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Sammanfattning 

Denna undersökande designstudie utforskar hur visuellt material till en simulator kan 
komma att se ut och hur vägen fram till det färdiga designen kan se ut. Simulatorn som 
står i centrum för just denna studie kallas för Simulerade Provokationer (SimProv) och 
har lärarstudenter som huvudsaklig målgrupp. I SimProv kan lärarstudenten som 
användare välja mellan fyra olika handlingar i en klassrumssituation. 
Klassrumssituationerna är baserade på händelser som lärare i svenska skolan dagligen kan 
möta. 
 
Det visuella materialet skapas för att illustrera handlingsalternativen och i största möjliga 
mån få med lärarens känslor och tankar. Litteraturgenomgången tar upp ledarskap, 
kroppsspråk och visualisering. Genom förstudie, skisser och utvärdering tas ett visuellt 
material fram baserat på både tidigare forskning och utforskande design. 
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1. Inledning 
Spel inom skolan har funnits under lång tid på olika sätt, allt ifrån memory till datorspel. 
Idag finns exempel på skolor som använder det populära spelet Minecraft, som går ut på 
att bygga egna världar i en legoliknande spelmiljö (Trost, 2013). Dessa spel riktas dock  
Lite finns dokumenterat om själva designprocessen inom spel, där en trolig anledning är 
att det samhället ofta får se är slutresultatet och inte hur vägen dit har sett ut. 
 

1.1 Bakgrund 
Linköpings universitet har ett projekt som heter Simulerade provokationer (SimProv) där 
de har byggt en spelliknande simulator för lärarstudenter att öva ledarskap i klassrummet. 
Just nu är det en scenariodriven simulator där studenterna får en situation presenterad för 
sig i form av text och sedan gör ett val om hur de ska handla. Det finns två scenarion 
med sex respektive sju händelser vardera. Handlingarna baseras på fyra 
ledarskapsstilar: auktoritativ, auktoritär, demokratisk och “låt-gå”-mentalitet. 
 
Den här studien undersöker hur material i en simulator, med fokus på SimProv, skulle 
kunna visualiseras. I SimProv är det själva handlingsalternativen som visualiseras, med 
grund utifrån dess helt textbaserade form. 
 
SimProvs syfte är att låta lärarstudenter under utbildning eller som precis har tagit 
examen utforska och experimentera med problematiska klassrumssituationer, såsom 
exempelvis elever som kommer sent upprepade gånger eller elever som fortsätter prata 
trots att lektionen har börjat. Simulatorn beskriver för användaren en klassrumssituation 
och erbjuder därefter fyra olika handlingsalternativ att välja på. SimProv är tänkt att 
användas i grupp och testerna av den har också skett så - två till tre personer har spelat 
tillsammans och samtidigt kunnat diskutera vilka handlingar de valt, varför de valde just 
de handlingarna. De har också haft möjligheten att backa och ändra alternativ om de har 
velat. 
 
Det som nu saknas till SimProv är vidare undersökning om relativa fördelar med att lägga 
till grafik, ljud och dynamiskt beteende till den nuvarande textbaserade simuleringen. 
Denna studie utforskar från det behovet hur de olika handlingsalternativen skulle kunna 
visualiseras. 
 

1.2 Problem 
För lärare som dagligen arbetar med människor är det svårt att avgöra rätt och fel i olika 
situationer som uppstår. Ett val ger snarare olika konsekvenser. Med hjälp av en 
simulator kan lärarstudenterna tillsammans diskutera vilket val som är mest lämpligt i 
situationer som beskrivs. Beroende på valet ska resultatet också visualiseras. I nuvarande 
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stund är simulatorn, SimProv helt textbaserad och uppbyggd så att en klassrumssituation 
först presenteras och sedan kan studenterna välja bland fyra olika handlingsalternativ. 
 
Det är oklart hur en lärares olika handlingar i klassrummet kan visuellt presenteras för att 
kommunicera, förutom lärarens handlingar, också beteendet och känslorna (sådant som 
inte beskrivs) i simulatorn för lärarstudenter. 
 

1.2.1 Designbrief 

Nedan beskrivs den designbrief som författarna försågs med innan studien påbörjades. 
 

Linköpings universitet har ett projekt som heter Simulerade Provokationer (SimProv) 
där vi bygger en spelliknande simulator för lärarstudenter att öva ledarskap i 
klassrummet. Just nu är det en scenariodriven simulator där studenterna får en 
situation presenterad för sig och sedan gör ett val om hur de ska handla. 
 
I dagsläget går vi mot att utveckla visuellt material för simulatorn. En fråga är då hur 
vi på ett visuellt sätt kan representera de val som läraren kan välja bland. Ett förslag 
är emoticons vid varje val som visar ansiktsuttryck och kroppshållning (posture). 
 
Förslag på forskningsfråga: 
Hur kan lärares ledarskapsstilar i klassrummet representeras visuellt för att 
kommunicera lärarens handlingar, beteende, och känslor? 
 
Uppsatsen handlar då om karaktärer i spel och simulatorer och hur man visuellt 
kommunicerar vad de gör, tänker och känner. För en, eller kanske ännu hellre två 
studenter.   
    

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna utforskande designstudie är att undersöka hur handlingsalternativen för 
lärarstudenter kan visualiseras i simulatorer likt SimProv (förkortning av Simulerade 
provokationer). Simulatorns handlingsalternativ förekommer i svenska skolan. 
 
För att kunna ta reda på hur simulatorns handlingsalternativ ska visualiseras har en 
central fråga formulerats i enlighet med Creswells (2014) mall för undersökningsfrågor. 
Frågans syfte är att underlätta studiens disposition. 
 
Central fråga: 
Hur kan handlingsalternativen i simulatorn SimProv visualiseras och vilken typ av 
visualisering är mest lämplig för webbpublicering? 
      
Det finns olika sätt att skapa visuellt material på. I studien kommer det undersökas vilken 
form av visualisering är mest lämplig för just denna simulator. Då den dessutom är 
webbaserad är visuellt material lämplig för publicering på webben att föredra.  
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Att bedöma om materialet kommer vara tvådimensionellt, tredimensionellt, detaljrik eller 
simpelt, bestå av helkroppsbilder, halvbilder eller porträtt är några av de områden som 
kommer undersökas i denna studie. Forskningsfrågan skiljer sig från tidigare presenterad 
designbrief, då nuvarande fokus ligger på handlingsalternativ och inte på 
ledarskapsstilarna, som designbriefen föreslår. 
 

1.4 Avgränsningar 
De avgränsningar som gjorts i denna studie har utgått ifrån den tidsram som funnits. 
 
Denna studie är baserad på simulatorn SimProvs första del, benämnd som “Lektionens 
början”. Detta innebär att de exempel som presenteras i studien har fokus i denna 
inledande del av simulatorn och därför har också visuellt material till endast denna tagits 
fram. 
 
Eftersom simulatorn är webbaserad är dessutom 3D-bilder ett svårare alternativ att 
implementera på ett korrekt och fungerande sätt på webben. Att producera 3D-bilder 
ansågs som mycket tidskrävande och därför har också avgränsningar i detta gjorts. 
Resultatet kom därför att bli tvådimensionellt. 
 
Vissa av simulatorns handlingar har bedömts lämpliga att visualisera som rörliga bilder 
istället för studiens stillbilder. Detta var också ett val som gjorts då tidsbrist och 
resursåtgång inte tillät produktion av rörlig bild. 
 
Tanken med det framtagna materialet är att det ska visualisera den befintliga texten 
snarare än att komplettera den, detta på grund av att kroppsspråk och hur detta påverkar 
en människas uppfattningar och liknande är ett alltför brett område att undersöka i en 
kandidatuppsats som denna. 
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2. Teoretisk bakgrund 

För att kunna visualisera handlingsalternativen i simulatorn och bestämma vilken typ av 
visualisering som anses mest lämplig för detta kommer ett antal teorier om visualisering, 
kroppsspråk och ledarskap att behandlas.  
 
Som studiegenomförare är det viktigt att få en överblick över ledarskap i klassrummet. 
Detta för att skapa förståelse för handlingsalternativen och situationerna som beskrivs i 
simulatorn. Kroppsspråk kan spela en huvudsaklig roll i hur personer kan bli tolkade och 
vad de kommunicerar genom kroppshållning, ansiktsuttryck och så vidare. Under ämnet 
visualisering kommer ett antal olika källor att behandlas där olika sorters visualiseringar 
tas upp. Detta för att skapa förståelse över andras tillvägagångssätt för olika typer av 
visualiseringar.  

2.1 Ledarskap i klassrummet 

Skolan kan ses som en spegling av samhället där den visar en bild av den kultur, samhälle 
och historiska epok som råder i landet just nu (Granström, 2007). 
 
Ledaren i ett klassrum är läraren. Denne har två huvudsakliga uppgifter: att vägleda 
lärandet, något som innefattar ämneskunskap och kunskap om kognitiva lärprocesser 
samt att upprätthålla ordning, något som innefattar kunskap om sociala lärprocesser, 
klassrummets socialpsykologi samt effekter av olika ledarstilar (Doyle, 1986). I enighet 
med Doyles beskrivning har Granström (2007) också valt att beskriva en lärares 
arbetsuppgifter med två ord: lärarskap och ledarskap. Lärarskap innebär att man har 
kunskap inom ett område eller ämne men också förmågan att förmedla denna kunskap. 
Ledarskap innebär att ha kunskap om klassrumsinteraktion och grupprocesser men också 
ha förmågan att hantera samma klassrumsinteraktion och grupprocess (Granström, 
2007). 
 
Wolvén (2000) uttrycker att ledare behövs för att samordna och styra verksamheter, 
kunna fatta snabba beslut och motivera och inspirera gruppmedlemmarna, något som i 
detta fall är eleverna. Kernell (2002) beskriver att en lärares vardag är fylld av en intensiv 
och tempofylld verksamhet där många av besluten som fattas inte sker medvetet. Han 
beskriver varje undervisningstillfälle som ett dilemma där ett antal beslut måste fattas och 
som inte kan förutses i förväg. 
 
Inom alla läroplaner för grundskolan går tre stycken arbetsformer att urskilja. Dessa är 
helklassundervisning, grupparbete samt enskilt arbete. Helklassundervisning bygger på att 
läraren är enda mediet för att presentera ny kunskap och på så vis sker endast 
envägskommunikation mellan lärare och elever. Grupparbete fokuserar främst på 
elevernas eget sökande efter kunskap och enskilt arbete innebär att läraren tilldelar ett 
antal uppgifter som eleverna ska genomföra på egen hand (Granström, 2007). 
 
 



  

5 

2.1.1 Lärarstudenter och ledarskap 

Kernell (2002) berättar att det är ofta blivande lärare ställer frågor som många gånger 
saknar konkreta svar. Han beskriver att de önskar entydiga svar på sina frågor för att inte 
uppfatta utbildningen som flummig. Kernell menar att som nyligen antagen till en 
akademisk lärarutbildning har man en viss iver och förväntan som ibland kan ta sig 
uttryck i rastlös irritation när omständliga analyser möts som gärna väger för- och 
nackdelar samt påminner om alla olika perspektiv en lärarutbildning kan ha. 
 
Nilssons (2013) studie om lärarstudenter beskriver och analyserar lärarstudenters 
uppfattningar om ledarskapet under utbildningstiden och visar att lärarstudenter 
upplever ledarskapet i lärarrollen som komplext eller oerhört komplext. Situationer som 
en lärare kan komma att hamna i kan variera från att behöva agera psykolog till att vara 
mamma, pappa eller kompis (Nilsson, 2013). 
 

2.1.2 Klassrummet 

Grundskolan ses idag som Sveriges största arbetsplats där ungefär 1 miljon elever och 
100,000 lärare vistas varje dag (Granström, 2007). 
 
Läraren fungerar som en förebild för eleverna och bör visa hur man borde hantera ilska 
och uppföra sig i utmanande situationer som kan uppstå i klassrummet (Galey, 2004). 
Konflikter kan uppstå dagligen och ofta, det är då lärarens uppgift att ta itu med dem och 
hitta en lämplig lösning (Granström, 2007). Granström menar att som lärare bör man 
genom sitt sätt att vara bidra till en konstruktiv konflikthantering något som också 
stämmer överens med Galeys påstående om att lärare och pedagoger bör skapa en fredlig 
kommunikation och medling som av eleverna ska uppfattas som naturlig (Galey, 2004). 
 

