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Sammanfattning 

Denna studie har utvärderat användbarheten i systemet Minnesmark utifrån en målgrupp 

bestående av lärare i tjänst. För undersöka användbarhet och vad som påverkar hur individer 

upplever Minnesmark mättes även motivation och emotion och relaterades till systemet 

Minnesmarks användbarhet. I studien fann man ingen korrelation mellan emotion och 

upplevd användbarhet. Studien fann att individers inre motivation korrelerade positivt med 

upplevd användbarhet och påverkade individers inställning till användning. Motivation till 

användning kan därför ses som en grundsten när man undersöker användbarhet och bör tas i 

beräkning vid utveckling av nya system. 
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1 INLEDNING 

Förstärkt Verklighet (eng. Augmented Reality, AR) är en teknik som förenar virtuell 

verklighet med den fysiska verkligheten. Detta uppnås med mjukvara på mobila enheter som 

kan ta in information från den fysiska verkligheten och förstärka den med virtuella element.  

Det utvecklingsverktyg, Minnesmark Editor, som kommer att utvärderas i denna rapport 

använder sig av positionsbaserad och kamerabaserad AR för att bygga AR-rundvandringar. 

Systemet Minnesmark består av två komponenter; en editor där användare kan skapa 

rundvandringar och en mobilapplikation som används för att sedan gå rundvandringarna 

skapade i editorn. I nuläget finns editorn som en nedladdningsbar programvara, men i 

framtiden ska den existera som webbsida och det är denna version av editorn som behandlas i 

denna uppsats. Genom positionsbaserad och kamerabaserad AR får användaren tillgång till 

den informationen man lagt in i Minnesmarks Editor via en mobil enhet. Det kan till exempel 

vara en speciellt intressant plats där något av relevans dyker upp på skärmen för att förklara 

vad det är som är intressant i situationen (positionsbaserad AR).  

Information kan även komma av fysiska markörer (se figur 1), när användaren stöter på 

en sådan kan den rikta mobilenhetens kamera mot markören för att få någon typ av 

information tillbaka (kamerabaserad AR). Dessa markörer placeras ut av skaparen av 

rundvandringen innan den ska vandras av mobilanvändare. Syftet för denna studie är att 

undersöka användbarheten i Minnesmark Editor för att komma fram till designförslag för 

befintlig editor samt undersöka bakomliggande faktorer för upplevd användbarhet. För att nå 

djupare förståelse för individers upplevda användbarhet kommer relationen mellan upplevd 

användbarhet och individers motivation till användning undersökas. Man kommer även 

undersöka relationen mellan upplevd användbarhet och emotion undersökas.  

Tack vare billigare smartphones och surfplattor samt mer utbredd 3G ökar AR i 

popularitet och får större möjlighet att användas i olika utomhusscenarion. Det finns stor 

potential för AR inom lärandeväsendet och tekniken visar dessutom på att öka takten med 

vilken studenter lär sig (Billinghurst & Dünser, 2012). Då lärandet sätts i kontext till en 

aktivitet ökar även studenters kunskapsbevarande i förhållande till mer traditionella 2D-

interface alternativ. Enbart tekniken AR lovar inte lärorika rundvandringar. För att skapa 

välstrukturerade rundvandringar som kan dra nytta till fullo av tekniken bör skapas med 

avseende till vad som ska läras ut och av kunniga användare inom det område vandringen ska 

handla om.  
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För att bygga välstrukturerade upplevelser behövs ett verktyg som underlättar för den 

som bygger dessa rundvandringar. Den tilltänkta målgruppen för denna studie är lärare vid 

Helsingborg skola vilket innebär en målgrupp utan gemensam bakgrund inom IT eller 

datorkunskap. Verktyg avsedda att användas av denna målgrupp bör därför vara lättanvända 

och inte kräva mer än allmän datorkunskap. 

Studier har visat att ett systems eller programs upplevda användbarhet och fortsatta 

användande beror på mer än enbart användbarhetsaspekter av programmen. Fortsatt 

studerande av Technology Acceptance Model (Davis, 1989) utfört av Venkatesh (2000) 

integrerar även kontroll, inre motivation och emotion i modellen. 

1.1 Avgränsningar 

Denna studie har undersökt användbarheten i Minnesmark Editor under ett testtillfälle 

per deltagare i studien, på grund av tidsbrist kunde inte intervjuer göras vid senare tillfälle 

som från en början varit önskvärt. Man hade då räknat med två testveckor där den första 

innebar datainsamling och den andra veckan innebar intervjuer med stöd av analyserad data. 

Då material till att skapa helt egna rundvandringar efter ämnesområde skulle behöva 

planeras av lärare i förväg skapades en uppsättning musik-, ljud- och film-mappar med 

tillhörande media av försöksledaren. 

Enbart editorsidan av systemet användes då det inte för denna studie fanns tid att testa 

rundvandringarna i praktiken och göra en holistisk granskning av systemet. Det hade varit 

intressant och värdefullt att titta på hur motivationen hos lärare skulle ha sett ut då vandringar 

genomförts och de fått använda eget material.  

