att andra elever snabbt kan 

lära sig hur man spelar spelet” handlade om att andra användare kunde ha lärt sig 

system snabbt, om man förstod hur man spelar det. Fråga 8 ”Jag tycker att det är 

jobbigt att spela” handlade om användaren tyckte att det var besvärligt att använda 

systemet. Fråga 9 ”Jag känner mig säker på hur jag gör när jag spelar” handlade om 

användaren kände sig trygg och nöjd när den använder systemet. Fråga 10 ”Jag 

kände att jag behövde lära mig mycket om spelet innan jag kunde börja spela” 

handlade om användaren behövde mycket förkunskap innan personen började 

använda systemet.  

4.1.3 Utförande 

Studien började med att en av testledarna gav inför helklass generell information 

om studiens syfte och presenterade forskningsgruppen. Klassen fick sedan se en 

instruktionsvideo från en projektor och efter det kunde de räcka upp handen och 

ställa frågor innan studien började. Deltagarna fick sedan hämta en surfplatta med 

hörlurar och skriva in länken till lärospelet i webbläsaren Safari. Testledaren hade 

skrivit upp länken till lärospelet på tavlan. Det delades ut individuella 

användarnamn och lösenord till alla deltagare så att de kunde logga in och börja 

spela spelet. När deltagarna hade börjat spela tillfrågades två personer i taget ut 

slumpmässigt från en klasslista. Deltagarna fick frågan om de ville följa med till ett 

annat tomt klassrum där två testledare skulle ställa lite mer ingående frågor om 

spelet. Deltagarna kunde tacka nej och då valdes det slumpmässigt ut en annan 

person från klasslistan. Totalt testades runt sex till åtta deltagare per lektion. Studien 

bestod av 14 deltagare där 7 deltagare var killar och 7 deltagare var tjejer. Dessa 14 

deltagare genomförde ett tänka högt-protokoll som var cirka 10 till 15 minuter 

långt. Innan tänka högt-protokollet började lästes introtexten från protokollet upp 

som gav information om vad studien innebar, att deltagarna kunde avbryta och om 

personen hade några frågor innan studien började. Efter tänka högt-protokollet 

genomfördes en kort intervju där en introtext lästes upp följt av 10 bestämda frågor. 

Detta tog ungefär 20 till 25 minuter per person.  
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Deltagarna fyllde även i en SUS-enkät där man kunde svara på en femgradig skala 

(1=”håller inte alls med” till 5=”håller helt med”). Totalt svarade 30 personer på 

enkäten, detta var inklusive de 14 deltagarna som gjorde tänka högt-protokollet och 

intervjun. Varje person fick enskilt svara på enkäten med 10 stycken påstående. 

Enkäten fylldes i elektroniskt på samma surfplatta som användarna spelade på. 

Språket i enkäten försökte även anpassas till användarnas ålder och tempuset från 

den svenska översättningen byttes från imperfekt till presens. Fråga 2 på 

översättningen ”Jag tyckte att detta system var onödigt komplicerat” blev ”Jag 

tycker det är krångligt att spela spelet” och fråga 6 ”Jag tyckte att det fanns för 

mycket inkonsekvens i systemet” blev till ”Jag tycker att många saker i spelet 

fungerar på olika sätt”.  

 

Det var inte aktuellt att spela in deltagarna med videoinspelningar eller 

röstinspelningar. Detta på grund av de etiska kraven då målgruppen för denna studie 

är personer som är under 15 år och därmed behöver målsmans underskrift och 

tillstånd.  

4.1.4 Analys av data 

För att analysera data hade handskrivna anteckningar från tänka högt-protokollet 

och intervjun lästs igenom och bearbetats. Dessa hade sedan renskrivits några 

timmar efter datainsamlingarna och har sedan blivit analyserat. Denna typ av data 

är beskriven i flytande text men även i en allvarlighetstabell.  Deltagarna delas in i 

olika nummer, exempelvis (1) angav deltagare 1 så att man skulle kunna skilja deras 

åsikter åt. 
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5 Resultat 
Resultaten kommer att presenteras i kronologisk ordning. Resultaten kommer leda 

till olika lösningsförslag som hittas under rubriken ”Resultatdiskussion och 

lösningsförslag”.  

5.1 Sammanfattning av resultat 

Summeringen av SUS ska vara över 68% vara godkänt och allt under 68% är under 

medelmåttet (Brooke, SUS: A Retrospective, 2013). I resultatet från tabell 11 

visade det sig att 21 av 30 deltagare svarade över 68%. Det betyder att det var 9 

personer som hade svarat under 68% vilket ger systemet ett betyg under 

medelmåttet. Tänka högt-protokollet och intervjun visade att det fanns vissa 

problem som kunde identifieras exempelvis att det var svårt att förstå betydelsen av 

begrepp i skolsalen.   

5.2 Tänka högt-protokoll 

Detta resultat kommer att presenteras rum för rum. Inga kön kommer att skrivas 

och deltagarna kommer beskrivas med ”hen” för att det ska bli så neutralt som 

möjligt.  

 

 
Bild 1. Bild på en deltagare som använde lärospelet under studiens gång. 

 

Instruktion och tidsslottet 

En användare (1) klickade inte direkt på slottets port utan klickade sig runt på slottet 

innan den tillslut kom in till slottet. I hallen klickade användaren direkt på skolsalen 

istället för tidsmaskinsrummet. Systemet gav feedback om att det inte gick att gå in 

i skolsalen och användaren klickade på tidsmaskinsrummet. Användare (8) verkade 

inte veta vad den skulle göra utanför tidsslottet och provade att klicka på skolsalen 

som det inte gick att gå in i och tvekade mycket om vart användaren skulle trycka. 



 

27 

 

Tidsmaskin och tidsmaskinsrummet 

Användare (1) berättade att personen hade svårt att förstå hur man skulle resa och 

testade sig fram och gjorde en tidsresa. Användare (3) berättade att den visste vart 

den skulle resa när bubblan med ”Ny!” dök upp och tittade i den magiska boken för 

att se att hen hade åkt till rätt ställe, ”måste kolla ifall att” förklarade användaren. 

 

Nicolaus Copernicus 

Användare (1) klickade inte på vakten när personen kom fram och gick direkt in till 

Copernicus rum. Användaren klickade sig rätt på samtliga objekt och den historiska 

personen. Användaren berättade att det borde ha funnits något som gav någon form 

av återkoppling om vad man skulle kunna göra i detta rum. Användaren reste fram 

och tillbaka till och från detta rum två gånger. En annan användare (4) klickade på 

vakten. Berättade att hen förstod att man skulle klicka på saker och tyckte att det 

var lagom mycket text. Berättade att hen hade svårt att komma ihåg allt och läste 

om flera gånger och hade inte använt den magiska boken tidigare och använde den 

inte trots rekommendation och demonstrering av testledaren. Berättade att det var 

svårt att förstå varför man skulle skriva anteckningar. En annan användare (8) 

klickade på allt hos Copernicus och öppnade den magiska boken för att anteckna. 

Detta är första gången användaren använde den magiska boken.   

 

Skolsalen – första uppgiften 

Användare (1) tittade på instruktionsfilmen och drog begrepp till lådan, det stakade 

sig i bläddringsläget, användaren kom inte vidare eftersom det var en dialogruta 

som skulle stängas ned först, kan ta bort saker ut lådorna, användaren gjorde om 

tidsresan igen när Chronos gav återkoppling om att alla svar inte var rätt, glömde 

använda den magiska boken. En annan användare (4) berättade att det är lätt att 

förstå uppgifterna, hade redan gjort provet en gång och försökte igen, tyckte det var 

svårt att veta vilka begrepp som skulle vara med och testade sig fram. En annan 

ifrågasatte (8) om hen ska klicka på instruktionsvideon eller inte. Gick inte att dra 

korten för att dialogrutan med tidsalven är uppe. En annan användare (10) 

funderade mycket på lapparna.  