2.2 Kroppspråk 

Kroppsspråk, även kallat för icke-verbal kommunikation, är de kroppsrörelser som 
människan använder för att kommunicera, förutom tal och skrift (NE.se, 2014). 
Majoriteten av all information som människan möts av når oss via icke-verbala kanaler 
och inte ord. Vad som uttrycks icke verbalt ger ett starkare intryck än det som uttrycks i 
ord, dock används kroppsspråket oftast i samband med det verbala språket (Quilliam, 
2005). För vad som kan observeras som kroppsspråk finns det ett antal ledtrådar för. 
Apparitionen, stil och image, hållning, gester och rörelsemönster, ansiktsuttryck och 
minspel, blickar och ögonrörelser, röstläge, röstkvalité och tonfall, smak och lukt, 
omgivning, beröring, fysiska funktioner samt kroppens inre signaler är sådant som räknas 
som del av kroppsspråket (Quilliam, 2005). 
 
Enligt semiotikern och filosofen Pierce använder vi oss av tre typer av tecken i form av 
ikoner, index och symboler när vi kommunicerar. En ikon liknar ett objekt, exempelvis 
ett fotografi på en person. Index indikerar på något, exempelvis är rök ett index på eld. 
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Symboler är sådant samhället kommit överens om ska betyda något, exempelvis siffror 
och bokstäver (Hansson, Karlsson, Nordström, 2010). Pierce menar att ett tecken består 
av tecknet, objektet och betydelsen. Ett tecken kännetecknas av dess fysiska form t.ex. ett 
skrivet ord. Ett objekt ska däremot indikera på något, exempelvis meningen eller idén ett 
tecken står för. Betydelsen är därmed insikten vi får av relationen mellan tecknet och 
objektet (Atkin, 2010). 
 
Det finns många olika uttryck och rörelser som kan betyda en sak eller flera. Det 
viktigaste för att tyda dessa signaler är att förstå deras kontext, alltså sammanhanget som 
de genomförs i. Kommunikation mellan människor handlar om olika former av beteende 
som avger olika budskap. Kommunikation kan vara allt från leendet på ditt ansikte till 
vad för kläder du har på dig (Argyle, 1984). 
 

2.2.1 Ansiktsuttryck 

Vi kommunicerar dagligen med våra kroppar, genom att vi blinkar, håller en 
konversation etcetera. Det finns ett antal sätt man kan sända budskap till varandra. Dessa 
är genom att avge ljud, via ansiktet, via kroppen och via de föremål vi placerar på 
kroppen och området vi placerar dem i (Argyle & Trower, 1984). Ögonbrynen spelar 
huvudsaklig roll när det kommer till stort antal av ansiktsuttryck. Dessa uppstår genom 
ögonbrynens olika positioner och rörelser i kombination med ögonens rörelser och 
munnens formförändringar (Argyle, 1984). 
 
Argyle påstår att ansiktet är kroppens mest uttrycksfulla område. Våra ansiktsdrag 
berättar något om en persons karaktär, ras, kön och ålder. När man talar är det inte bara 
munnen som rör på sig utan man skiftar också snabba ansiktsuttryck. En god lyssnare 
använder ansikts- och huvudsignaler för att kommentera det talaren säger, genom att 
exempelvis nicka, skaka på huvudet eller rynka pannan (Argyle, 1984). 
 
Adelswärd (2012) skriver att man förutom ålder och kön på en människa också kan se 
dennes känslor, karaktär, tankar och intentioner via dess ansikte. I filmvärlden möter vi 
ofta datoranimerade ansikten och man tror att ju mer verklighetstrogna dessa är, desto 
bättre. Olov Engwall (refererad i Adelswärd, 2012) har länge bedrivit forskning om hur 
människor kommunicerar och förstår varandra när de använder multimodala 
dialogsystem. Han påstår att ju mänskligare ett datoranimerat ansikte är desto mer 
förväntar vi oss av denne. Han förklarar också att ett lätt stiliserat ansikte har en generell 
användning och kan brukas av olika etniska grupper utan att ansiktet känns eller 
uppfattas som främmande. Det animerade ansiktet är på många sätt ytterst neutralt, det 
är också därför viktigt att ansiktsrörelserna blir väldigt tydliga. I vardaglig mänsklig 
kommunikation använder man sig av intonation och ansiktsrörelser för att förtydliga. I 
animerad kommunikation där rösten saknas blir mimik en väldigt stor del av 
kommunikationen (Adelswärd, 2012). 
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2.2.2 Kroppen som icke-verbal kommunikation 

Förutom ansiktet spelar även kroppen och sättet vi rör den på roll för den icke-verbala 
kommunikationen mellan två människor.  
 
Personlighetsdrag och temperament associeras ofta med en viss typ av kroppstyp. Knapp 
(2006) beskriver att Wells och Siegel (1961) upptäckte data som stödjer att stereotyper av 
det slaget faktiskt existerar. Stereotyperna kan vara mer eller mindre exakta men finns där 
och är en del av det psykologiska bruket i den interpersonella kommunikationen (Knapp, 
2006). 
 
Händernas funktion har en stor del av kroppens uttryck. De är en av de mest 
uttrycksfulla kroppsdelar vi har. Våra händer och handflator ökar vårt inflytande och 
övertygar andra människor om att vi talar sanning, är ärliga, trogna eller undergivna. 
Exempelvis kan blottande av underarmarna eller handlederna visa på en underlägsenhet 
(Pease, 2004). 
 
Kroppsbehåring är också viktig då det kan påverka vilken uppfattning man ger i den 
mänskliga interaktionen. Generellt sett anses exempelvis en man mer civiliserad och 
vårdad om han har kortklippt hår och inget skäggstubb (Knapp, 2006). 
 
Nordenhed (2007) har i sin studie genomfört observationer i en klassrumsmiljö och 
observerat hur lärares och assistenters kroppsspråk påverkar eleverna. Hon observerar att 
ögon har en betydande roll för hur vuxna (lärare och assistenter) uppfattas av eleverna. 
Att de till exempel hade en stirrande blick gav en skrämmande effekt på eleven. 
Nordenhed observerade också att händernas uttryck spelade stor roll för hur eleverna 
uppfattade de vuxna. Hon berättar exempelvis att läraren var noga med att ta eleverna på 
händerna både vid dagens början och slut, något som av eleverna uppfattades som 
mycket positivt. Studien visar också att avstånd, mimik och ansiktsuttryck samt miljön 
kan vara avgörande för hur en elev tolkar den vuxne läraren eller assistenten. Nordenhed 
berättar exempelvis att genom att assistenterna stod upp när de skulle hjälpa till med 
någon uppgift så markerade de sin status och överlägsenhet till eleverna. 
 
Sammanfattningsvis är kroppsspråk ett viktigt inslag för den icke-verbala 
kommunikationen och människans sätt att kommunicera med andra. Sättet vi rör oss på, 
hållning och klädsel, för att nämna några, har direkt påverkan på den uppfattning andra 
får av oss. 
 

2.3 Visualisering 

Visualisering är ett brett begrepp som kan involvera allt ifrån konstnärligt abstrakta tavlor 
målade med mer traditionella medium, till fotorealistiska avbildningar eller 
informationsgrafik med syftet att framhålla vissa siffror från exempelvis en undersökning. 
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McCloud (1993) har i sin bok om serier tagit fram en modell för att definiera både 
skillnaden mellan verklighet (realism) och abstraktion, där han definierar det skrivna 
språket som den ytterst abstrakta bildformen. För att dessa skall kunna möta varandra 
visar McCloud i en triangulär modell hur bildplanet kan vara den tredje delen, men 
också hur (i hans exempel) olika serier kan lägga sig på olika delar inom den här 
modellen. Den verkliga sidan visualiserar tydligt vad vi ser, medan den abstrakta berör 
begrepp och hur vi väljer att tolka utifrån vår kulturella kontext eller tidigare kunskap. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 1. McClouds modell med serieexempel (McCloud, 1993) 
 
McCloud tar också upp flertalet perspektiv från olika teorier när det gäller hjärnan och 
det visuella. Bland annat sammanfattar han hur vi sluter olika former och hur vi hela 
tiden ser oss själva i andra när vi bildar en inre bild av en person. 
 
I sin bok tar McCloud också upp att färg kan användas för att förstärka och visa på en 
specifik sinnesstämning. Att välja exempelvis en blå färg i ett rum visar på att det är kallt i 
rummet. Man kan även, förutom färg, använda toner och modellering för att tillägga 
djup och på så vis addera en dimension i en bild (McCloud, 1993). 
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2.3.1 Definitioner inom spel 

Det finns en del begrepp och definitioner inom olika typer av spel och det går att hitta en 
hel del olika källor som definierar dessa. Den här studien utgår dels ifrån en bok om 
speldesign (Burgun, 2013), som i ett eget kapitel tar upp och exemplifierar begrepp 
relaterade till digitala spel. Studien utgår även ifrån Bandelin (2010), som också tar upp 
vissa definitioner, samt motiverar lämpligheten i olika format för olika genres. 
 
Tredjepersonsperspektiv, även kallad 3D tredjepersonsaction, är när 
spelaren ser sin karaktär hela tiden, oftast bakifrån, beroende på hur kameran går att ställa 
in. Handlingen liknar oftast brawlers i form av att karaktären möter fiender som ska 
besegras för att komma vidare i spelet. Exempel på spel med tredjepersonsperspektiv är 
God of War, Devil May Cry, Dynasty Warriors, X-Men Legends och Tomb Raider 
(Burgon, 2013).  
 
Förstapersonsperspektiv kan även ibland kallas förstapersonsskjutare (FPS 
förkortat). Spelaren ser då spelet som med egna ögon, vanligast är att enbart karaktärens 
händer syns om denna exempelvis bär ett vapen. 
 
Bandelin (2010) utforskar omkring hur man skulle kunna utveckla ett kroppsspråk för de 
avatarer som spelare har när de till exempel spelar online och möter andra spelares 
karaktärer. Eftersom vi i vardagliga samtal med andra människor kan uttrycka oss även 
med kroppen, ansiktet och olika gester, så försvinner den delen i kommunikationen i 
spelsituationer. Bandelin utforskar vad som är viktigt att tänka på ur ett designperspektiv 
när man ska formge ett gränssnitt för spelkontrollerat kroppsspråk hos avatarer. 
 
Bandelin (2010) tar upp i sin studie att förstapersonsperspektiv är lämpligt för några 
actionspel men mindre lämpligt för drama- eller rollspel. Han menar att spel där avataren 
gör olika gester kräver mycket feedback om hur gesterna utförs och denna sorts feedback 
är inte tillgänglig i förstapersonsperspektivet. Han menar dessutom att i första personvyn 
är det också svårt att avgöra avstånd och spelaren måste informeras om hur en gest såg ut 
när den utfördes och var och hur avataren är positionerad. Förstahandsperspektiv är 
därför mest lämpliga att använda när något ska stå i centrum och undersökas på nära håll 
menar Bandelin (Bandelin, 2010). 
 
I sin studie tar Bandelin (2010) upp två olika sätt att representera text och dialog på. 
Dessa är dels i ett dialogfält som visuellt liknar Internet Relay Chat (IRC) och dels 
dialogbubblor. I IRC är talarens namn synligt och det finns ofta möjlighet att gå tillbaka 
i konversationen och se vad som tidigare sagts. Använder man sig av pratbubblor så 
länkas dessa till den som talar såväl som karaktärens kroppsspråk och gester. Att använda 
pratbubblor tar dock upp mycket plats och kan ge många intryck som för spelaren kan 
bli svåra att ta in (Bandelin, 2010). 
 
Viktigt för den kommunikation som sker face-to-face är kroppens positionering, hur man 
står och vad man tittar på medan man kommunicerar. Bandelin nämner i sin studie fem 
stycken kategorier som kroppsspråket kan delas in i. Dessa är: utseende, 
kroppspositionering, ansiktsuttryck, kroppshållning och gester. Dessa innebär detaljer 
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såsom allt från kön, klädsel och ras, till avatarens beteende och gester, om den dansar eller 
sätter sig på marken och lägger armarna i kors (Bandelin, 2010). 
 