1.2 Målgrupp för rapport 

Målgruppen för denna rapport är tudelad, den ena målgruppen är de som är intresserade 

av förstärkt verklighet och dess potential som läroverktyg. Den andra målgruppen är 

människor som är intresserade av utvärderingsprocesser inom interaktionsdesign. 
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1.3 Syfte 

Syftet för denna studie är att undersöka AR-utvecklingsverktyget Minnesmark och dess 

användbarhet vid skapande av utomhuspedagogiska AR-scenarion. Studien kommer 

undersöka emotionell förändring vid testning av Minnesmark samt motivation till användning 

av systemet hos användargruppen och hur dessa relaterar till upplevd användbarhet.  

Tester och datainsamling sker vid en skola med låg- till högstadie, försöksdeltagarna 

utgörs av lärare för årskurserna låg- till högstadiet. Kvantitativ data kommer samlas in genom 

enkäter efter utfört test av Minnesmark, emotion kommer mätas både före och efter test för att 

kunna redogöra för eventuell förändring. Kvalitativ data kommer samlas in data för att 

förklara fynd i kvantitativ data samt vidare utforska styrkor och svagheter i Minnesmark. 

 

1.3.1 Frågeställningar 

 Hur användbar upplevs editorn Minnesmark av användargruppen lärare? 

 Vilka är användbarhetsproblemen i den befintliga editorn och vilka förbättringar går 

att göra utifrån identifierade problem?  

 Leder testet av Minnesmark Editor till en emotionell reaktion hos försöksdeltagarna?  

 Vad är relationen mellan Minnesmark Editors upplevda användbarhet och lärares 

emotionella reaktion på systemet? 

 Vad är relationen mellan hur motiverande lärarna upplever skapandet av en runda i 

Minnesmark Editor och systemets upplevda användbarhet? 
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2 TEORI 

I följande stycke presenteras tidigare forskning inom AR, relevant teori för 

användbarhet, motivation samt emotion för studien samt vilka verktyg som använts för att 

mäta användbarhet och emotion.  

2.1  Augmented Reality 

AR står för Augmented Reality (sv. förstärkt verklighet) och är en teknik för att förena 

virtuella element med verkligheten genom antingen aktiva zoner eller markörer som går att 

avläsa med hjälp av Android eller iOS-baserade mobila plattformar. Fysiska element förstärks 

eller ersätts genom virtuella element som består av olika sensorisk input som till exempel ljud, 

video eller bilder. Milgram och Takemura (1994) definierar AR som en variant av virtuell 

verklighet med vilken användare kan se den verkliga världen med virtuella objekt mixade in i 

den eller lagda i lager över den. Skillnaden mellan AR och virtuell verklighet är alltså att 

istället för att ersätta den verkliga världen med en virtuell värld använder man sig av den 

verkliga världen som bakgrund och lägger virtuella element över denna. Förutom AR finns 

även Augmented Virtuality (AV) som skiljer sig från AR i det avseende att AV går ut på att 

föra in verkliga element i en virtuell miljö och som dessutom inkluderar mer virtuell 

information.  

Tekniken för AR har sedan ett par år tillbaka använts som till exempel guide i 

applikationsform för stadsvandringar och museibesök. Tillon, Marchal och Houlier (2011) 

undersökte huruvida AR kan förstärka upplevelsen av ett museibesök och kom fram till att 

information som ges genom AR måste uppmuntra besökare att utforska verkligheten på nya 

sätt. Detta innebär att istället för att lägga tyngden på att berika verkligheten är uppgiften för 

AR att berika den mänskliga aktiviteten i verkligheten.  

AR används även i utbildningssyfte på olika nivåer, från utomhuspedagogik i lägre 

åldrar till föreläsningar om kroppens inre för läkarstudenter. Tack vare de möjligheter för 

spatial visualisering och interaktion som AR erbjuder skapar det goda förutsättningar för en 

stimulerande lärandemiljö (Billinghurst & Dünser, 2012). AR-teknologier hjälper elever att 

engagera sig i utforskning av den verkliga världen och med virtuella tilläggsobjekt som ljud, 
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text, video och bilder kan de göra ytterligare undersökningar av den riktiga världen och dess 

nära omgivning (Dede, 2009).  

Med ökad tillgång till mobila enheter och allt snabbare processorer har möjligheterna 

för AR ökat stort på senare år både som utbildningsverktyg och som underhållning. Trots att 

många studier visat på positiva möjligheter för ar på lärande har annan forskning visat på de 

negativa effekterna av AR, som lågt engagemang i grupparbeten (Kerawalla, Luckin, 

Seljeflot, & Woolard, 2006).  