 

Galileo Galilei 

Användare (2) berättade att hen tyckte att Galileo ”babblar”, hade skrivit ned saker 

i anteckningar i den magiska boken, användaren berättade att hen hade åkt fram och 

tillbaka och att tyckte att det var svårt att komma ihåg saker från tidsresorna men 

att den magiska boken hjälper till att komma ihåg. Användare (3) berättade att det 

var lätt att förstå hur den magiska boken fungerade, använde sig mycket av den. 

Lätt att förstå tidsresorna och att man skulle klicka på den historiska personen och 

objekten för att få information till att klara de olika uppdragen, bra att skriva ned 

saker i boken ”för säkerhetsskull”, skrev in saker själv utöver att kopiera själv. En 

annan användare (6) klickade sig fram och skrev ned lite anteckningar i den 

magiska boken. Berättade att det var svårt att förstå och att den historiska personen 

gav för lite information. En användare (9) berättade att personen tyckte att det var 

svårt att komma ihåg saker från tidsresorna. Kopierade saker från dialogen med 

Galileo till den magiska boken. Blev ibland osäker på vad personen skulle kopiera 

och inte i dialogrutorna och använde den manuella kopiera och klistra in. 
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Användaren berättade att hen letade efter den information som behövdes för att 

klara uppgiften och kopierade även lite extra. En annan användare (10) antecknade 

inte i den magiska boken, försöksledaren påminde om boken och användaren 

mindes inte hur man skulle kopiera och försöksledaren visade hur. Berättade att det 

var lagom mycket info och klickade sig runt i rummet och ibland på fel objekt. 

Användaren berättade att den brukade kolla anteckningar för att känna sig mer 

säker.  

 

Skolsalen – andra uppgiften 

Användare (2) sa att ”det är jobbigt att använda verben” i uppgiften och berättade 

att det var lätt att förstå vad man skulle ha gjort efter varje uppdrag. Klarade 

uppdraget på andra försöket. Användare (3) berättade att det var svårt att förstå 

konceptet vad det gällde pilar och vad det ska betyda, tog hjälp av den magiska 

boken för att lösa problem, berättade att det kanske skulle vara svårt att komma ihåg 

saker om man inte hade den magiska boken, tyckte det var lagom mycket 

information i varje tidsresa, det var konstigt att inte få någon feedback att alla 

begrepp inte skulle vara med, användaren tyckte det kändes bra att klara de olika 

uppdragen i skolsalen. En annan användare (6) tyckte denna uppgift var svår, skrev 

ned egna anteckningar i den magiska boken, berättade att det var svårt att veta vilka 

begrepp man ska ha med och att det var svårt när man inte fick feedback. Använde 

sig inte av Chronos feedback från rättningen och gör om tidsresan. Användaren 

kom tillbaka, hade svårt att förstå begreppen i uppgiften såsom ”argumentera 

emot”, ”var kritisk till”, ”importerade”, ”klorofyll” och ”botanik”. Användaren bet 

på sina naglar, tittade ut genom fönstret och stirrade ibland på skärmen. Berättade 

att det var tråkigt när spelet var för svårt. En annan användare (10) blev osäker på 

begreppen och tvekade på relationerna. En användare (12) sa att hen ska till 

skolsalen för att Timy hade sagt det fast det egentligen var boken som talade om 

det. Hade lagt ut flera begrepp tidigare och läst begreppen för att se om hen skulle 

komma ihåg det. Användaren berättade att hen inte vet vad hen ska göra, och vill 

åka tillbaka men vet inte hur personen ska avsluta i skolsalen. Använde sig inte av 

den magiska boken för att hen inte förstod hur hen ska göra. En annan användare 

(13) klickade bort instruktionsfilmen och berättade sedan när hen börjar provet att 

det var ett misstag av hen att klicka bort videon. Användaren visste inte vad hen 

skulle ha gjort. Användaren chansade på relationerna och undrade hur många saker 

det var som skulle vara med och hur många begrepp det är som räcker. Gör om 

provet två gånger. 

 

Émilie du Châtelet  

Användare (2) kopierade all form av text, även det som inte var relevant. Gick 

tillbaka och raderade saker i den magiska boken ”som inte är relevant” sa deltagaren 

själv. Användaren berättade att hen tyckte det var svårt att förstå hur man ska 

kopiera och klistra in, personen använde sig av den manuella funktionen i Apple i 

kopiera/klistra in. Användaren sa att det var lätt att förstå vad man skulle göra och 

vad man ska trycka på i respektive rum och trodde att det skulle vara svårare om 

man inte hade den magiska boken. Användare (3) kopierade hela stycken till den 

magiska boken, förklarade att det var enklare än att ta separata delar. Tyckte det var 

enkelt att förstå vilka objekt det är som man ska klicka på eftersom böcker och sånt 
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”står för sig självt”, hade svårt att klicka sig ur konversationen, tyckte all text och 

information var användbar. Gillade kopiera- och klistra in metoden, var lätt att 

använda. En annan användare (5) använde den manuella tillbakaknappen istället för 

dörrar. Berättade att det var svårt att förstå vart man ska, tryckte på det som det ser 

ut som man ska trycka på. Berättade att detta uppdrag var svårare än de två innan. 

Sa att hen inte behövde den magiska boken. Berättade att det är lite för mycket text 

på vissa tidsresor.  

 

Skolsalen – tredje uppgiften 

Användare (3) tittade inte på instruktionsvideon, kände igen begreppen från 

tidsresorna. Det är andra gången som användaren (5) gjorde denna uppgift och 

berättade att hen tyckte att det var svårt. Användaren skrev egna anteckningar i den 

magiska boken samt den återkoppling som den fick av Chronos efter rättningen av 

provet. Deltagaren gör om tidsresan. En annan användare (7) använde sig av 

kopiera/klistra in till den magiska boken och berättade att den hade använt den i alla 

uppdrag, sa att vissa begrepp är lättare och vissa svårare. Kopiera det som 

användaren tyckte var viktigt, det är svårt att komma ihåg allt från tidsresorna, 

tyckte att de olika begreppen var svåra såsom ”argumentera för”, gör inte om 

tidsresan efter misslyckat uppdrag och provar direkt igen.  

 

Skolsalen – fjärde uppgiften 

En användare (14) hade provat tidslinjen flera gånger och förklarade att det var 

svårt att förstå Chronos återkoppling. Användaren förklarade att det vore bättre om 

det inte tog så långt tid för Timy att visa och för Chronos att rätta. Användaren 

provar att ändra om bitarna på tidslinjen och tyckte fortfarande att den var för svår 

och förklarade att användaren själv inte hade så mycket tålamod. Verkar köra trial-

and-error metoden och åkte tillbaka till dem platserna som Chronos gav feedback 

på som Emelie och Galileo.  

5.3 Intervju 

Nedan följer en sammanställning av varje svar från varje deltagare fråga för fråga. 

Fråga 1 till 3 tar upp bakgrundsinformation och fråga 4 till 10 tar upp information 

om användbarheten.  

5.3.1 Fråga 2 

Kan du berätta om dina fritidsintressen? 

Tabell 2. Intressen som deltagarna engagerar sig i. 

Intressen Svarsfrekvens 

Basket 3,57% 

Dansa 10,7% 

Fortnite 3,57% 

Fotboll 21,4% 

Gymnastik 10,7% 



 

30 

 

Inlines 3,57% 

Innebandy 7,14% 

Minecraft 3,57% 

Programmering 3,57% 

Pyssla 3,57% 

Rida 3,57% 

Vara med kompisar 25,0% 

 

5.3.2 Fråga 3 

Använde du mycket dator eller surfplatta? Vad gör du då? 