2.3.2 Serious games och speldesignsprocessen 

Serious games skulle kunna översättas med “seriösa spel”, men det som används som 
etablerat ord är just det engelska begreppet. En annan definition är “games for good”, 
med exempelvis spel som skapats med syfte att få människor att börja tänka mer 
långsiktigt (Sjöström, 2014). En underdel av serious games, eller möjligtvis en egen 
genre, är det som på engelska kallas för gamification, eller på svenska spelifiering, vilket 
också kan kallas för spelbaserat lärande. 
 
Precis som inom andra spel finns en bred variation av definitioner och genres. Michael 
Zyda (2005) skriver att serious games skulle kunna beskrivas genom följande definition: 
 

Serious game: a mental contest, played with a computer in accordance with specific 
rules, that uses entertainment to further government or corporate training, education, 
health, public policy, and strategic communication objectives. 

 
Vidare förklarar Zyda (2005) väldigt kort hur en designprocess vid skapandet av ett 
digitalt spel skulle kunna se ut, genom en modell som han presenterar i sin artikel och 
vilken roll ett serious game skulle kunna ha i en sådan här process. När ett spel designas 
blandar utvecklingsgruppen elementen story, art och software till en färdig produkt. 
Serious games har däremot mer än bara story (berättelse), art (konst) och software 
(mjukvara). Som modellen nedan visar involverar det pedagogik: aktiveter som utbildar 
eller ger instruktioner och därmed ger en kunskap eller förmåga. Det här tillägget är det 
som gör spelen till ett så kallat “serious game”. Pedagogiken måste däremot underordna 
sig för storyn - den här delen av underhållningskomponenten kommer först. När 
berättelsen väl finns eller har utvecklats, kan pedagogiken följa (Zyda, 2005). 
 

 
Bild 2. Designmodell för serious games (Zyda, 2005) 
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Blackman (2005) skriver om serious games som något som traditionellt ses som stora, 
dyra projekt utvecklade av exempelvis militären för att träna simulerade situationer. 
Förutom att hon skriver utifrån ett perspektiv som själv varande 3D-artist, så är hennes 
exempel just mest olika simulationsprojekt i 3D-miljö som rör praktiska element såsom 
träningsmiljöer för att öva bilkörning och visualiserade bilder av kroppen för 
läkarstudenter. 
 
Hon tar dock även upp vad hon kallar för I3D (Interactive 3D) som en lättare form av 
visualisering som dels inte kräver samma omfattning i arbete att utveckla, men som också 
har ett interaktivt element. Det interaktiva elementet fungerar i form av att I3D kan 
användas som exempelvis webbapplikation där användaren skulle kunna göra saker såsom 
att välja färg på en bil som denne funderar på att köpa. I3D är också något som fungerar 
bättre att använda i mobiltelefoner. 
 
Även om det ständigt förändras och Blackman tror att framtiden kommer se annorlunda 
ut, så är omfattande 3D-visualiseringar av serious games fortfarande något som kostar en 
hel del, både i tid och pengar. Det handlar inte bara om att fram själva visualiseringen, 
utan också spelmekaniken bakom, ha kreativa drivkrafter och möjligheten till att 
genomföra användartestning (Blackman, 2005). 
 

2.3.4 Filformat 

För visualisering finns ett flertal program att välja på med ett stort antal olika filformat 
och möjligheter att importera och exportera dessa. Enligt forskningsfrågan behöver beslut 
tas om hur visualiseringarna bör se ut, det vill säga, förutom detaljrikedom så finns ett val 
av dimension - två-, eller tredimensionella bilder. 
 
Tvådimensionella bilder kan gestaltas genom två olika former av bildformat så kallat 
pixel- och vektorgrafik. Pixelgrafik förklaras på följande sätt av Nationalencyklopedin 
(2014): 
 

pi´xel (av engelska pix, pluralis av pic, av picture 'bild', och element'element'), 
bildpunkt, inom datorgrafik kvadratisk bildruta, som utgör det minsta element som 
används i uppbyggnaden av en tvådimensionell digital bild. Motsvarande 
tredimensionella element benämnes voxel. 

 
Pixelbilder kan ha hög eller låg upplösning. Ju högre upplösning desto mer detaljrikt kan 
bilden återges och ögat uppfattar inte att bilden är uppbyggd av pixlar. Vid lägre 
upplösning blir de kvadratiska punkterna tydligare och kan synas som ett mosaikrutnät 
vid exempelvis utskrift (Johansson, Lundberg & Ryberg, 2006). Digitala fotografier är ett 
typisk exempel på pixelbaserade bilder och det finns ett stort antal program som hanterar 
pixelbaserade bilder där bland de vanligaste är Adobe Photoshop. 
 
Ett annat sätt att gestalta tvådimensionella bilder är genom vektorgrafik, vanligen 
benämnt som objektgrafik. När pixelbaserade bilders kvalitet förändras beroende på 
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storlek och upplösning, så håller objektgrafik samma kvalitet oavsett storlek på bilden. 
Ett vanligt program för att skapa och hantera objektgrafik är Adobe Illustrator. 
 

Objektbaserad grafik består av konturlinjer som bildar objekt som i sin tur kan fyllas 
med kulörer och mönster. Egentligen byggs objekten upp av matematiska värden, som 
anger hur datorn ska rita en viss linje från en punkt till en annan i bilden. Man kan 
också uttrycka det så att objektgrafik består av matematiska objekt i ett 
koordinatsystem. Grafiken skapas därmed först när den ritas upp på skärmen eller på 
skrivaren. Man får då mycket exakta figurer med absolut skarpa konturer som kan 
ritas upp i vilken storlek som helst utan att kvaliteten påverkas. Det är skrivaren eller 
skärmen och inte bilden som begränsar kvaliteten. (Johansson et al.) 

 

2.3.5 Färg och känslor 

En studie gjord av Kyu, Seung, KyuSik och Kim från 2011 föreslår en modell som de 
själva skapat, kallad för Facial Color Transition Model (förkortat FCTM) (Kyu Ho, P, 
Seung-Ho, S, KyuSik, C, & Kim, T, 2011). Kyu et al. kombinerar färgförändring i 
huden, kroppens homeostatiska värde, ökande stimulering och olinjär övergångsfunktion 
där de i sin studie skapar ett program för FCTM att använda i exempelvis spel för att 
skapa en mer realistisk återgivning av känslor hos karaktärer. De jämför med tidigare 
studier som använt olika färgmodeller för ansiktsfärg (facial color models), i dessa studier 
då baserade på kroppens blodflöde, puls, hudtemperatur och hur detta i sin tur uttrycks i 
rödhet för att uttrycka en viss känsla, tillsammans med Facial Action Coding System 
(förkortat FACS), som baseras på ansiktets muskler och hur de samspelar för uttryck. 
Både Facial color models och FACS har dock visat sig svåra att sätta i praktiken för 
digitala spel, då de bland annat inte uppfattas som naturliga utan istället som antingen 
för stelt eller för överdrivet. 
 
Kyu et al. refererar vidare till två olika modeller om känslor, varav den ena berör 
färgassociationer med känslor (Birren 2006 se Kyu, Seung, KyuSik & Kim 2011). Färg, 
tillsammans med handlingar och språk, är ett viktigt element i hur känslor uttrycks, 
enligt Kyu et al. och de undersöker därför symboliken av färger och hur känslor påverkas 
för att kunna verifiera färger som influens. Färgassociering i sambandet hos en specifik 
person, ett event, en erfarenhet till en färg och symbolism är att uttrycka ett abstrakt 
begrepp eller känslor. Alltså, om en vanlig bild är symboliserad hos många människor och 
det får ett offentligt erkännande, så kan det kallas för symbol för en viss färg. 
 
Färger har många känslomässiga effekter, framförallt temperatur, styrka och svaghet, hårt 
och mjukt och aktivt och lugnt. För exempelvis hårdhet och mjukhet, kan ljusstyrka och 
låg mättnad skapa en mjuk känsla, medan dimness och hög mättnad kan skapa en hård 
känsla. Likaså kan svagare kontrast och låg mättnad förmedla lugn som en motsats till 
starkare kontrast och mättnad, vilket kan förmedla aktivitet (Kyu et al., 2011). 
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2.4 Summering 

Som nämns i kapitlets inledning blir det för att kunna bedöma vad som är lämpligt att 
använda till visualisering av SimProv, viktigt att ha kunskap inom både simulatorns 
kontext (det vill säga, lärarstudenterna, ledarskap och klassrummet), olika typer av 
visualisering och även betydelsen av kroppsspråket inom kommunikation. Innehållet i 
teorikapitlet har bedömts som väsentligt för studien utifrån de indelningar som är gjorda. 
 
Ledarskap i klassrummet tar upp olika typer av arbetsformer inom undervisningen 
(helklassundervisning, grupparbete och enskilt arbete). Läraryrket ses ofta som väldigt 
komplext, vilket exemplifieras genom de olika teorier som tas upp. Granström (2007) 
delar in det hela i lärarskap och ledarskap, där det förstnämnda innebär att ha kunskap 
inom sitt område, men också att kunna förmedla denna kunskap, och det sistnämna 
handlar om att ha kunskap om klassrummet, grupprocesser, konflikthantering, och så 
vidare. 
 
Större delen av vår kommunikation sker genom kroppsspråket, det vill säga icke-verbal 
kommunikation. Många olika uttryck och rörelser kan betyda samma sak eller flera. Det 
viktigaste för att förstå och tyda dessa uttryck är att förstå kontexten som de framförs i. 
Detta blir viktigt för studien då visualiseringarna kommer behöva uttrycka både känslor 
och de handlingar som genomförs. 
 
Då visualisering är ett väldigt brett begrepp tar studien hjälp av McCloud (1993) för att 
hitta avgränsningar inom ämnet, exempelvis vilka kriterier som skall gälla för 
framtagandet av materialet. Inom visualisering sammanfattar också Bandelin (2010) 
många av de områden som studien berör. Viktigast här är de olika perspektiv som finns 
att välja mellan för visuell design av olika typer av spel, samt hur karaktärer kan uttrycka 
känslor. Visualiseringsdelen av kapitlet tar även upp betydelsen av färg och hur färg på 
olika sätt kan kommunicera. 
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3. Metod 

Huvudmetoden för visualiseringen av de olika handlingsalternativen i SimProv, byggde 
på̊ en kombination av fallstudier och utforskande design med en kvalitativ karaktär. För 
att kunna göra effektiva och bra beslut vid själva designfasen var det viktigt att ha en 
bakgrund till vad designen är till för. Därför delades tillvägagångssättet upp i tre faser. 
 
Första fasen fick benämningen research och var till för att ta reda på grundläggande fakta 
som skulle lägga en bra bas att stå på. Ett exempel i denna fas var att läsa på om ledarskap 
hur det kan uttryckas och vilken roll kroppsspråk har i den icke-verbala 
kommunikationen. Resultatet av denna fas redovisas främst i den teoretiska bakgrunden 
(se 2. Teoretisk bakgrund). I denna fas kartlades även simulatorns första del med titeln 
“Börja lektionen”. 
 
Den andra fasen utforskades olika designalternativ i form av skissande. Genom 
skissandet, som byggde på simulatorns handlingsalternativ, kunde för- och nackdelar 
med olika designbeslut vägas mot varandra. Dessa skisser förfinades sedan till digitala 
prototyper och bidrog i slutändan till digitala förslag. Målet med studien var att ha 
förslag på prototyper för hur det visuella materialet kan utformas och sedan enkelt kunna 
implementera dessa i simulatorn.  
 
Faserna baseras huvudsakligen på Goodwins bok Designing for the Digital Age (2009), 
Buxtons Sketching user experiences: getting the design right and the right design (2007) 
tillsammans med den kompletterande och exemplifierande Sketching user experiences: the 
workbook (2012). Andra för studien lämpliga metoder har identifierats och använts. 
Dessa redovisas i kapitlet som följer nedan. 
 

3.1 Förstudie 

“To solve a problem, you must first understand it.” (Goodwin, 2009) 
 
Research ur ett designperspektiv berör ofta research som handlar om användarna, deras 
behov och beteenden. Goodwin föreslår research i form av kvalitativ eller kvantitativ 
insamling av data genom användarstudier och intervjuer som ska skapa förståelse för vem 
man designar för. Goodwin beskriver research som en systematisk studie för att etablera 
fakta. Hon menar att designers genomför research inte bara för att få en större 
kunskapsbank utan också för att utforska behoven, åsikterna och målen av människor 
som bygger, säljer, köper, använder och underhåller en produkt eller tjänst. 
 
Om inte problemet är enkelt och väldigt familjärt så kan research komma att avslöja 
många saker man som designer inte har tänkt på. En komplett research ökar farten på 
beslutsfattandet eftersom det förhindrar mycket av det övervägande som kan uppstå 
bland medlemmar i ett produktteam när ett beslut ska fattas. Företag med bra 
information om sina kunder och användare har större chans att klara sig på marknaden 
än dessa som inte har det (Goodwin, 2009). 
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Goodwins beskrivning av research är omfattande och har därför bedömts som en pålitlig 
källa för metoden i denna studie. Boken är även välciterad och författarna har tidigare 
erfarenhet med att arbeta med Goodwins metoder. 
 

3.2 Utforskande av designalternativ 

Buxtons bok var aningen mer produktinriktad än denna studie avsåg och det är därför 
främst processen med skissande som har använts i metoden. Buxton tar för givet att 
den/de som arbetar med designuppdraget hela tiden har slutanvändarna i åtanke under 
processen: 
 

[...] First, this is largely explained by the fact that I simply take it for granted that the 
user is both considered and involved throughout the process. Arguing for the need for 
user involvement in a modern book on product design is as pointless as a discussion 
about the need to know the rules of arithmetic in an advancerd mathematics textbook. 
(Buxton, 2007, s.143) 

 
Bland flertalet modeller i Buxtons bok fanns “The design funnel”, vilket har valts att 
översättas i den här studien till “Designtratten” (se bild 4). 
 

 
Bild 3. The dynamics of the Design Funnel (Buxton, 2007) 
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Enligt Buxton (2007) börjar designtunneln med idéutformning (ideation) för att sluta 
med användbarhetstester. I den tidiga delen domineras processen av skissande, vilket ger 
möjlighet för idéer att utforskas snabbt och kostnadseffektivt. Mer raffinerade (och 
dyrare) prototyper utgör en bas för testandet i senare delar av designen. När testning är 
en huvudfråga är de mest dominanta artefakterna de mer raffinerade prototyperna. 
Övergången från det ena till det andra representeras genom övergången från orange till 
gult i figuren. Under fortskridandet ökar investeringen i processen något som indikeras 
genom den stigande pilen och y-axeln till vänster. Y-axelns märkning på höger sida av 
figuren betonar att eftersom våra investeringar ökar, så borde också vikten av våra 
kriterier för designbeslut göra det. Med andra ord behöver inte idéutformning hanteras 
på samma sätt, eller med samma stränghet, som användbarheten. Slutligen är de cirkulära 
pilarna en påminnelse av att användare inkluderas genom hela den iterativa processen, 
inte bara under användartestningen (Buxton, 2007). 
 
I denna del av processen ingick även en del inspirationssökande. Greenberg tar främst 
upp detta genom att designern själv skall ta fotografier med sin kamera (Greenberg, 
2012). Greenberg exemplifierar med foton av både objekt med olika former och färger 
för att framförhålla att fotona inte nödvändigtvis behöver ha en viss betydelse, utan att 
det lika gärna kan ha kommit från en tanke eller idé av att ha sett en viss sak på en viss 
plats. Greenberg avslutar varje kapitel med en “Nu vet du”-del som i kapitlet med den 
här informationen listar fyra punkter: 
 
1. Söka och samla är en kontinuerlig aktivitet. 
2. Alla bilder du stöter på i ditt arbete och/eller fritidsaktiviteter är av möjligt intresse. 
3. Utveckla dina egna samlings-, och organisationsvanor. 
4. Du kommer att veta om allt detta fungerar om det uppmuntrar dig till att konstant 
söka och samla material, och om du regelbundet ser tillbaka på det materialet. 
 
Genom många skisser och kontinuerlig utvärdering av dessa kan processen närma sig ett 
resultat, precis som beskrivet i Buxtons designtunnel ovan. 

3.3. Utvärdering av skisser/design rationale 

Ett sätt att värdera och förstå varför man gör specifika designval är genom att föra en 
designdagbok, även kallat för design rationale. 
 
Design rationale är ett sätt att dokumentera logiska förklaringar och anledningar till sina 
beslut. Rationalen ska fungera som underlag till diskussioner, debatter och förhandlingar. 
Den fungerar också som en lista med för- och nackdelar med det producerade materialet. 
Syftet med design rationale är att öka förståelsen i interaktionssituationer med hjälp av 
dokumentation, analys, beskrivningar och konsekvenser samt visa på viktiga aspekter i 
sammanhang, tillämplighet och omfattning (Carroll, 2003). 
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3.4 Utvärdering av design 

När och hur man väljer att utvärdera sin design beror på varför man utvärderar den. 
Designutvärdering syftar till att övertala människor om att det finns ett problem, 
förbättra designen, hjälpa designerna att välja bland två tillvägagångssätt, demonstrera 
designens effektivitet samt samla beröm som kan användas i marknadsföringen 
(Goodwin, 2009). 
 
Enligt Goodwin (2009) kan utvärdering ske på tre olika sätt: genom användartester, 
fokusgrupper eller expertutlåtande. Det är enligt Goodwin inte så vanligt med 
expertutlåtanden utifrån att utvärderingen då baseras på åsikterna hos en individ. Det ses 
därför oftast som mindre vetenskapliga än andra angreppssätt. Goodwin påpekar också 
att även om det är sant att expertutlåtanden bara fungerar om de faktiskt kommer från en 
expert, så är det inget fel med att lita på en experts åsikter - det görs inom många andra 
branscher också. 
 
Dock, om granskaren inte har avsevärd erfarenhet av produktens specifika domän, kan en 
expertgranskare vanligtvis identifiera enbart de fel som rör brett tillämpbara 
designprinciper, inte de som bygger på brister inom det områdesspecifika arbetsflödet. Av 
den här anledningen är ett expertutlåtande mest effektivt när det kombinerats med en 
dag eller flera i fältresearch, eller åtminstone ett par timmars diskussion om användare 
och typiska scenarios med ämnesexperter. Enligt Goodwins egna erfarenheter gör en 
expertgranskare ett bättre jobb att identifiera och prioritera frågor när det involverar 
någon form av övervägande av användarmål och arbetsflöde jämte med designprinciper. 
 
Att sedan bestämma när man ska utvärdera sin design beror på vad man vill uppnå med 
sin utvärdering. Goodwin nämner tre stycken utvärderingssätt: formativ, summativ och 
jämförande utvärdering (fritt översatt från engelskans formative, summative och 
comparative evaluation). En formativ utvärdering bygger på att koncentrera sig på en 
endaste interaktion eller “action” för att bevisa att man som designer är på rätt spår. 
Denna sorts utvärdering kan göras under flera tillfällen under designprocessen. Summativ 
utvärdering är menad att hjälpa till att finslipa och övertyga andra om designen. Detta är 
mest effektivt om man är så gott som klar med sin design. En jämförande utvärdering ska 
jämföra två eller fler produkter eller koncept mot varandra. En sådan utvärdering ha en 
formativ eller summativ karaktär (Goodwin, 2009). 
 
En enkätundersökning kan enligt Creswell (2014) bidra med kvantitativ eller numerisk 
beskrivning av trender, attityder eller åsikter av en population genom att endast studera 
en del av befolkningen. Från det framtagna provresultatet kan undersökaren generalisera 
och dra slutsatser i förhållande till populationen. 
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3.5 Tillvägagångssätt 

Utifrån den tid som denna studie omfattades av så har en del avgränsningar tvingats ske. 
Därför har en del av de tillvägagångssätt som beskrivits ovan ändrats något och anpassats 
till denna studies syfte. 
 
Själva proceduren har författarna valt att dela upp i tre olika faser som namngetts till 
research, design och utvärdering. 

3.5.1 Förstudie 

Researchfasen inleddes med att söka litteratur och vetenskapliga artiklar som skulle ge 
författarna bra grund att stå på och skapa insikt för simulatorns målgrupp. Detta 
tillvägagångssätt har skilt sig från det Goodwin beskriver som research som omfattas av 
användarstudier och intervjuer (se 3.1 Research). Detta på grund av att det ansågs ta för 
mycket tid från studiens syfte att ägna resurser på att lära känna en målgrupp som det 
redan finns en hel del dokumenterat om i litteratur och liknande. 
 
Datainsamlingen har baserats på litteratur i form av dels studielitteratur som används 
inom lärarprogrammet och dels sådan som studiens författare bedömt som väsentlig och 
av vikt för studiens syfte. Källor såsom vetenskapliga artiklar har använts för att få en 
generell inblick i hur den vetenskapliga världens bild i detta område ser ut och hur deras 
insikter kan bidra till arbetet. Exempel på studier såsom Bandelins ”Avatar Body 
Language” (2010) har bidragit med goda insikter för bland annat vilka faktorer som är 
viktiga att ta tillvara på under själva designprocessen såväl som hur designprocessen för 
visuellt material kan se ut. Detta har tagits till vara på när visuellt material till simulatorn 
tagits fram. 
 
I denna inledande fas skedde också en genomgång av simulatorn som hade som mål att 
skapa förståelse för hur denna är uppbyggd, tänkt att fungera och tolkas. Författarna fick 
inblick och skapade sig en uppfattning om hur simulatorn är tänkt att fungera, samt 
kartlade simulatorns första del, även benämnd som “Lektionens början”. Denna 
genomgång gav en uppfattning för var det visuella materialet sedan skulle kunna 
implementeras men bidrog också till insikten om att simulatorn består av många delar 
som varierar i längd och komplexitet. 

3.5.2 Design 

När tillräckligt med information hade samlats in tog nästa steg i proceduren vid, 
nämligen fas två - design. Författarna började med att skissa samtliga handlingar som 
kartlagts från simulatorn, under en period på individuell nivå. Uppdraget gick ut på att 
skissa, där det var möjligt, olika alternativ för varje handling. Dessa skisser skulle vara 
snabbt gjorda och lagom okomplicerade för att inte spendera onödig lång tid och 
resurser. Resultatet kom att bestå av en stor variation av skisser, alltifrån streckgubbar till 
mer detaljerade karaktärer för läraren (se bilaga 1). Syftet med att ha många skisser var att 
sedan kunna värdera dessa och bestämma lämplighet i senare skede. 
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En stor del av simulatorns handlingar skissades och därefter var det dags att utvärdera det 
framtagna materialet. Under skissandets gång hade en hel del frågor och funderingar dykt 
upp som behövde diskuteras igenom och beslutas om. För-, och nackdelar med samtliga 
skisser vägdes upp mot varandra enligt design rationale och efter många diskussioner 
fram och tillbaka så kom författarna till beslutet att specificera vad som faktiskt skulle 
visualiseras. Några av kriterierna som användes för bedömningen av skisserna var som 
följer: hur väl stämmer skissen överens med tillhörande text, hur bra kompletterar den 
texten, hur kan färg användas för att förstärka handlingen, vilken roll har perspektivet för 
handlingen och hur översätts detta i skissen. 
 
Beslut om att ha med fyra olika lärarkaraktärer (två manliga, två kvinnliga, en äldre och 
en yngre) som skulle varieras fritt i simulatorn togs, följt av en beskrivande text för vilka 
egenskaper dessa skulle ha visuellt. När själva framtagningen av dessa skulle ske började 
nya diskussioner kring om det är väsentligt att ha just fyra stycken föras. Författarna 
ansåg det värdefullt att karaktärerna ska vara lätta för lärarstudenterna, som simulatorns 
tilltänkta användare, att relatera till. Beslut om att istället utforma två stycken unga 
lärarkaraktärer togs. 
 
Nästa steg i designfasen var framtagningen av digitala prototyper. För att göra detta 
diskuterades en del olika tillvägagångssätt som värderades som lämpliga, bland annat 
skissande för hand, pixelgrafik och objektgrafik. Att välja ett lämpligt tillvägagångssätt 
ansågs viktigt för att underlätta vid senare skede när fler liknande bilder kan komma att 
skapas. Därför valdes objektgrafik och illustrationer gjorda i Adobe Illustrator för att 
skapa de digitala prototyperna. Nästa steg i processen var att bestämma vilken 
abstraktionsnivå dessa skulle ha. För detta användes McClouds bildplansmodell och 
inspirationsbilder från det sociala mediet Pinterest som media för inspiration av 
visualiseringen. 
 