Tabell 3. Enheter som deltagarna använde.   

Enhet Svarsfrekvens 

Mobil 22,2% 

Surfplatta 55,6% 

Dator 11,1% 

Inget 11,1% 

 

Deltagarna som använde mobilen mycket använde den till att spela dansspel och 

använde applikationen musical.ly och Coinmaster.  

5.3.3 Fråga 4 

Brukar du spela spel som är likt Historiens Väktare?  

Om inte, vad brukar du spela om du spelar? 

Tabell 4. Svarsfrekvens för hur ofta deltagarna spelade ett liknande spel.  

Svar Svarsfrekvens 

Nej 78,6% 

Ja 21,4% 

 

Tre deltagare hade spelat spel som liknande Historiens Väktare. En deltagare (2) 

hade spelat ett liknande historiespel från en julkalender men mindes inte namnet på 

det och deltagare (3) hade spelat ett matematikspel där man skulle klara olika 

matematiska uppdrag där man hade med en avatar under spelets gång. Deltagare 

(6) förklarade att det var likt ett lärospel som den spelade när den var mindre.  

5.3.4 Fråga 5  

Tyckte du att spelet såg ut som de flesta spel som du hade sett eller som du 

brukar spela? 

Tabell 5. Svarsfrekvens om deltagarnas upplevelse om spelet var likt eller inte. 

Svar Svarsfrekvens 

Nej 64,3% 
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Lite 35,7% 

 

Deltagare (10) svarade att det påminde om ett Bolibompaspel som hen spelade när 

hen var yngre.  

5.3.5 Fråga 6 

Kändes spelet svårt eller lätt? Varför? 

Tabell 6. Svarsfrekvens om deltagarna upplevde spelet som svårt eller inte.  

Upplevelse Svarsfrekvens 

Svårt 28,6% 

”Mittemellan” 64,3% 

Lätt 7,14% 

 

Deltagare (1) sa att det var svåra instruktioner och (4) sa att det var mycket att 

komma ihåg. Deltagare (2) motiverade att om spelet hade varit lätt så hade svaren 

till de olika uppdragen varit mer uppenbara och att de historiska personerna skulle 

ha berättat mer om de rätta svaren, (3) svarade att det var bra att man fick tänka lite 

själv och att det var kul att lära sig nya saker och (5) berättade att det var mer svårt 

än lätt. Deltagare (7) berättade att det ibland kändes svårt och ibland lätt, att det 

blev svårare ju längre in i spelet man kom och det blev mycket information.  

5.3.6 Fråga 7 

Försök komma ihåg något moment när du upplevde något som lätt/svårt, hur 

kändes det? 

Tabell 7. Moment som deltagarna har upplevt som lätt eller svår.  

Moment Svarsfrekvens 

Inget 14,3% 

Florens 7,14% 

Skolsalen 35,7% 

Émilie du Châtelet 7,14% 

Galileo Galilei 7,14% 

Övrigt 28,6% 

 

Deltagare (3) beskrev att tidsresan till Florens var svår för att man behövde åka dit 

flera gånger. Deltagare (4) tyckte att skolsalen var svår och att det kändes jobbigt 

när man inte klarade uppgifterna. Deltagare (5) tyckte rummet med Émilie du 

Châtelet var svårt för att det var mycket information, det tog långt tid och det skulle 

behövas bättre feedback. Deltagare (6) tyckte att spelet generellt var ganska svårt 

då man inte fick den exakta informationen från tidsresorna. Deltagare (7) förklarade 

att skolsalen var lätt i början men blev sedan svårare. Deltagare (8) berättade att det 

var svårt att komma ihåg saker och att man måste chansa i skolsalen. Deltagare (9) 

förklarade att det var svårt att kopiera och att det var svårt att se relationerna i 
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Galileo Galilei. Deltagare (10) berättade att det var svårt att komma ihåg saker i 

skolsalen. Deltagare (11) förklarade att det var lätt att förstå hur man ska lägga till 

saker men svårt att veta vad som är rätt.  Deltagare (12) menar att det var lätt att 

göra tidsresorna i början och att orden i skolsalen var svåra. Deltagare (13) berättade 

att det är svårt att veta vad man ska göra när man inte hade tittat på 

instruktionsfilmen. Deltagare (14) berättade att spelet var lätt i början men att 

tidslinjen var väldigt svår och att man måste åka fram och tillbaka. 

5.3.7 Fråga 8  

Tyckte du att det var lätt eller svårt att klara de olika uppdragen i spelet? 

Tabell 8. Svarsfrekvens för om deltagarna tyckte det var lätt eller svårt att klara 

uppdragen i Historiens Väktare.  

Upplevelse Svarsfrekvens 

Svårt 7,14% 

”Mittemellan” 78,6% 

Lätt 14,3% 

 

5.3.8 Fråga 9 

Kändes det som att du förstod spelet på en gång eller tyckte du att det tog tid 

att komma in i spelet? 

Tabell 9. Deltagarnas upplevelse om de förstod spelet direkt eller inte.  

Upplevelse Svarsfrekvens 

Förstod direkt 64,3% 

”Tog ett tag” 35,7% 

 

5.3.9  Fråga 10   

Använde du dig av instruktionsvideorna från YouTube eller provade du dig 

fram? 

Tabell 10. Svarsfrekvens på om deltagarna hade använt instruktionsfilmerna eller 

inte.  

Svar Svarsfrekvens 

Nej 71,4% 

Ja 28,6% 

 

Deltagare (5) svarade att hen tittade på dem två gånger. Deltagare (8, 10 och 12) 

använde sig av instruktionsfilmer för att det blev lättare att förstå spelet då.  
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5.4 Enkät 

Två typer av tabeller från enkäten kommer att presenteras. Den första tabellen är en 

deskriptiv tabell för summeringen av SUS som är sorterad och rangordnat i olika 

adjektiv. Den andra tabellen representeras svaren i medelvärde som helhet. 

 

Tabell 11. Resultat från SUS-enkät där ett adjektiv motsvarar ett visst medelvärde 

(M). 

Adjektiv Antal SUS (M) 

Worst Imaginable 0 12.5 

Awful 1 20.3 

Poor 2 35.7 

OK 6 50.9 

Good 12 71.4 

Excellent 8 85.5 

Best Imaginable 1 90.9 

 

Tabell 12: Resultat från SUS-enkäten där S (M) motsvarar medelvärdet på den vanliga 

5-punktsskalan, SUS (M) är medelvärdet av värdet på SUS-skalan på 0-4. SUS-score är 

summeringen i procent.  

Fråga Svar 

 S (M) SUS (M) SUS-score (%) 

1. Jag tror jag vill spela spelet 

igen 

2.87 3.61 56 

2. Jag tyckte det är krångligt att 

spela spelet 

3.00 2.00 60 

3. Jag tyckte spelet är lätt att 

spela 

2.77 1.77 53 

4. Jag behöver mycket hjälp för 

att förstå hur man ska spela 

spelet 

2.03 2.99 89 

5. Jag tyckte spelets olika delar 

(rum) hänger ihop bra 

3.70 2.70 81 

6. Jag tyckte att många saker i 

spelet fungerar på olika sätt 

3.10 1.90 57 

7. Jag tror att andra elever snabbt 

kan lära sig hur man spelar spelet 

3.78 2.87 86 

8. Jag tyckte att det är jobbigt att 

spela 

2.90 2.10 63 
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9. Jag känner mig säker på hur 

jag gör när jag spelar 

3.67 2.67 80 

10. Jag kände att jag behövde 

lära mig mycket om spelet innan 

jag kunde börja spela 

2.00 3.00 90 
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5.5 Allvarlighetsgrad 

Utifrån utvärderingen hittades totalt 18 svårigheter varav 1 klassades som en hög 

allvarlighetsgrad, 6 stycken som medium allvarlighetsgrad och 11 stycken som låg 

allvarlighetsgrad.  