Karaktärerna som består av en ung man och kvinna skapades i en neutral kroppsposition 
för att enkelt kunna anpassas efter behov. Efter diskussioner har beslut om 
förstapersonsperspektiv och tredjepersonsperspektiv fattats. Förstapersonsperspektivet 
kommer variera mellan lärarens och elevens perspektiv något som sammanlagt ger tre 
olika bildvinklar. I detta skede fattades också beslut om att handlingen som är i fokus ska 
vara i färg medan resterande del i bilden ska vara stiliserat och skissartat. För att sedan gå 
vidare och framställa de prototyper som skulle testas valdes en lämplig del från 
simulatorn ut och handlingarna visualiserades digitalt. 

3.5.3 Utvärdering 

Vid detta tillfälle hade en övergång till nästa fas skett, utvärderingen. Författarna ville få 
feedback på det framtagna materialet och för att hålla arbetet inom studiens 
tidsomfattning, så valdes två typer av utvärderingar: expertutvärdering, samt en 
utvärdering med den tilltänkta målgruppen (lärarstudenter) i form av en enkät. 
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Fördelarna med ett expertutlåtande var att det både är snabbt och kostar mindre 
(Goodwin, 2009). Då det framtagna materialet hade lärarstudenter som målgrupp var det 
också av vikt att utvärdera vad målgruppen tyckte och tänkte om materialet. På grund av 
praktiska skäl såväl som tidsperspektiv valdes enkät som utvärderingssätt. 
 
 
 

3.5.3.1 Val av expert 
Personen i fråga som ställde upp i utvärderingen var en man, 57 år gammal, med en bred 
bakgrund inom konst- och designvärlden. Förutom en lärarutbildning på Konstfack så 
hade han både arbetat inom bildämnet som lärare på både högstadiet och gymnasiet. 
Utöver detta hade han studerat mindre kurser inom film och dramatisering, arbetat på 
reklambyrå följt av en tid inom ett företag som då arbetade med användargränssnitt. Vid 
studiens genomförande arbetade han som universitetsadjunkt vid Linköpings universitet 
sedan åtta år tillbaka. 

3.5.3.2 Upplägg på expertutvärderingen 
Utvärderingen ägde rum i ett konferensrum på campus Norrköping på Linköpings 
universitet i en miljö som inte ansågs som störande och där experten i fråga kände sig 
bekväm i. Ljudinspelning pågick under hela utvärderingen där experten blev ombedd att 
tala sina tankar högt. Vissa anteckningar fördes som stöd till ljudinspelningen.  
 
Tohidi, Buxton, Baecker och Seilens (2006) artikel var anledningen till ett väldigt litet 
urval av visualiseringen att testa. I deras studie testar de på flera användare, men med 
olika många designalternativ att utvärdera. Slutsatsen var då att det är bättre att visa få 
designalternativ och utvärdera dessa, istället för att förse användartestarna med ett stort 
urval av designalternativ. Det förstnämnda gav ett tydligare resultat. 
 
Detta resulterade i att vi gav experten ett urval av visuellt material att utvärdera och 
placerade dessa som de är tänkta att implementeras i simulatorn. Experten fick dock 
analogt material framför sig. Under själva utvärderingen ställdes ett antal frågor till 
experten som författarna ville få svar på där bland annat. relevans och tydlighet i det 
visuella materialet behandlades (se bilaga 2) 
 
Efter själva utvärderingssamtalet ombads även testpersonen att fylla i en så kallad post-
experimentell utvärdering (se bilaga 3), detta också baserat på Tohidi et al. (2006). 
Studien valde dock här att göra andra typer av frågor baserat på det visuella, istället för 
det perspektiv med användarvänlighet som Tohidi et al. (2006) använder sig av. 
 

3.5.3.3 Enkätutvärdering 
Enkäten som togs fram bestod av sju frågar och skickades via e-mail till totalt fyra 
allmänna kurser inom lärarprogrammet vid Linköpings universitet. 
 
Enkäten utformades för att bestå av två delar, en inledande och en med själva 
undersökningsfrågorna. I den inledande delen så förklarades simulatorn, hur den är tänkt 
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att fungera och vad vår studie gick ut på. Att svaren var helt anonyma var också något 
som framkom i denna inledande del.  
 
Av totalt sju frågor, graderades fråga 1-4 mellan “inte relevant” och “mycket relevant”, 
fråga 5-6 som “inte alls” eller “mycket bra” och den sista frågan ger ett val av “Ja”, “Nej” 
och “Kanske”. Graderingsskalan var utformad från ett till fem där ett stod för inte 
relevant/inte alls och fem för mycket relevant/mycket bra. Frågorna var samma som 
expertens post-experimentella utvärdering (se bilaga 4) då dessa ansågs relevanta att 
tillfråga även lärarstudenterna. Tillsammans med de här frågorna fanns två prototypbilder 
bifogade för bedömning. Ett misstag som skedde här var att bilderna bifogades utan den 
tillhörande text som var tänkt att ha med om resultatet implementerades i simulatorn. 
Detta misstag skapade en viss förvirring för de som genomförde undersökningen (se 4.3.2 
Enkätutvärdering). 
 
I en sista ruta (numrerad i enkäten som fråga åtta) fanns möjligheten att fylla i “Övriga 
kommentarer” om lärarstudenten hade några. Se bilaga 4 för komplett utvärdering. 
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4. Resultat 

Förstudien präglades av två huvuddelar: dels en litteraturstudie skett där ett antal 
nyckelord formulerats för att underlätta sökningen och dels en genomgång och 
kartläggning av simulatorn. Vidare har studien fortsatt med utforskande av 
designalternativ med hjälp av skissning på individuell nivå, följt av utvärdering av 
skisserna såväl som framtagning av nya skisser. Genom denna process har en 
designspecifikation kunnat tas fram för hur simulatorns visuella material kan se ut. Efter 
att digitala prototyper av det visuella materialet producerats, testades dessa med hjälp 
utav en expertutvärdering. Resultatet av denna studies tillvägagångssätt finner du nedan. 
 

4.1 Förstudie 

Tidsperspektivet hade en stor effekt över förstudiedelen av processen. Det hela flödade 
mer som en pågående del som följde hela arbetets gång fram till dess att resultatet började 
tas fram och studien närmade sig mot avslutning.   
 
För att ta fram lämpligt material till förstudien kom ett antal nyckelord att formuleras. 
Dessa nyckelord var bland annat kroppsspråk (body language), kroppshållning (body 
posture), ansiktsuttryck (face expression), visualisering (visualization), pedagogik 
(pedagogy), ledarskap (leadership), ledarskapsstilar (leadership style), lärarstudenter 
(teacher students), datavisualisering (data visualization), simuleringsspel (simulation 
games). Förstudien har legat som god grund för att kunna avgränsa i senare stadier med 
exempelvis skisserna och vilka som studien skulle välja att gå vidare med. Resultatet av 
denna förstudie redovisas i kapitel 2. Teoretisk bakgrund. 
 
Som en del i förstudien gjordes en kartläggning av simulatorn, detta för att skapa 
förståelse för dess uppbyggnad, för de beskrivna situationerna samt ge inblick för var det 
visuella materialet skulle kunna komma att placeras. Kartläggningen av simulatorn 
skedde under två dagar då det visade sig att simulatorn var längre än vad författarna 
trodde från början. Handlingarna visade sig också variera en hel del mellan kortare och 
längre beskrivningar, såväl som att ha olika välbeskrivna val. Exempelvis kunde meningar 
sakna adjektiv för att lämna beskrivningen mer öppen för tolkning och diskussion. 
 

4.2 Utforskande av designalternativ 

Studiens process har följt designtrattens princip och regelbundna avstämningar har skett 
enligt en ungefärlig planering. Skissandet har till en början tagit en stor del av tiden, 
tillsammans med inspirationssökande, vilket har resulterat i en skissbok och moodboard 
(se bilaga 1). 
 
Skissboken kan också den delas in i processer. Först skedde ett allmänt skissande på 
individuell nivå baserade på handlingsalternativen som kartlades i tidigare skede. Målet 
med skisserna var att exempel på flertalet visuella uttryck skulle tas fram och ge en stor 
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variation på material. Därför kunde varje handlingsalternativ skissas flera gånger men på 
olika sätt (se bilaga 1). Skisserna som togs fram kom att vara väldigt breda både i 
detaljnivå och i vilken del av simulatorn som skulle visualiseras. Exempelvis fanns vissa 
handlingsalternativ som kunde visualiseras på väldigt liknande sätt, då dessa situationer 
beskrevs väldigt lika. Detta genererade flera idéer kring visualisering av SimProv, följt av 
diskussion och vidareutveckling. 
 
Det framtagna materialet utvärderades i form av plus- och minuslistor där för- och 
nackdelar togs upp gällande hur väl skisserna uppfyllde de uppsatta kriterierna som 
nämns i 3.5.2 Design. Detta resulterade i två insikter: att ha en tydlig specifikation av 
karaktärerna som skulle representera läraren och begränsa antalet 
perspektivvisualiseringar som materialet skulle ha.  
 
Gällande beslutet kring de olika perspektiven som det visuella materialet skulle ha, så 
begränsades antalet till tre: två förstapersonsperspektiv (lärarens och elevens synvinkel) 
samt ett tredjepersonsperspektiv. Detta också med grund i de kriterier som sattes upp 
gällande val av perspektiv och relevans för handlingen i fokus. Prototypen i slutändan 
visar bara ett perspektiv - från elevens vinkel gentemot läraren - men detta har också skett 
just för att fungera inom ramen av studiens omfattning. Det fanns på tal att göra 
prototyper också från lärarens perspektiv mot eleverna, samt ett överblickande perspektiv 
ifrån ovan för att kunna se hela klassrummet (se bilaga 1 för exempel på 
tredjepersonsperspektiv). 
 
Som Bandelin (2010) tar upp så kan pratbubblor ta upp en hel del plats. Vid skissandet 
upptäcktes att så blev fallet i den här studien också, samt att vid vissa tillfällen i 
simulatorn står redan en viss dialog i texten så det bedömdes att pratbubblor skulle bli 
överflödigt. 
 
För att gå vidare efter detta beslutades det att skissa fram nya tankar omkring 
karaktärsuttryck och ungefär hur det vore lämpligt att dessa såg ut. Författarna valde till 
en början att ta fram fyra olika karaktärer: en yngre kvinna och en äldre kvinna, samt en 
yngre man och en äldre man. Preferenser togs även fram till vilka typiska karaktärsdrag 
såsom klädsel, frisyr, smycken etc. skulle passa för att gestalta den typ av karaktär som var 
på tal. Preferenserna togs fram med grund i förstudien samt författarnas tidigare 
lärarerfarenheter och blev följande: 
 

• Gemensamt för alla: prydliga, välklädda, vårdade, glasögon, “sticker inte ut”. 
• Yngre kvinnlig karaktär: långt hår, byxor, lätt/diskret sminkning, diskreta 

smycken. 
• Yngre manlig karaktär: lite “hipster” (dvs. vintageklädsel inspirerad av 60- och 

70-tal), kort till halvlångt hår, tighta byxor (jeans). 
• Äldre kvinnlig karaktär: Kjol, (sötvattenpärlhalsband), grått hår, kort eller uppsatt 

hår, sjal. 
• Äldre manlig karaktär: mustasch, grått hår/inget hår/lite hår, herrbyxor, kavaj och 

skjorta alternativt skjorta med pullover.  
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Bild 4. Karaktärsskisser, yngre och äldre män såväl som yngre och äldre kvinnor, urval från skissboken. 

 
Beslutet togs också i denna del, om huruvida slutresultatet grafiskt skulle byggas upp i 
3D-format eller inte. Både i förhållande till studiens tidsomfattning och med grund i 
Engwalls (refererad i Adelswärd, 2012) studie togs beslutet om illustrerade bilder. Även 
Blackman (2005) nämner att 3D-visualiseringar tar betydligt större resursåtgång än andra 
typer av visualiseringar. Precis som Kyu et al. (2011) nämnt blir det lätt att känslor kan 
uppfattas som överdrivna eller stela när de gestaltas visuellt. Tanken här var förutom 
tidsomfattningen att det skulle fungera smidigare att digitalisera skisserna och skapa 
objektgrafik som kan förstoras och förminskas. Detta skulle därmed också underlätta för 
att enklare kunna ändra karaktärernas uttryck i exempelvis ansiktet och i kroppsspråket i 
övrigt. 
 