 

Tabell 13: Observerade svårigheter från tänka högt-protokollet och intervjuerna. 

  Svårighet Allvarlighetsgrad 

1 
Svårt att förstå betydelsen av begrepp i 

skolsalen 
Hög 

2 Kan inte genomföra tidsresa Medium 

3 
Använde inte den magiska boken för att 

skrivna egna anteckningar 
Medium 

4 

Använde sig inte av den magiska bokens 

funktion för kopiera och klistra in information 

från tidsresor (från dialogrutorna) 

Medium 

5 Svårt att förstå vad man ska göra i en skolsal Medium 

6 Upplever spelet som svårt Medium 

7 Upplever uppdragen i skolsalen som svåra Medium 

8 
Klickar inte på relevanta föremål och objekt i 

en tidsresa 
Låg 

9 Reser fram och tillbaka i tidsresorna Låg 

10 
Kommer inte vidare i skolsalen (dialogrutan 

hade stakat sig) 
Låg 

11 Tittar inte på instruktionsfilmerna Låg 

12 Användaren känns uttråkad Låg 

13 Användaren känns omotiverad Låg 

14 Gör inte om tidsresa efter misslyckat prov Låg 

16 Upplever uppdragen i skolsalen som svåra Låg 

17 
Använde inte den magiska boken för att se 

nästa uppdrag 
Låg 

18 

Använde manuella knappar (trycker på 

tillbakaknappen på iPaden istället för på spelets 

dörr) 

Låg 
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6 Diskussion 
Diskussionen kommer att presenteras i en kronologisk ordning för spelets olika 

steg. Diskussionen kommer att ta upp de lösningsförslag som finns för förbättringar 

i läromedlet baserat på det insamlade data från resultatet.  

6.1 Resultatdiskussion och lösningsförslag 

6.1.1 Sammanställning av resultat 

Från resultatet i tabell 11 visade det sig att 21 deltagare av totalt 30 svarade över 

68% på summeringen av SUS-enkäten vilket visar på att majoriteten av deltagarna 

tyckte att användarbarheten var bra och ger systemet betyget godkänt. Det var 9 

stycken deltagare som svarade under 68% vilket ger betyget under medelmåttet. 

Varför det är så många som har svarat att användarbarheten är godtycklig kan vara 

för att systemet har blivit testat flera gånger tidigare. När ett system har blivit testat 

kan det betyda att många problem i interaktionen har blivit lösta. Resultatet visar 

ändå på att det finns förbättringsmöjligheter av vissa delar i lärospelet. Detta kan 

ge en förklaring till varför det endast var en svårighet som klassades som hög i 

allvarlighetstabellen (se Tabell 13).  

6.1.2 Instruktionsfilmer 

Studien visade att många användare inte hade använt sig av instruktionsfilmerna 

och att många användare försökte klara uppgifterna i skolsalen på egen hand. I 

intervjun var det 71,4% av deltagarna som svarade att de inte hade använde sig av 

instruktionsfilmen. Tre deltagare svarade att de hade använt instruktionsfilmerna 

för att det blev lättare att förstå. Denna studie visade att användarna hade frågat om 

det som kom upp på instruktionsfilmen, exempelvis att en användare undrade om 

alla begrepp i skolsalen skulle vara med eller inte, vilket var något som nämndes i 

instruktionsfilmen. En deltagare svarade i tänka högt-protokollet att ”det var 

konstigt att inte få någon återkoppling att alla begrepp inte skulle vara med”. Ett 

förslag är att instruktionsfilmerna till momenten i skolsalen kan tas bort.  Hur man 

skulle kunna åtgärda detta problem skulle vara att ha en guide som kunde ge mer 

kontinuerlig feedback, återkoppling och fakta. Detta lösningsförslag kan leda till att 

läromedlet blir mer spellikt då denna typ av spelmekanism förekommer i andra 

stora spel såsom i spelserien ”Legend of Zelda” där fen Navi är spelarens guide som 

ger råd, tips och instruktioner till spelaren. Denna guide skulle då kunna 

komplettera instruktionsfilmerna eller ersätta dem helt, se mer under rubriken ”Den 

magiska guiden”.   

6.1.3 Slottsporten 

Användarstudien visade att vissa användare hade problem med att gå in i tidsslottet. 

I tänka högt-protokollet klickade en användare inte direkt på slottsporten utan 

klickade runt på slottet för att kunna komma in. En annan användare verkade inte 
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veta vad den skulle göra utanför tidsslottet. Varför detta problem hade uppstått 

kunde ha berott på att porten inte är tillräckligt synlig. Några användare klickade 

sig runt på hela slottet innan de tillslut förstod att de skulle klicka på porten. För att 

förtydliga att det var porten man ska klicka på så skulle porten kunna blinka, 

förstorats eller att det var en informationsruta som dyker upp som säger att man ska 

klicka på porten. Om man introducerade en guide skulle den kunna påpeka att 

användaren ska klicka på porten när den märker att det hade gått långt tid och 

användaren hade klickat på något annat.  

6.1.4 Den magiska guiden 

Alternativ 1  

I spelet skulle man kunna introducera en guide som man kan kalla för ”den magiska 

guiden” som då är i form av ett moln, en älva eller ett ljusklot. Rollen som den 

tilltänkta guiden skulle kunna ha är att komma med tips, påminnelser och 

vägledning till användaren. Ett exempel på när den magiska guiden skulle kunna 

användas är om användaren inte hade använt den magiska boken att anteckna i. Då 

skulle guiden kunna påminna användaren om att den magiska boken går att 

använda. Syftet med guiden skulle vara att förenkla och förtydliga saker men 

fortfarande göra spelet utmanande men inte krångligt att använda. Guiden skulle 

därmed inte ge ut all form av information och inte störa användaren utan fungera 

som en vägvisare. Den skulle vara diskret, genom att exempelvis finnas uppe i det 

högra hörnet så det inte tar för mycket uppmärksamhet från skärmen och 

användaren när den spelar. Guiden skulle då kunna ersätta instruktionsfilmerna och 

ge mindre mängd information men ta med det allra viktigaste. En funktion till den 

magiska guiden är att användarna kan klicka på guiden när den behöver upprepning 

av det den nyss sagt eller utförligare information eller gör ett förtydligande. En 

nackdel med att byta ut instruktionsfilmerna mot en guide är att 

instruktionsfilmerna tydligt illustrerar hur användaren ska utföra uppgifterna och 

ger mycket information på kort tid. Hur stor betydelse instruktionsfilmerna har för 

lärospelet är något som man skulle kunna titta vidare på i fortsatt forskning inom 

detta ämne för att se om det skulle vara möjligt att ta bort det helt.  

 

  
Figur 26. Förslag med en älva.              Figur 27. Förslag med ett moln.  

 

Det var en spridning på om användarna tyckte spelet var lätt eller svårt. Från 

resultatet i tabell 6 på frågan ” Tyckte du spelet var lätt eller svårt?” svarade 28,6% 
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svårt, 64,3% ”mittemellan” och 7,14% lätt. Att många svarade ”mittemellan” är ett 

bra svar då man som utvecklare inte vill att ett spel ska vara för svårt eller för lätt 

för att det kan leda till att användaren blir omotiverad om den utför en uppgift som 

är för lätt eller för svår. Men eftersom det endast gjordes tänka högt-protokoll och 

intervju på 14 av de 30 elever som fanns i klasserna så kan det vara svårt att veta 

hur de andra upplevde spelets svårighetsgrad och på sätt på en helt representativ 

bild av användarnas upplevelse av läromedlet.  

 

Vilka problem den magiska guiden/den mer interaktiva magiska boken skulle 

kunna lösa från allvarlighetsgraderna: 

• Svårighet 3 (Medium) – Använde inte den magiska boken för att skriva 

egna anteckningar 

• Svårighet 4 (Medium) - Använde sig inte av den magiska bokens funktion 

för kopiera och klistra in information från tidsresor (från dialogrutorna) 

De lösningsförslag som guiden kan användas till är för att påminna användaren om 

att använda den magiska boken. Exempelvis om systemet känner av att användaren 

inte har öppnat den magiska boken förens uppdrag två och ger en påminnelse om 

bokens funktion och fördelar (att man kan anteckna saker från tidsresorna eller 

klistra in information från dialogrutorna med de historiska personerna).  

• Svårighet 5 (Medium) – Svårt att förstå vad man ska göra i en skolsal 

• Svårighet 6 (Medium) – Upplever spelet som svårt 

• Svårighet 7 (Medium) – Upplever uppdragen i skolsalen som svåra 

De lösningsförslag som kan finnas för den magiska guiden skulle kunna påminna 

om vad personen ska göra, exempelvis om systemet känner av att personen är inne 

på uppgiften och inte gör något att den kan säga ”kom ihåg att du ska ta begrepp ur 

begreppslådan och dra en pil från namnet till begreppet!”.  

 

 
Figur 28. Den magiska guiden ger en      Figur 29. Påminnelse i skolsalen.  

påminnelse om den magiska boken. 

 

Alternativ 2 

Istället för att lägga till en ny funktion i spelet skulle man kunna göra den magiska 

boken mer interaktiv och ha samma roll som ”den magiska guiden”. Den magiska 

boken skulle då kunna prata och ha ögon, näsa och mun och ha en pratbubbla likt 

Figur 26 och 27. Fördelar med att ha en interaktiv magisk bok istället för att lägga 

till en ny karaktär är att det inte blir för mycket saker på skärmen. Om den magiska 
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guiden ska läggas till kan den täcka en del viktiga saker om den alltid är i det övre 

högra hörnet. Den skulle kunna täcka viktiga objekt som användaren kan klicka på 

eller andra viktiga saker. Det skulle spara en del plats på skärmen om den magiska 

boken fungerade som en guide istället för att ha två viktiga saker som tar upp plats 

på både vänster och höger hörn.  

6.1.5 Den magiska boken 

Den magiska boken var något som introducerades i denna version av spelet. I tänka 

högt-protokollet ställdes frågan om deltagarna använde den magiska boken om då 

testledaren hade märkt av att användaren inte använt den när den var en bit in i 

spelet, exempelvis om personen var på uppdrag 2. Från tänka högt-protokollet kom 

det fram att sex deltagare använde den magiska boken och fyra deltagare använde 

sig inte av den magiska boken. Resten svarade inte på frågan eller att frågan inte 

ställdes av testledaren till deltagarna då denna fråga inte var obligatorisk för 

testledaren att ställa. Tre användare nämnde att det var svårt att komma ihåg saker 

från tidsresorna. Det är då viktigt att så många användare som möjligt använder den 

magiska boken då det är ett bra hjälpmedel för användarna att komma ihåg saker 

genom att man kan göra egna anteckningar i den eller kopiera information från 

dialogrutorna i tidsresorna. Detta är något som den magiska guiden kan påminna 

användaren om att den ska använda boken att anteckna i.  

6.1.6 Ordlista 

Många användare upplevde vissa begrepp i skolsalen som svåra och av de deltagare 

som gjorde tänka-högt protokollet frågade en stor andel av deltagarna testledarna 

om ordens betydelse. Från tänka högt-protokollet framkom det att ord som 

”botanik”, ”argumentera emot”, ”var kritisk till”, ”importerade” och ”klorofyll” var 

svåra ord och som vissa användare frågade betydelsen till. Ordlistan i Figur 30 och 

31 skulle kunna underlätta och bidra till en större förståelse för olika begrepp som 

används i skolsalen. Detta problem skulle kunna lösa Svårighet 1 (Hög) – svårt att 

förstå betydelsen av begrepp i skolsalen samt Svårighet 7 (Medium) – Upplever 

uppdragen i skolsalen som svåra i allvarlighetsgradstabellen. Genom att förklara 

saker med hjälp av ordlistan kan det bli lättare för användarna att lösa problem i 

skolsalen.  

 

 
Figur 30. Ordlistan i bakgrunden.        Figur 31. Ordlistan i förstoring.  
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6.1.7 Förtydligande i spelet  

Tidslinjen är det sista momentet och det sista provet som användaren får göra. En 

användare tyckte att detta moment var för svårt. Användaren förklarar att det är 

svårt att förstå Chronos återkoppling. Varför användaren kunde ha upplevt Chronos 

återkoppling som svår är för att om användaren har satt en pusselbit fel på en rad 

men att resten av pusselbitarna på samma rad sitter på rätt plats får användaren 

återkoppling om att alla rader är fel (se Figur 32 nedan). För att göra detta moment 

enklare och förtydliga återkoppling kan raden eller raderna som användaren har satt 

fel på blir markerad i exempelvis en gul färg (se Figur 33). På så sätt kan användaren 

få bättre återkoppling då den vet vad det är som den kan ändra på.  

 

 
Figur 32. Feedback från Chronos.          Figur 33. Förslag för ny feedback.                                                                              

6.2 Metoddiskussion 

Detta avsnitt kommer gå igenom studiens validitet och reliabilitet samt metoderna 

för- och nackdelar samt deras begränsningar och diskussionen kring dem. 

6.2.1 Reliabilitet och validitet 

När underlaget för tänka högt-protokollet och intervjuguiden designades togs det i 

åtanke att frågorna bara kunde ställas på ett sätt. Detta för att det var två testledare 

som utförde tänka högt-protokollet och intervjuerna och för att risken skulle minska 

att testledarna ställde frågorna på olika sätt och därmed fått olika typer av 

anteckningar. Frågorna i tänka högt-protokollet var väldigt öppna och de flesta 

frågorna var ”varför gjorde du såhär?” eller ”varför tänkte du såhär”. De problem 

som kan uppstå när man har två olika testledare är att man kan ställa andra ledande 

frågor utöver de frågorna som finns på protokollet. I detta fall var detta inte ett 

problem då det fanns färdiga frågor till flera olika scenarion till tänka högt-

protokollet. Testledarna kunde ha ställt ledande frågor eftersom varje deltagare var 

på olika ställen i spelet men så länge båda testledarna ställde relevanta frågor som 

handlade om spelet så är detta inget problem. Varje testledare antecknade 

självständigt under studiens gång och därför kunde anteckningarna från respektive 

testledare se annorlunda ut. Testledarna hade sedan innan kommit överens om hur 

anteckningarna skulle skrivas, exempelvis att man skulle skriva en förkortning av 

rummet som användaren var i, vart de klickade och skrev ned vad dem sa och vad 
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de ställde för frågor. Studiens reliabilitet är relativt hög då det var en och samma 

testledare som tolkade, skrev och sammanställde resultatet. Reliabiliteten kunde ha 

blivit ännu högre om det var en och samma testledare som hade samlat in all typ av 

data då anteckningarna kunde ha skiljt sig då det var två olika testledare i denna 

studie.  