Det behövdes även ta beslut om vilken nivå bilderna skulle ha i förhållande till realism-
abstraktion, vilket studien tog hjälp av McClouds modell (se 2.3 Visualisering) för att 
hitta en gemensam riktlinje. Med hänsyn till målgruppen togs beslutet om att 
visualiseringarna inte fick ge ett för barnsligt intryck och därmed riskerade att uppfattas 
som oseriösa. Det var viktigt att det hela behövde vara så enkelt som möjligt, för att 
fungera inom omfattningen av studien. Argyles (1984) påstående om att ögonbryn har 
huvudsaklig roll till stort antal ansiktsuttryck (se 2.2.1 Abstraktionsnivå) har också tagits 
tillvara på i beslutet om abstraktionsnivå. 
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Bild 5 och 6. Karaktärsskisser, allmänna och äldre man, urval från skissboken. 
 
För att skapa ytterligare exempel på visualiseringen och kunna ta fram prototyper för 
testning gjordes ännu en avgränsning. De äldre karaktärerna i det tidigare skedet valdes 
bort med hänsyn till att de ansågs mindre relevanta för simulatorns målgrupp. Detta 
bidrog slutligen till att två karaktärer - en kvinnlig och en manlig, av den yngre varianten, 
valdes för att täcka en större del av målgruppen. 
 
När beslut gällande visualisering av ansikten (ögon, ögonbryn, ansiktsfärg) och händer 
har Argyles (1984), Knapps (2006) och Nordenheds (2007) studier legat till grund. Då 
händer, ögon och ögonbryn spelar huvudsaklig roll i hur en lärare uppfattas av eleverna 
ansågs det viktigt att dessa ska vara tydliga i det framtagna materialet. Vidare har 
karaktärerna fått en neutral kroppsform för att inte signalera något specifikt 
personlighetsdrag eller temperament, något som Knapp (2006) anser oftast associeras 
med en viss typ av kroppstyp. Den manliga karaktären saknar även skägg, samt har 
kortklippt hår, något som medvetet ska påvisa ett vårdat utseende. 
 
För att få en tyngd och ett fokus på handlingen i centrum valdes färg som förstärkare. 
Med detta menas att på en bild ses exempelvis läraren som pekar på eleven i färg, medan 
klassrummet i övrigt är svartvitt och stiliserat i uttrycket. Liknande visualiseringar kan ses 
i exempelvis serier (McCloud, 1993) där färg används antingen som förstärkare eller för 
att visa på en specifik sinnesstämning. Toner och modellering kan dessutom tillägga djup 
i en bild något som används i form av penselvalet för det svartvita i materialet. 
 
SimProv kan klassificeras som ett serious game mer än ett underhållningsspel, då syftet 
med simulatorn är att den ska fungera som diskussionsunderlag för lärarstudenter. Därför 
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togs hänsyn till att bilderna skulle underordnas berättelsen (Zyda, 2005), det vill säga i 
det här fallet texten i simulatorn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 7. Kvinnlig och manlig karaktär i den slutliga gestaltningen. 
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4.3 Utvärdering 

Förutom att slutanvändaren fanns i åtanke under designprocessens gång, så hade enligt 
metodvalet studien valt en ytterligare utvärderingsform genom expertutvärdering. En 
enkel pappersprototyp togs fram till detta, visande en utvald del mitt i simulatorns 
process. Bilderna visas i prototypen utifrån elevens perspektiv mot läraren. Vid 
utvärderingen visades både delen för hur det var tänkt att implementeras i simulatorn, 
såväl som större varianter av bilderna för att utvärderingspersonen skulle kunna se 
närmare även på detaljerna utanför simulatorns kontext. 
 

 
Bild 8. En bild av utvärderingsprototypen. 

 
Experten ombads att tänka högt under hela utvärderingssessionen. Frågeformulär för 
utvärderingen finns under bilaga 2. 
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4.3.1 Expertutvärdering 

Hela utvärderingen tog ungefär trettio minuter i sin helhet. Flertalet av de ämnen som 
diskuterades var saker som den här studien har berört i form av exempelvis 
kroppsspråkets inverkan på den verbala och icke-verbala kommunikationen. 
 
Tidigt under utvärderingen kom på tal om att ta ställning till hur realistiskt eller abstrakt 
visualiseringarna bör eller inte bör vara: 

 
Eh… Det finns ju ett val man måste göra, de e ju... i vilken grad man vill vara 
specifik jämfört med vilken grad man vill vara… generell, de vill säga kanske mera... 
mindre av individuella särdrag i ansiktet, är det så att säga en levande människa eller 
är de en princip? Därför att om man vill visualisera situationen, så ger man… tydligt 
med detaljer… så lägger man också in värderingar, hur ilsken, hur irriterad ser 
individen ut att vara på den här bilden, till exempel? Vilket också är en indikation. 
Om någon irriterat sätter upp handen och ser väldigt ilsken ut då är det ju nånting 
som gör att intrycket av det här alternativet blir eh… allvarligare än någon som är 
mera nollställd. Nånstans där så är det en värderingsfråga. Vill ni jobba med mer 
stiliserade och mer principiella eller vill ni jobba med mera emotionellt uttryck… 

 
Han exemplifierar vidare med mimik och tonläge på rösten som inverkan på en situation 
och ett kroppsspråk. Ingen värdering eller rekommendation kom på tal om ett annat 
beslut borde tagits, om studien exempelvis skulle ha gått på med detalj eller ännu mindre 
än vad som redan visades. 
 
Utvärderingen berörde även kön och röstläget som det kan innebära. Han tar upp ett 
exempel om sin respektive, som det under utvärderingen framkommer arbetar som lärare, 
och hur hon har arbetat för att inte gå upp i tonen i röstläget när hon blir arg, utan 
istället spänna rösten och gå ner i tonläget och vidare tydligt markera i kroppen att hon är 
irriterad. 
 
Under vidaregången av utvärderingen till andra delen av utvärderingsprototypen, fick 
han förklarat om ledarskapsstilarnas roll för sig. Liknande kommentarer som innan tas då 
upp igen: 

 
Jag ser väl egentligen samma problem som vi varit inne på förut, som egentligen är av 
en väldigt övergripande art. Rent konkret så ser jag inte så mycket mera än att det 
handlar om att vara väldigt tydlig. Vad det handlar om. Tar man in kroppsspråket 
till exempel så handlar det om att visa förgrund och bakgrund och så vidare. 
 

Efter den här kommentaren fick han se närmare på bilderna i den delen, när de är större 
än det format som syns på valet i prototypen. Han valde att prata om en av bilderna som 
exempel, där karaktären håller upp handen som stopptecken och tittar irriterat mot 
eleven. 
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Det är lite uppspärrade ögon. Det är en hand i en position som man inte vet om den 
dämpar eller om det är ett stopp, så att det handlar kanske om att vara ganska 
expressiv, tydlig också då, om man väljer den presentationen. Till exempel att man 
jobbar med överskärningar, perspektivisk storlek, och så vidare, för att göra det riktigt 
tydligt. Men här nånstans så finns det också det här specifika… är det en aggressiv 
rörelse eller är det en lugnande rörelse? Det är ju också nåt att tänka på i det här 
fallet, hur man uppfattar… 

 
Kommentaren om ögonen ger en ännu bredare bild utöver det som Nordenhed (2007) 
skriver om att stirrande blick ger en skrämmande effekt på eleven. 
 
Vidare efter detta kommer han in på kultur och kontext som en ytterligare faktor i det 
hela. 

 
[...] Jag tror alltså att det ger ett utrymme som för tolkning, där man sätter fingret 
framför munnen kan betyda ganska olika saker, inte bara beroende på olika 
kulturbakgrund, det vill säga hur vi tolkar signaler, utan också beroende på 
situationen. Jag menar, paradexemplet är hur man kan få en fotbollspublik att gå i 
uppror genom att göra så... att motståndarna efter att man har gjort mål… 
motståndarnas, genom att göra motståndarnas… aeeh, ståplatsläktare, när man har 
gjort mål till exempel, det finns kravaller som har börjat på det viset… till exempel, 
eller alltså, de e en utmaning istället för att ha en dämpande faktor, att nu ska vi vara 
lugna och tysta, och så vidare… [tar ett andetag, kort paus] Jag menar, det finns… 
mycket av det här allmänna som i texten då ger ett handlingsutrymme, som i bilden 
kan vara specificerande, tydliggörande, men då får man ju också ta med de i 
beräkning: vad är det vi tydliggör? Åt vilket håll? 
 

Sedan kommer han in på något som studien inte berört alltför mycket, nämligen vad 
visualiseringen kan betyda för diskussionerna vid spelandet av simulatorn. Studien har 
tagit upp en del om exempelvis lärarens roll som ledare i klassrummet, men knappt rört 
vid det som han nämnder nedan, om exempelvis konsekvenser av att arbeta inom ett yrke 
som ständigt förändras på grund av politiska beslut och liknande. 

 
Men jag kan tänka mig, simulering… eeh… en simuleringssituation där man 
diskuterar med lärarstudenter så är det också bra med ett material som bjuder in till 
att man diskuterar såna här saker också. Det är ju ändå, så att säga. Vi har ju… 
ganska starkt etablerade normer, till exempel för hur en svensk uppför sig när man är 
korrekt, eller hur, inte minst en lärare som då får vara beredd på att man ju… Ja, 
man är en offentlig tjänsteman, man granskas då… vilket kan leda till en rädsla att 
agera, att man inte vågar vara expressiv, därför att det kan misstolkas å så, vilket kan 
leda till att man blir otydlig, varpå det är svårt att få den… så att säga, den rimliga 
respekt, man förtjänar, till exempel, genom att man uppfattas som vag… obestämd… 
och så vidare… vilket är en viktig diskussion tycker jag också egentligen, [...] 
 

Frågan om hur text och bild samspelar med varandra ledde tillbaka till liknande saker 
som redan kommit på tal, om att göra valet om hur specificerande bilderna ska vara, eller 
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om det mer ska vara symboler. Här exemplifierar han en hel del utifrån de bilder som 
fanns på prototypen och tar upp att vissa delar av texten lämnar en öppen tolkning lika 
mycket som bilden skulle kunna göra det, exempelvis när det saknas adjektiv eller 
liknande i en mening. 

 
[...] det står till exempel på det här bladet jag tittar på just nu: “pekar på eleven, 
sätter fingret framför munnen.” Handlingen i sig kan tolkas som värderande å 
uttrycka åsikter å attityd å så vidare, men de finns ingenting i texten som gör de, 
egentligen. Sätter fingret framför munnen, det är en handling, det kan betyda en 
mängd olika saker. Eh… på nästa står det här “hytter med fingret mot eleven”, hytter, 
de har ju en negativ laddning. De e ju nånting som är mer än bara sätta upp… eh… 
“frågar irriterat” står det i nästa, då har vi ju nån som är direkt, det är ju inte bara 
“frågar” utan det är “frågar irriterat” och då har vi ju börjat trappa upp det hela, och 
så vidare… eh [kort paus] å ja antar att det är väldigt medvetet allt det här, inklusive 
det sista här då, det ironiska, det sarkastiska, “kul? skolan är ingen” å de’rå. Det 
uttrycket och så vidare. 

 
Ett problem är alltså att texten ibland är väldigt intetsägande, men i andra exempel lägger 
i tydliga värdeord. Det kan med andra ord vara svårt att bestämma om bilderna ska vara 
exakta avbilder av den text som står i handlingsalternativet, eller om bilderna ska tala mer 
för sig själva. 

 
Jag tror att bilderna kan också väldigt mycket säga samma sak, de kan också lägga till 
dimensioner, det vill säga, man kan ladda det här, säg neutrala… [liten suck] eller 
nära nog neutrala situationen, situationen gör ju att de inte är neutrala, men pekar 
på eleven, sätter fingret framför munnen. Just om man tittar på en bild, man får ett 
kroppsspråk som uttrycker avslappnad situation, förtroende, eller spänning, dryg 
attityd, eller nånting annat. På det här bildexemplet har ni någon som har en lite 
svajig kroppshållning, den finns en viss pondus, nånting som kan uppfattas som lite… 
[kort paus] inte ödmjukt, om vi säger så. [kort paus]. Så det är ju också en sån där 
liten sak att fundera på. 
 