 

En annan nackdel med tänka högt-protokoll och intervju är att frågorna kan ha 

tolkats på olika sätt beroende på tonläge. Frågan ”varför gjorde du såhär?” kan låta 

anklagande eller nyfiket beroende på tonläge och kan påverka deltagarens svar och 

därmed resultatet. Innan studien började så kom testledarna överens om att de skulle 

låta så neutrala som möjligt så att inte tonläget skulle påverka deltagarnas svar i stor 

utsträckning. En annan nackdel är att deltagaren kanske inte ville säga något 

negativt inför testledarna. Därför var många frågor ställda på tänka högt-protokollet 

”upplevde du något som svårt eller lätt?” för att få en rättvis bild av användarnas 

åsikter om läromedlet och inte styra in dem på ett specifikt svar och att användarna 

skulle få svara det dem ville. En fråga som ”tyckte du det var svårt?” kanske hade 

lett till att deltagaren hade instämt.  

6.2.2 Tänka högt-protokoll 

Metoden tänka-högt protokoll valdes för att se när användaren direkt interagerade 

med systemet och på det sättet vara med och se vilka hinder och problem som 

användaren stötte på under studiens gång. Enligt Joe et al. (2015) ger ett tänka högt-

protokoll en bra översikt över deltagarnas mentala modell och system, alltså 

läromedlets, mentala modell. När man tittar på skillnader mellan dessa modeller 

kan man identifiera problem och ge indikationer på vad användaren tyckte om 

produkten. Detta är ett skäl till varför tänka högt-protokoll valdes som metod till 

denna studie.  

 

Problem som finns när man utför ett tänka högt-protokoll är att barn i åldern 10 till 

11 år inte uttrycker sig lika mycket eller har lika utförliga svar som en vuxen kanske 

skulle kunna ha. Styrkan hos tänka högt-protokollet är man kan ställa många 

ledande frågor såsom ”varför” för få ett mer utförligt svar av deltagaren. Många 

gånger svarade deltagaren ”vet inte” och då kan det vara svårt som testledare att få 

ut mer information. Studien hade haft högre reliabilitet om tänka högt-protokollet 

utfördes längre än tio minuter då man kunde ha få ut mer rik information och kunde 

ha fått en större insikt i deltagarens strategi och känsla av och för spelet om 

testledaren hade suttit med deltagaren under en längre tid. Detta skulle också 

inkludera att samtliga deltagare skulle ha börjat spela från samma del då det i denna 

studie blev så att deltagarna var på olika stadier i spelet när de togs in för tänka 

högt-protokollet och intervju. Det som var positivt med det var att man skulle få en 

insikt i hur deltagarna spelar i respektive rum. Nackdelen var att deltagarna kunde 

ha tyckt att det skulle ha varit jobbigt att sitta ensam med testledaren under en längre 

tid än femton minuter. Det hade varit fördelaktigt med fler deltagare i denna studie 

eller att alla 30 personer i klasserna som gjorde enkäten kunde ha deltagit i tänka-

högt protokollet för att få en sådan bred syn som möjligt. Att ha fler deltagare eller 

att sitta en längre tid med fler deltagare var tyvärr inte möjligt i detta fall på grund 
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av tidsbrist. Forskningsgruppen hade endast tillgång till två lektioner på 50 minuter 

vardera. Eftersom denna studie innefattar deltagare som är barn betyder det att deras 

uppmärksamhet och fokus kan vara begränsad och därför valdes det i denna studie 

att ha intervjun med deltagaren direkt efter tänka högt-protokollet istället för att slå 

ihop metoderna så att man kunde sitta max 15 till 20 minuter med varje deltagare 

 

Studiens validitet förstärks också genom att tänka högt-protokollet blev en 

blandning mellan observation och intervju. Arvola (2014) skriver att intervjuer är 

bra då man kan förstå användaren men att observationen är ett bra komplement då 

man kan understryka det användaren har sagt. Detta är något som gjordes i tänka 

högt-protokollet. När en användare verkade ha problem i studien, genom att den 

såg förvirrad ut eller klickade på samma sak utan att den kom vidare, kunde 

testledaren ställa ledande frågor och då få en bekräftelse på att användaren hade ett 

problem eller inte. Användaren kunde då säga att något var lätt eller svårt och då 

kunde testledaren under tiden fråga mer specifikt om vad det var som var lätt eller 

svårt. Tänka högt-protokollet mäter det som ska mätas, deltagarnas åsikter och 

tankar angående lärospelet som sedan leds till identifiering av problem. Goodwin 

(2009) skriver också att användartestning handlar om att man vill vara med när 

användaren använder en redan existerande produkt som den utför uppgifter på. 

Varför detta är viktigt när man utvärderar en design är att man som testledare får 

insikter om de olika problem som kan uppstå när användaren använder en produkt 

i denna studie det digitala läromedlet. Detta är något som tänka högt-protokollet tar 

med där man är då testledare är med när användaren direkt interagerar och kan 

därefter identifiera problem.  

 

Observation var också något som kunde ha använts i denna studie. Det hade dock 

inte varit intressant i denna studie att endast observera utan att ställa frågor och 

fråga användaren och höra dennes motivering till de olika beslut och val som 

gjordes under studiens gång. Det var därför tänka högt-protokollet gjordes då man 

kan blanda observation med en intervju där man som testledare kan se direkt när 

användaren interagerar med systemet och på så sätt ställa följdfrågor såsom ”varför 

gjorde du såhär?”. Det ger testledaren en större förståelse för vad användaren tänker 

än, som vid observation, då man inte kan ställa några frågor av något slag.  

6.2.3 Intervjufrågorna 

Efter tänka högt-protokollet gjordes en intervju. Syftet med intervjun var att den 

skulle gå mer ingående på de tankar och känslor som användarna hade om spelet, 

både som helhet men också i detalj. Frågorna delades in i olika kategorier som var 

bakgrundsinformation (Fråga 1 till 3) och användarbarheten (Fråga 4 till 10). 

Bakgrundsinformationen var till för att få deltagarna att öppna upp sig och bli 

bekväma. Enligt Goodwin (2009) är individuella intervjuer ett bra verktyg om man 

vill undvika att deltagaren blir påverkad eller störd av gruppdynamik. Därför togs 

två deltagare in i taget i ett tyst, stängt klassrum för att inte bli påverkade av sina 

klasskamrater. Deltagarna satt vid två olika ändar av rummet för att inte bli 

påverkade av varandra. Studiens reliabilitet hade blivit ännu bättre om deltagarna 

satt i två separata rum då deltagarna kunde ha blivit störd i sitt spelande av att den 
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andre deltagare och testledaren satt och pratade. Nackdelen med att sitta i separata 

rum är att deltagarna kan ha känt sig obekväm och kanske inte vågat diskutera så 

mycket med testledaren.  

6.2.4 Enkät 

Enkät är en bra metod när man vill komplettera sin data i form av intervju och 

observation. Information som kan vara relevant att ha med i en enkät användarens 

upplevelse av problemlösning som kommer i eller från produkten. Att vara specifik 

i sin enkät handlar om att få siffor på om man når upp till sina designkrav och kunna 

hitta kritiska värden som man kan jämföra sin egen design mot (Arvola, 2014). 

Något positivt med SUS-skalan är att vartannat påstående är negativt och vartannat 

är positivt för att få deltagaren att verkligen läsa igenom och ta ställning till de 

påstående som den ställs inför när den ska svara i enkäten. I resultatet delades 

svaren från enkäten i två olika tabeller där den ena tabellen fokuserade på svaren i 

detalj, deltagare för deltagare. Den andra tabellen fokuserade mer på systemet i 

helhet.  

 

Varför SUS-enkäten valdes var för att det är en standardiserad enkät som mätte 

användbarheten och var relevant för denna typ av studie. Beräkningarna räknades 

ut via en standardmall som var beprövad sedan innan vilket betyder att den är 

vetenskapligt validerad. Genom att räkna ut värden från en standardmall gör det 

också lättare för en annan forskare att replikera studien än om forskaren själv hade 

utfört egna beräkningar som inte är testade sedan innan. Den forskning som har 

tagits fram med SUS har haft deltagare som har varit vuxna och inte barn. Eftersom 

SUS inte utformades för målgruppen barn kan man ifrågasätta att SUS-enkäten 

kunde varit för svår för målgruppen i denna studie. I detta fallet försökte testledaren 

förenkla språk och begrepp i enkäten med hjälp av pilottestningen där SUS-skalan 

anpassades till målgruppen vilket gjorde att enkäten förenklades och kunde svaras 

av deltagarna.  