4.3.2 Post-experimentell utvärdering 

När den muntliga utvärdering av det visuella materialet hade bedömts som genomförd, 
ombads testpersonen att fylla i en så kallad post-experimentell utvärdering. Denna 
utformades med grund i Tohidi, Buxton, Baecker och Seilens (2006) artikel och ställde 
påståenden som utvärderade bland annat relevans i valet av färg, relevans i valet av 
abstraktionsnivå och relevans i valet av två stycken karaktärer. Testpersonen ombads att 
fylla i denna utvärdering och motivera sina svar högt. 
 
Resultatet av hans post-experimentella utvärdering blev enligt Bild 9 nedan. 
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Bild 9. Expertens post-experimentella utvärdering. 
 
Som bilden ovan visar, uttryckte experten att valet av färg, abstraktionsnivå, valet av två 
karaktärer och karaktärernas formgivning i det visuella materialet var relevant för 
materials användningsområde. Experten uttryckte också att kompositionen fungerar 
mycket bra i sitt sammanhang samt att text och bild fungerar bra tillsammans. 
Testpersonen hade en övrig kommentar att tillägga, nämligen att hela materialet bygger 
på olika sorters val. Personen kommenterade: 

 

Post%experimentell.utvärdering.av.visuellt.material.till.SimProv.%.
13/5%14 

 
Markera.hur.relevant.eller.mindre.relevant.följande.känns:.
.
Hur.relevant.känns.valen.av.färg? 
1. . . 2.. . . 3. . . .4. . . .5 
inte.relevant.. . . . . . . . . ............mycket.relevant.
 

 
Hur.relevant.känns.valet.av.abstraktionsnivå? 
1. . . 2.. . . 3. . . .4. . . .5 
inte.relevant.. . . . . . . . . ...........mycket.relevant.
 

 
Hur.relevant.känns.valet.av.2st.karaktärer? 
1. . . 2.. . . 3. . . .4. . . .5 
inte.relevant.. . . . . . . . . ............mycket.relevant.
 

 
Hur.relevant.känns.karaktärernas.formgivning? 
1. . . 2.. . . 3. . . .4. . . .5 
inte.relevant.. . . . . . . . . ............mycket.relevant.
 

 
Hur.väl.fungerar.kompositionen? 
1. . . 2.. . . 3. . . .4. . . .5 
inte.alls. . . . . . . . . . .....mycket.bra.
 

 
Hur.väl.fungerar.text.och.bild.tillsammans? 
1. . . 2.. . . 3. . . .4. . . .5 
inte.alls. . . . . . . . . . .....mycket.bra 

 
 

Övriga.kommentarer:......

Val! 
 
.
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[...] Ehm… Ja, jag tror att slutsatsen är de att man måste göra vägvalet: Vad gör vi 
detta för? Är det principiella bilder, är det piktogram a-av-av principiella saker, som 
är värda att använda för att till exempel kunna klassificera dom här systemen genom 
att till exempel kunna klassificera situationerna och alternativen där. [...] 
Nästa steg, du funderade på, vill vi levandegöra den här situationen på något vis, det 
är tacksamt att ha en bild att prata kring därför det fokuserar uppmärksamhet. Eh… 
å då blir ju nästa fråga, hur vill jag använda den uppmärksamheten, hur vill jag 
kommunicera där? Vill jag göra nånting som pekar på problematiken? Med att säga 
en sak och agera, visa med kroppsspråket, något annat än de jag säger? [...] 
[skrattar lätt] Då får ni helt också ett mycket svårare jobb för er, för då måste man 
fundera på, vad betyder kroppsspråket? Hur ser det ut, vad är det som funkar, vad är 
förhållningen, och så vidare? Men… Ni kan föreslå fortsatt forskning. [skrattar lite]. 
Eller göra en karriär själva på att utveckla det här själva tillsammans med 
psykologistudenter till exempel. 
 

Sammanfattningsvis tog expertutvärderingen upp flertalet av de diskussioner som 
författarna fört under studiens genomförande. Med grund i studiens genomförande 
uppnådde utvärderingen ett förväntat resultat. 
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4.3.2 Enkätutvärdering 

Enkäten var öppen under totalt två veckor och resulterade i totalt 19 svar. Resultatet 
redovisas i tabellerna nedan. 
 

 
Tabell 1. Färgvalsrelevans 

 
Tabellen ovan visar att det var totalt 17 stycken lärarstudenter som svarade på frågan där 
största andelen av studenterna ansåg valen av färg till karaktärerna relevant, tätt följt av 
ett neutralt svar på varken eller. Medianvärdet dock på denna fråga (tre) visar på att valet 
av färg är varken relevant eller irrelevant. 
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Tabell 2. Abstraktionsnivårelevans 

 
Tabellen ovan visar att det var totalt 18 stycken lärarstudenter som svarade på frågan. 
Största andelen av studenterna ansåg valet av karaktärernas abstraktionsnivå varken 
relevant eller irrelevant, följt av ett sex stycken svar som ansåg det abstraktionsnivån 
relevant. Medianvärdet (tre) på denna fråga visar på att valet av abstraktionsnivå varken 
är relevant eller irrelevant. 
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Tabell 3. Två stycken karaktärers relevans 

 
Tabellen ovan visar att 16 stycken studenter svarade på frågan kring relevansen i valet av 
två stycken karaktärer. Andelen av studenterna som ansåg valet av två stycken karaktärer 
relevant är densamma som de med ett neutralt svar. Medianvärdet på denna fråga (tre) 
visar på att valet av två stycken karaktärer varken är relevant eller irrelevant. 
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Tabell 4. Relevans för karaktärernas formgivning 

 
Tabellen ovan visar att det var totalt 17 stycken lärarstudenter som svarade på frågan. 
Största andelen av studenterna ansåg valet av karaktärernas formgivning varken relevant 
eller irrelevant något som även medianvärdet (tre) stödjer. 
 
 
 



  

37 

 
Tabell 5. Kompositionen 

 
Tabellen visar att 19 stycken studenter svarade på frågan kring hur väl kompositionen 
fungerar. Största andelen av studenterna ansåg kompositionen varken fungera bra eller 
inte alls något som även medianvärdet (tre) stödjer. 
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Tabell 6. Text och bild tillsammans 

 
Tabellen ovan visar att det var totalt 16 stycken studenter som svarade på frågan. Största 
andelen av studenterna ansåg att text och bild tillsammans varken fungerade bra eller 
dåligt något som även medianvärdet (tre) tyder på. 
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Tabell 7. Om karaktärerna går att relatera till. 

 
Tabellen ovan visar att det var totalt 18 stycken lärarstudenter som svarade på frågan om 
de kunde relatera till karaktärerna. Största andelen av studenterna svarade “kanske”. 
 
Sammanfattningsvis ställer sig de flesta svarande varken positivt eller negativt kring det 
visuella materialet. Att det mesta av materialet har bedömts som varken relevant eller 
irrelevant för simulatorn kan tyda på en viss förvirring från studenternas håll, då de bara 
fått se bilder på det visuella materialet och inte själva simulatorn med det implementerade 
materialet. 
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4.5 Designspecifikation för visuellt material i SimProv 

Nedan följer den designspecifikation som slutligen togs fram för det visuella materialet i 
SimProv. 
 
Materialet ska vara gjort i objektgrafik för att enkelt kunna storleksförändras och anpassas 
efter behov utan att upplösningen förändras eller påverkas. Man kan använda sig av tre 
olika perspektiv: lärarens och elevens förstapersonsperspektiv samt ett 
tredjepersonsperspektiv för en mer objektiv bild på klassrummet. Handlingen och 
personerna som är i fokus ska vara i färg, övrigt ska vara svartvitt och mer skissartat, detta 
för att leda uppmärksamheten till handlingen. Det finns två karaktärer för läraren, en 
manlig och en kvinnlig. Dessa kan man använda efter eget omdöme men blanda gärna 
fritt. Materialet ska alltid ha en seriös tonalitet och inte kännas barnsliga. Onödiga 
detaljer som kan fungera vilseledande slopas. Man ska alltid tänka på att det visuella 
materialet ska visualisera den befintliga texten men den får gärna komplettera denna 
också. 
 
Sammanfattningsvis: 

• Objektgrafik 
• Två perspektiv - lärare, elev + överblick 
• Färg på handlingen i centrum/fokus, övrigt skissartat/enkelt 
• Två karaktärer - en kvinna, en man 
• Seriös tonalitet, inte för barnsligt 
• Inte onödigt många detaljer 
• Visualisera texten, önskvärt att komplettera denna också  
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5. Diskussion 

I enlighet med Buxton (2007) har under hela processen användaren funnits i åtanke trots 
att inga användarstudier i Goodwins (2009) bemärkelse genomfördes för att få fram 
kunskap om målgruppen. Omfattningen av studien har som nämnt gett en viss 
begränsning i hur mycket tid som funnits och intressant hade då kunnat vara att veta hur 
resultatet hade blivit vid en mer omfattande användarstudie, exempelvis genom 
användartester i fokusgrupper eller liknande. I det nuvarande resultatet har bilder inte 
testats tillsammans med text med den tilltänkta användargruppen vilket dock hade varit 
önskvärt. 
 
Ett expertutlåtande kan kritiseras utifrån att det blir endast en subjektiv åsikt, likaså kan 
ifrågasättas utifrån vilka preferenser en expert utses. För den här studien blev det utifrån 
en kontakt och alltså inget som har utannonserats mot exempelvis en viss grupp av 
experter eller liknande. 
 
Enkätutvärderingens resultat skulle kunna tolkas som en konsekvens av valet av 
abstraktionsnivå - visualiseringen varken ses som relevant eller irrelevant. Utifrån 
Creswell (2014) skulle det kunna generaliseras att lärarstudenter som målgrupp inte är 
intresserade av huruvida visualiseringen till simulatorn är relevant eller inte. Den största 
frågan blir egentligen om enkäten skulle ha formulerats annorlunda och om möjligen 
varit ännu tydligare, i och med Kernells (2002) undersökningar om att blivande lärare 
ofta saknar konkreta svar på sina frågor. I och med komplexiteten som Nilsson (2013) 
beskriver att lärarstudenter upplever i lärarrollens ledarskap, är det av stor vikt att 
visualiseringarna upplevs som relevanta för simulatorn, då simulatorn just är tänkt att 
underlätta för lärarstudenternas träning av sitt ledarskap. 
 
En annan tolkning av resultatet är att lärarstudenterna inte bryr sig om relevansen 
överhuvudtaget. Författarna tror dock att resultatet hade kunnat bli annorlunda om 
studenterna samtidigt hade fått möjligheten att spela själva simulatorn med det visuella 
materialet implementerat, så att kontexten hade blivit tydligare. 
 
Precis som nämns om Buxtons designtunnel så är processen ofta väldigt produktinriktad 
på att få fram en färdig artefakt som kan användas i slutändan. Den här studien skulle 
kunna ses som en del av slutprodukten snarare än en produkt i sig själv, eftersom själva 
simulatorn redan är skapad och testad. Just eftersom själva simulatorn med sina 
handlingsalternativ vid studiens början redan var skapad är en intressant fråga om hur 
processen både för SimProvs skapande och själva visuella materialet hade kunnat se ut om 
utvecklingen hade skett parallellt? Och vad en parallell utveckling i sin tur skulle kunna 
bidra för hur simulatorn ser ut i framtiden. 
 
Den designbrief som författarna försågs med i början av studien visar på önskemål, men 
lämnar också mycket öppet för en del tolkning. Utifrån designbriefen skulle en tolkning 
kunna vara ett ännu mer abstrakt material än det som har producerats. Men för att 
jämföra med både vad experten uttalar sig om i utvärderingen när det gäller tolkning av 
det visuella materialet, samt i enlighet med vad både Argyles (1984), Knapps (2006) och 
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Nordenheds (2007) studier tar upp om kroppsspråkets roll för kommunikation, ögonen 
och ögonbrynens roll för hur en lärare kan uppfattas av eleverna och hur en viss 
kroppstyp eller hållning kan signalera personlighetsdrag eller temperament så är vikten av 
en viss detaljnivå en bidragande faktor. Att minska på detaljer skulle kunna göra dem till 
rena piktogram (McCloud, 1993) och det leder vidare till om visualiseringen då 
överhuvudtaget skulle behövas i simulatorn, om några känslor skulle kunna nå fram utan 
att då ytterligare text skulle behöva komplettera. Som även nämns i expertutvärderingen 
så handlar det om att göra ett aktivt val - vad vill studien berätta med bilderna? Utifrån 
serious games som ett pedagogiskt spel får inte bilderna ta uppmärksamhet från själva 
berättelsen (Zyda, 2005) samtidigt som utifrån designbriefen behöver känslor 
framkomma på något vis genom visualiseringarna. 