 

Andra svar hade kunnat inskaffats med en annan typ av enkät, exempelvis en enkät 

med fritextssvar där deltagaren hade kunnat uttryckt sig i skrift. Med fritextsvar i 

enkäten skulle troligtvis deltagarna ha svarat annorlunda eller på ett annat sätt än i 

den enkät som valdes till denna studie. I ett fritextssvar skulle deltagarna ha haft 

möjligheten att skriva mer fritt än och vara mer ärlig då deltagaren inte skulle bli 

påverkad av en testledare eller någon annan person i omgivningen. Fördelen med 

exempelvis en intervju är att man kan ställa följdfrågor på deltagarens svar och kan 

på det sättet få en helhetsbild av deltagarens åsikt. Fritextssvar kan lämna många 

frågor som man som testledare kanske inte kunde få svar på. En annan nackdel är 

att deltagaren inte lämnar något svar i fritextsvaren eller formulerar sig väldigt kort.  

6.3 Framtida forskning 

För att gå vidare och fortsätta utveckla spelet skulle fler användarbarhetstester 

genomföras, både av kvalitativ och kvantitativ karaktär. Användartestningen skulle 
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infatta fler deltagare och på olika skolor samtidigt för att få en sådan bred syn som 

möjligt och se om resultateten mellan skolor skiljer sig åt. Ett program för att 

detektera och lagra information om hur, när och var deltagarna klickade hade också 

varit intressant och ett bra verktyg för en vidare och djupare analys i detta ämne. 

Det hade också varit intressant att se om de lösningsförslag som har tagits fram i 

denna rapport hade kunnat testats i en ny användarstudie för att se om 

förbättringsförslagen har lett till en förbättring i användarbarheten och har löst dem 

problem som har hittats i denna rapport.  

6.4 Slutsatser 

Syftet med denna studie var att utvärdera användarbarhetsupplevelsen av ett digitalt 

läromedel vid namn Historiens Väktare. Detta gjordes med hjälp av tänka högt-

protokoll, intervju och enkäter med deltagare som gick i årskurs 4. Resultatet visade 

att det fanns vissa typer av problem i interaktionen för lärospelet såsom att vissa 

instruktioner var otydliga och vissa moment var för svåra för att förstås. Med hjälp 

av det insamlade data, som sedan har blivit analyserat, har flera typer av 

lösningsförslag lagts fram för att förhoppningsvis förbättra interaktionen och 

användarbarheten i lärospelet. Lösningsförslagen är presenterade i text och bild. I 

text förklaras de olika åtgärder som kan utföras, såsom att presentera en guide som 

ska hjälpa användaren och ge återkoppling vid behov. Förbättringsförslagen syftade 

till att lösa de tidigare användarbarhetsproblem som tidigare har uppstått. Slutsatsen 

är därför att det finns en stor möjlighet till en förbättring av läromedlet och en mer 

positiv användarupplevelse med hjälp av de lösningsförslag som har tagits fram i 

denna rapport. 



 

45 

 

Referenser 

Albert, W., & Tullis, T. (2013). Measuring the User Experience : Collecting, Analyzing, 

and Presenting Usability Metrics. Amsterdam: Morgan Kaufmann Publishers. 

Andersson, M. (2013). Lärande genom spelelement - framtagandet av en design av ett 

lärspel. Linköping : Linköpings universitet. 

Arvola, M. (2014). Interaktionsdesign och UX - om att skapa en god användarupplevelse. 

Lund: Studentlitteratur AB. 

Bangor, A., Miller, J., & Kortum, P. (2009). Determining What Individual SUS Scores 

Mean: Adding an Adjective Rating Scale. Journal of Usability Studies, 114-123. 

Blair, K., Schwartz, D., Biswas, G., & Leelawong, K. (2007). Pedagogical Agents for 

Learning by Teaching: Teachable Agents. Stanford and Vandebilt University. 

Brooke, J. (1996). SUS - A quick and dirty usability scale. Usability evaluation in 

industry, 7. 

Brooke, J. (2013). SUS: A Retrospective. JUS Journal of Usability Studies, 29-40. 

Budiu, R. (den 1 Oktober 2017). Quantitative vs. Qualitative Usability Testing. Hämtat 

från Nielsen Norman Group: https://www.nngroup.com/articles/quant-vs-qual/ 

Chase, C., Chin, D., Oppezzo, M., & Schwartz, D. (2009). Agents and the Protégé Effect: 

Increasing the Effort Towards Learning. Stanford University: Journal of Science 

Education and Technology. . 

European Union. (2016). Regulations. Bryssel: Official Journal of the European Union. 

Forsberg, A., Hougen, M., Håkansson, L., & Truong, J. (2013). Worlds’ first “Teachable 

Agent”- game outside the mathematics and science domain. Intelligent, socially 

oriented technology: Projects by teams of master level students in cognitive 

science and engineering. , 85-109. 

Funk, J., Lilja, J., Lindblad, J., & Mattsson, S. (2013). Developing an educational game - 

In the subject of history and with a teachable agent. Intelligent, socially oriented 

technology: Projects by teams of master level students in cognitive science and 

engineering., 109-125. 

Goodwin, K. (2009). Designing for the Digital Age: How to Create Human-Centered 

Products and Services. Indianapolis, Indiana: Wiley Publishing, Inc. 

Joe, J., Chaudhuri, S., Le, T., Thompson, H., & Demiris, D. (2015). The use of think-

aloud and instant data analysis in evaluation research:. Journal of Biomedical 

Informatics. 

Kiili, K. (2005). Digital game-based learning: Towards an experiential gaming model. 

Internet and Higher Education , 13-24. 

Moreno-Ger, P., Torrente, J., Grace Hsieh, Y., & Lester, W. T. (2012). Usability Testing 

for Serious Games: Making Informed Design Decisions with User Data. Indexed 

in Web of Science, 13. 

Persson, M. (2016). Meteor som plattform för stöttat lärande och feedback till elever som 

använder lärbara agenter och begreppskartor. Linköping : Linköpings 

universitet. 

Reiss, E. (2012). Usable Usability : Simple Steps for Making Stuff Better. Indianapolis 

Indiana: John Wiley & Sons, Inc. 



 

46 

 

Rubin, J., & Chisnell, D. (2008). Handbook of Usability Testing: How To Plan, Design, 

and Conduct Effective Tests. Indianapolis, Indiana: Wiley Publishing, Inc. 

Skarpsvärd, S. (2013). Utveckling av ett lärsystem - en fallstudie av prototyparbete för 

ett lärsystemriktat . Linköping: Linköpings universitet. 

Svenska folkskolans vänner r.f. (den 16 Februari 2018). Föreningsresursen. Hämtat från 

SFV:s föreningsresurs - foreningsresursen.fi: 

https://www.foreningsresursen.fi/foreningsarbete/utvardering_och_uppfoljning/ 

Vetenskapsrådet. (den 16 Februari 2018). Forskning som involverar barn. Hämtat från 

CODEX - regler och riktlinjer för forskning: 

http://www.codex.vr.se/manniska1.shtml 

  



 

 

      Bilaga A 
Tänka högt-protokoll  

Introtext:  

Nu ska vi göra något som kallas för ett tänka högt-protokoll som vi kan kalla för 

del 1. Efter det kommer del 2 som är en kort liten intervju där jag kommer ställa 

några frågor till dig men jag ger mer information om det när vi är klara med den 

första delen. Syftet med denna del är att jag ska försöka förbättra spelet så det blir 

ännu roligare att spela, så jag kommer inte bedöma dina kunskaper eller hur det 

gick för dig att spela spelet.  

 

I denna del kommer jag be dig att hela tiden prata med mig högt om hur och vad 

du tänker när du spelar, inga tankar är för dumma så du får säga vad du vill så 

länge det handlar om spelet. Jag kommer sitta med dig i ungefär 10 minuter och 

titta på när du spelar och ställa lite frågor under tiden. Du får närsomhelst avbryta. 

Hade du några frågor innan vi börjar?  

 

Exempel på frågor: 

Om användaren klickade på saker som det inte gick att klicka på 

- Varför klickade du här? Förväntade du dig att det skulle hända något speciellt? 

(exempelvis om användaren klickar på tavlorna i hallen som inte leder till något) 

 

Om användaren inte kommer vidare i spelet (går fram och tillbaka mellan 

exempelvis två rum) 

- Hur tänker du nu? Är det något som känns jobbigt/bra/krångligt i spelet? Vad är 

nästa steg? Är det någon information här som du tyckte saknas? 

 

Om användaren kör trial-and-error metod i skolsalen (gör om provet flera 

gånger på en gång istället för att resa med tidsmaskinen igen för att få mer 

information) 

- Varför gör du om testet direkt och inte följer instruktionerna som Chronos gav 

dig (att exempelvis gå tillbaka till Newton och titta mer på stjärnkikaren) 

 

Om användaren inte kommer vidare/inte klarar av att utföra sin uppgift i 

skolsalen 

- Hur tänker du nu? Hade du velat att något var tydligare? Tyckte du att 

instruktionsvideon var tydlig eller inte? Förstod du hur man skulle göra? 

 

Om användaren blir frustrerad 

- Hur känner du nu? Är det något som känns oklart? Är det något du skulle vilja 

ändra på eller att något ska bli tydligare? Känns spelet roligare eller tråkigare nu? 

Känner du dig mer motiverad till att fortsätta spela, varför? 

 

Om användaren blir väldigt glad (exempelvis vid klarat uppdrag) 

- Hur känns det nu? Känns spelet roligare eller tråkigare nu? Känner du dig mer 

motiverad till att fortsätta spela, varför? 

 



 

 

Om användaren inte använde den magiska boken (när spelaren inte använt den 

och är på uppdrag 2 eller mer och hade spelat ett tag) 

- I början så nämnde tidsalven Timy att du kunde använda en magisk bok uppe i 

det vänstra hörnet? Varför hade du inte använt den eller kände du att du inte 

behövde den? 

 

Om användaren verkar förvirrad/inte vet vad den ska göra (exempelvis bara 

sitter och stirrar och inte går vidare) 

- Hur tänker du nu och vad är nästa steg? Är det någon instruktion som känns 

otydlig och om ja, kan du beskriva vad det var du inte förstod? 

 

Om användaren drar saker (objekt) åt fel håll  

- Tyckte du det var något som var otydligt? (att användaren drar en lapp åt fel håll 

flera gånger i skolsalen) 

 

Om användaren verkar klara spelet utan problem (klickar på rätt saker, klarar 

provet på en gång och följer instruktioner) 

- Hur tänker du när du spelar spelet? Vad tyckte du om spelet? Är det något du 

gillar och/eller ogillar? Tyckte du att det känns lätt eller svårt att följa 

instruktionerna? 

 
  



 

 

Bilaga B 
Intervjufrågor 

Introtext: 

Nu är vi vidare på del 2. Du ska nu få svara på några frågor om spelet du nyss hade 

spelat. Det finns inga dumma svar och inget rätt eller fel så du får svara hur du vill. 

Du kan närsomhelst avbryta intervjun. Syftet med denna intervju, precis som i den 

förra delen, är att jag ska försöka förbättra spelet så det blir ännu roligare att spela, 

så jag kommer inte bedöma dina kunskaper eller hur det gick för dig att spela spelet. 

Vi kommer sitta i ungefär fem minuter. Hade du några frågor? 

 

Intervjufrågeformulär: 
Bakgrundsinformation: 

1. Hur gammal är du? 

2. Kan du berätta om dina fritidsintressen?  

3. Använde du mycket dator eller surfplatta? Vad gör du då? 

 

Användbarhet:  

4. Brukar du spela spel som är likt Historiens Väktare?  

Om inte, vad brukar du spela om du spelar? 

5. Tyckte du att spelet såg ut som de flesta spel som du hade sett eller som du brukar 

spela? 

6. Kändes spelet svårt eller lätt? Varför? 

7. Försök komma ihåg något moment när du upplevde någon som lätt/svårt, hur 

kändes det? 

8. Tyckte du att det var lätt eller svårt att klara de olika uppdragen i spelet? 

Ledfrågor om användaren inte utvecklar svar/svarar kort: 

- Var det svårt att veta vad du ska göra? 

- Lätt eller svårt i skolsalen (formulera ett specifikt rum som användaren får 

beskriva) 

- Använde du dig av den magiska boken, varför/varför inte? Vad tyckte du om den 

isåfall? Hjälpte den dig?  

 

9. Kändes det som att du förstod spelet på en gång eller tyckte du att det tog tid att 

komma in i spelet? 

10. Använde du dig av instruktionsvideorna från YouTube eller provade du dig 

fram? 

  



 

 

Bilaga C 

 

 

  



 

 

Bilaga D 

  



 

 

  



 

 

 

Bilaga E  



 

 

Bilaga F 

 

 

  



 

 

Bilaga G 
 

  

 

Till elever och föräldrar i åk 4 

 
I vår kommer elever i åk 4 på  att få prova på ett digitalt läromedel i historia som utvecklas av 
forskargruppen Educational Technology Group vid Linköpings och Lunds universitet.  
Syftet är att se hur eleverna använde och upplever läromedlet och hur det kan göras mer lättanvänt 
för att stödja elevernas lärande. 
 
Målet med läromedlet är att det: 
– ska vara ett stimulerande komplement till annan historieundervisning i skolan 
– på sikt ska kunna erbjuda utmaningar för alla elever oavsett deras förutsättningar 
– kan användas för att undersöka olika sätt att lära sig 
 
Under april kommer eleverna att använda det 
digitala läromedlet under två lektioner. 
Forskare och assistenter deltar för att handleda 
studenterna och för att observera och intervjua 
en del av eleverna. Data samlas också in genom 
loggning i läromedlet och en enkät som alla 
eleverna fyller i. 
 
All datainsamling och dokumentation sker 
enligt de etiska riktlinjer som tagits fram för 
forskning inom de human- och samhälls-
vetenskapliga områdena.  Särskilt gäller att: 
– eleven garanteras anonymitet i all 

dokumentation samt lagring av data 
– inga personuppgifter hanteras (varken 

efternamn eller personnummer) och ingen så 
kallad känslig data 

– endast forskargruppen kommer ha tillgång 
till insamlad data 

– ingen data läggs upp på Internet  
– inga uppgifter som gör att en skolklass eller en enskild elev kan identifieras kommer att 

förekomma i någon publikation eller presentation 
 
Att det digitala läromedlet prövas ute på skolor är centralt, då den bidrar till förbättring av ett 
läromedel som kan komma många elever till godo. Användningen av läromedlet är en del av skolans 
undervisning. Som vårdnadshavare kan du dock säga nej till att forskargruppen får använda insamlad 
data för ditt barn i forskningsarbetet.  Hör av dig om du inte vill att ditt barns data ska användas eller 
om du hade några funderingar angående projektet till: 

Annika Silvervarg, Universitetslektor, Linköpings universitet  
E-post: annika.silvervarg@liu.se 
Telefon: 073-6209408  