5.1 Rekommendationer/förslag på vidare studier 

Denna studie har knappt rört vid kultur som inverkan på det resultat som kommit fram 
trots att det diskuteras ett antal gånger. Att kroppsspråk, gester och liknande kan ha en 
annan betydelse i ett annat land än Sverige är inget oväntat. 
 
Som det kom på tal under utvärderingen har den här studien berört ett ämne som i sin 
helhet är väldigt brett, och därmed bara varit som en liten del i mängden. Förslag på 
vidare forskningsfrågor skulle kunna vara: 
 

• Hur djup detaljnivå inom kroppsspråk kan en visualisering i ett spel gå? 
Exempelvis genom gester och minspel. 

• Vilken roll spelar det kulturella in för ett visuellt material för en sådan här typ av 
spel. 

• Tillför animation av det visuella materialet en ytterligare dimension? 
 
En ytterligare fråga eller vinkling av studien är hur det visuella material som tagits fram 
hade kunnat se ut genom någon typ av animation, exempelvis genom enkla gif-bilder 
eller en flash-animering. I en animation kan ett helt scenario/handling beskrivas på ett 
helt annat sätt än med en endast stillbild. Att titta vidare hur handlingsalternativen hade 
sett ut i form av en animation vore ännu ett intressant ämne att studera vidare på. 
 

5.2 Kritik av metodval 

Förstudien ansågs motiverad då ingen tidigare kunskap om simulatorns målgrupp fanns 
hos författarna och inte heller om klassrumsmiljön som sådan. Att kunskapen dock 
samlades in via litteratur, snarare än Goodwins förslag på research genom 
användarstudier och intervjuer är något som troligtvis påverkat den kunskap som till slut 
kom fram under förstudien. Att använda sig av användarstudier och intervjuer med den 
tilltänkta målgruppen hade skapat tydligare insikter om målgruppens preferenser och 
tankesätt. 
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“Research through design” som denna studies metod kallas för i vardagligt språk, var 
ingen metod studiens författare tidigare var förtrogna med och lämnade därför en del 
frågetecken för vad som skulle genomföras och hur. En blandning mellan olika metoder 
som författarna var bekanta med fick till slut bidra till studiens slutgiltiga metodval. 
Detta hade troligtvis gett ett annat resultat om kombinationer av andra metoder hade 
gjorts. 
 
Att studiens visuella resultat utvärderades av endast en expert, som dessutom inte riktigt 
var inräknad som del i målgruppen, är också något som bör tolkas källkritiskt då 
åsikterna och resultatet från utvärderingen är baserad på en subjektiv åsikt. Det hade varit 
av intresse att se hur utvärderingsresultatet hade sett ut vid utvärdering med flera experter 
relevanta inom området såsom grundskolelärare, gymnasielärare eller lärare som utbildar 
lärarstudenter, då dessa anses ha direkt anknytning till simulatorn och simulatorns 
målgrupp. 
 
Enkäten som använts för att utvärdera det visuella materialet med lärarstudenterna gav 
inte de klara besked som förväntades innan genomförandet. Resultatet av utvärderingen 
blev att lärarstudenterna har en neutral inställning till det visuella material som skapats. 
Detta resultat bidrar till viss förvirring men är också öppen för fri tolkning. Författarna 
tolkar dock resultatet som att lärarstudenterna anser det visuella materialet mindre viktigt 
för simulatorn och kan därför utformas och se ut lite hur som helst. 
 
Att välja enkät som utvärderingsmetod var inte ett så lyckat val, då all diskussion kring 
det visuella material som hade tillkommit under en utvärdering med hjälp av 
diskussionsgrupper har missats helt. Även spontana reaktioner och möjlighet till 
reflektion har kommit bort med denna utvärderingsmetod, något som troligtvis hade 
bidragit med mer utförlig information kring det visuella materialet. Då simulatorn är 
byggd för att lärarstudenterna ska diskutera de presenterade situationerna, skulle det inför 
en framtida studie vara intressant att utforma utvärderingen i form av 
diskussionsgrupper/fokusgrupper som tillsammans diskuterar materialet. På så vis ger det 
möjlighet till reflektion och spontanitet. 
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6. Slutsatser 

För att avslutningsvis kunna besvara på syftet med denna studie om hur 
handlingsalternativen i simulatorn SimProv kan visualiseras och vilken typ av 
visualisering är mest lämplig, så är de slutsatser som har dragits, att visuellt material är ett 
mycket brett ämne. Den stora bredden har bidragit till en hel del val för att smalna av 
undersökningsområdet. Avsaknaden av en specifik metod har bidragit till en kombinerad 
metod av tidigare kända arbetssätt. 
 
Resultatet från enkätutvärderingen gav inte det förväntade resultatet, något som kan bero 
på misstaget av att inte visa bild med tillhörande text. Författarna tror att utvärderingen 
hade gett andra resultat om utvärderingen hade skett i fokusgrupper tillsammans med 
simulatorn. Av det resultat som kom fram är det framtagna visuella materialet varken 
relevant eller irrelevant för lärarstudenterna. 
 
Många av de befintliga designprocesserna som beskrivits av litteraturen (Buxton, 2007) är 
produktinriktade, något som i denna studie inte varit fallet. Det visuella materialet har 
bara varit en del av hela produkten. Detta hade kunnat ha ett annat resultat om 
materialet togs fram parallellt med simulatorn. 
 
Något som också upplevts som svårt är framtagandet av material som kompletterar texten 
snarare än att enbart visualisera den. Att ta fram visuellt material som kompletterar texten 
är något som i den slutgiltiga specifikationen (se 4.5 Designspecifikation) listats som 
önskvärt. Då texten dock varierat mycket från att vara öppen för tolkning till att vara 
väldigt rak och bestämd har det upplevts svårt att skapa material utefter det. Vad som 
menas är att handlingsalternativen är medvetet utformade för att vara öppna för tolkning 
och då måste även det visuella materialet vara det. 
 
Precis som tidigare nämnt framkom under studiens gång att simulatorns 
handlingsalternativ är utformade för att vara öppna för tolkning och bidra till diskussion 
bland lärarstudenterna som använder simulatorn. Detta har dock bidragit till en del 
problematisering kring det visuella materialet då det ansetts svårt att göra material som 
inte påverkar texten bredvid, det vill säga utan att det påverkar studenternas uppfattning 
av handlingsalternativen. Kroppsspråket har en huvudroll för kommunikationen och vad 
vi förmedlar med vår kroppsställning. Vissa av simulatorns handlingsalternativ lämnar 
rum för tolkning av kroppsspråket. Detta försvinner dock om en bild placeras i 
förhållande till texten och visar på en kvinnlig lärare med händerna på höfterna. 
Resultatet skulle bli att man hellre tolkar bilden och förstår henne som arg, snarare än 
tolka texten som inte beskriver hennes känslor överhuvudtaget. 
 
De lärdomar som studien bidragit med beror helt på konsekvenserna som dessa val haft 
på resultatet. Det är också viktigt att påpeka skillnaden mellan de olika perspektiven och 
vilken effekt dessa kan ha på lärarstudenterna och deras tolkning av det visuella 
materialet. Att exempelvis visa handlingarna ur endast lärarens perspektiv kommer ha en 
indirekt påverkan på lärarstudentens val av handlingsalternativ. 
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Ett ämne som diskuterats flitigt under studiens gång har varit om det visuella materialet 
ska visualisera texten bredvid eller om den ska komplettera denna. Denna fråga har 
ständigt kommit upp. Resultatet av denna studie vill författarna påstå visualiserar texten 
bredvid snarare än att komplettera. Valet av detta gjordes då kompletterande visuellt 
material kan ha en påverkan på målgruppen under simulatorns användning. 
 
Det visuella materialet har utformats i objektgrafik för att enkelt kunna storleksförändras 
och anpassas efter behov utan att upplösningen förändras eller påverkas. Materialet kan 
ha tre olika perspektiv: från lärarens eller elevens förstapersonsperspektiv, samt ett 
tredjepersonsperspektiv. Handlingen och personerna som är i fokus under handlingen ska 
vara i färg för att lätt leda uppmärksamheten till det som står i centrum. Båda de 
framtagna karaktärerna ska användas fritt i simulatorn, oberoende av situation eller vilket 
val som användaren gör. Materialet bör ha en seriös tonalitet och inte utformas för 
barnsligt, samt att onödiga detaljer bör undvikas, exempelvis skuggningar av kläder eller 
saker i bilden som inte blir väsentligt för själva handlingen som står i fokus.  
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Bilaga 1 

 

 

 
Bild 1.1 och 1.2 Exempel på skisser från olika perspektiv 
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Bild 1.2 Exempel på skisser från hur ett och samma uttryck kan se ut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 1.4 Exempel på olika abstraktionsnivåer under skissningsfasen 
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Bild 1.5 Moodboarden som låg till grund för val av visuellt uttryck  
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Bilaga 2 

Tisdag  13/5  -‐  2014 

Utvärdering  av  visuellt  material  till  SimProv 
 
1.  Fråga  om  tillåtelse  att  spela  in  utvärderingen 
 
2.  Ställ  följande  frågor  om: 
   -‐  ålder 
   -‐  bakgrund  (utbildning  och  erfarenhet) 
   -‐  arbete  (tidigare  och  nuvarande) 
 
3.  Förklara  att  det  inte  är  personen  i  fråga  vi  testar  utan  vår  design 
 
4.  Förklara  syftet  med  utvärderingen 
   -‐  att  identifiera  problem,  INTE  ge  förslag  på  lösningar 
 
5.  Förklara  simulatorn  och  dess  syfte 
   -‐  SimProv  i  sitt  nuvarande  tillstång 
   -‐  målgrupp 
   -‐  vad  uppdraget  går  ut  på 
   -‐   
 
6.  Visa  personen  simulatorn  med  det  implementerade  materialet  som  utskrifter 
 
7.  Förklara  hur  det  är  tanken  att  fungera 
 
8..  Om  inga  kommentarer  ställs,  ställ  frågorna: 
   -‐  Vad  tycker  du  spontant? 
   -‐  Möter  designförslagen  de  tänkta  användarnas  behov? 
   -‐  Fyller  designförslaget  sitt  syfte?  Motivera  varför/varför  inte. 
   -‐  Estetiskt  tilltalande? 
   -‐  Fungerar  text  och  bild  väl  tillsammans?  Kommunicerar  bilden  mer  än  texten  
och/eller  vice  versa? 
 
8.  Om  föregående  frågor  besvarats,  fråga  också: 
   -‐  Vilka  slutsatser  kan  du  dra  efter  att  ha  sett  det  visuella  materialet? 
 
9.  Be  personen  att  göra  det  post-‐experimentella  utvärderingen  som  följer: 
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Bilaga 3 

Post-‐experimentell  utvärdering  av  visuellt  material  till  SimProv  -‐  
13/5-‐14 
 
Markera  hur  relevant  eller  mindre  relevant  följande  känns:  
  
Hur  relevant  känns  valen  av  färg? 
1         2           3           4     
     5 
inte  relevant                                                       mycket  
relevant 
 
Hur  relevant  känns  valet  av  abstraktionsnivå? 
1         2           3           4     
     5 
inte  relevant                                                       mycket  
relevant 
 
Hur  relevant  känns  valet  av  2st  karaktärer? 
1         2           3           4     
     5 
inte  relevant                                                       mycket  
relevant 
 
Hur  relevant  känns  karaktärernas  formgivning? 
1         2           3           4     
     5 
inte  relevant                                                       mycket  
relevant 
 
Hur  väl  fungerar  kompositionen? 
1         2           3           4     
     5 
inte  alls                                           
mycket  bra 
 
Hur  väl  fungerar  text  och  bild  tillsammans? 
1         2           3           4     
     5 
inte  alls                                           
mycket  bra 
 
 
 
Övriga  kommentarer: 
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Bilaga 4 

 
Bild 4.1, inledande del i enkätutvärdering för lärarstudenter 
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Bild 4.2, huvuddel i enkätutvärdering för lärarstudenter 
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Bild 4.3, huvuddel i enkätutvärdering för lärarstudenter 
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Bild 4.4, huvuddel i enkätutvärdering för lärarstudenter 
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