I studien av Kerawalla et al. (2006) utforskade man möjligheterna för AR som verktyg 

att lära lågstadieelever grundläggande naturkunskap. Man kom då fram till fyra designkrav att 

överväga för att på ett inlärningsfrämjande sätt implementera AR inom undervisning. 1) 

Flexibelt innehåll som lärare kan anpassa till elevernas behov, 2) guidad utforskning så att 

potentialen i lärotillfällen kan maximeras, 3) avgränsad tid för varje tillfälle, 4) 

uppmärksamhet och eftertänksamhet efter vilka behov som ställs från institutionella och 

läroverksmässiga krav. Detta är designkrav som kan vara svåra att ta hänsyn till vid 

utformandet av ett färdigt AR-paket vilket talar för att utvecklingsverktyg kan vara att föredra 

beroende på situation och tidsmässig tillgänglighet av lärare. 

2.2 Minnesmark 

Minnesmark är en editor och en mobilapplikation för AR som utvecklats av Mattias 

Arvola och Umapathi Tallapragada vid Linköpings Universitet. Utvecklingsverktygets 

ramverk har fokus i applikationslagret där stöd för tre olika typer av data hanteras (Arvola, 

Nilsson, Szczepanski, & Bång, 2012): 

 Stöd för igenkänning av visuella mönster genom ARToolKit. ARToolKit är ett 

mjukvarubibliotek som används för att bygga AR-applikationer. 

 Multimedia innehåll (ljud, film, bild, panoramabilder) 

 3D modeller 

Elever och lärare kan använda Minnesmark genom att läraren skapar rundvandringar 

från en editor, eleverna i sin tur använder mobilapplikationen av Minnesmark och kan därefter 

påbörja rundvandringen som läraren skapat genom att kopiera en http-länk i 

mobilapplikationen. Med hjälp av Minnesmark kan information presenteras för eleverna i 

kontext till den miljö de befinner sig i, Minnesmark gör det även möjligt att kombinera två 
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olika perspektiv av en plats eller ett objekt. Till exempel om rundvandringen sker vid ett 

naturreservat på vintern kan användaren få ljud och bild på mobilen tillhörande platsen på 

sommaren när den är vid viss geografisk position, exempelvis en fågelsjö eller liknande.  

Ramverket för Minnesmark utvecklades vid Astrid Lindgrens barndomshem Näs där 

man kom fram till åtta huvudsakliga designprinciper för applikationen som senare filtrerades 

till tre designprinciper som visade sig mest önskvärda. Studien utfördes med grupper av 

försöksdeltagare i blandade åldrar, vuxna och barn. Under utvärderingen av applikationen 

fann man att verktyget uppmuntrade till samarbete och ökade intresset för lärande och 

utforskning av Astrid Lindgrens Näs (Arvola, Nilsson, Szczepanski, & Bång, 2012). 

En vandring med Minnesmark börjar med att en runda skapas i editorn (figur 2). Då 

loggar användaren in på sin profil, därefter namnger användaren rundvandringen och lägger 

till startmedia.  

 

 

Figur 2. Login 

  



7 

 

När användaren döpt rundvandringen sparas den automatiskt under namnet användaren 

skrivit in och om projektet skulle stängas ner finns rundvandringen då kvar i användarens 

profil. Efter att användaren lagt till startmedia väljer hen vart rundvandringen ska äga rum och 

hur många stationer som ska ingå i rundan (figur 3). Stationer läggs till en efter en genom att 

användaren klickar på knappen ”Lägg till station”. De runda cirklarna med nummer synliga i 

figur 3 är interagerbara och användaren kan placera dem där hen önskar. Även 

vägbeskrivningen går att anpassa efter användarens önskemål vilket syns mellan station 3 och 

4 i bilden. 

 

Figur 3. Ett exempel på hur en kort vandring skulle kunna se ut vid Linköpings 

Universitet. 

 

Utvald media läggs sedan till på stationer (eller markörer). Användaren kan då klicka 

vart som helst på banderollen för önskad station (figur 4) varpå användaren kommer in på den 

stationen och kan lägga till media. Tillagd media hamnar i en lista och spelas upp efter den 

ordning den ligger i listan. Den översta mediefilen spelas upp först och den fil som ligger sist 

i listan spelas upp sist. Användaren kan byta ordning på mediefilerna i listan genom antingen 

drag och släppfunktion eller genom två interagerbara pilar. 
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Figur 4. Medie-Vy, här läggs media till på stationer och markörer genom att man 

klickar någonstans på panelen för respektive station/ markör. 

 

Efter att all media lagts till kan användaren välja ut vilka mediefiler (så kallat skatter) 

som ska skickas tillbaka till elevens mail efter slutförd rundvandring. Dessa kan användas för 

fortsatt undervisning och återkoppling i klassrummet. Skapandet av rundvandringen avslutas 

med att användaren ”Publicerar” rundvandringen (figur 5) vilket genererar en URL (sv. 

webbadress) till den sparade rundvandringen som senare kan läggas in i mobilapplikationen 

för att få tillgång till den nya rundvandringen.  
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Figur 5. Publicering och sammanställning, i denna vy kan karta skrivas ut, skatter väljas 

ut för vidare användning i klassrummet samt Publicering av rundan som görs via den blå 

knappen ”Publicera” längst upp i bilden. 

 

Markörer är fysiskt existerande objekt som betecknas av på förhand specificerade 

symboler, när användaren riktar mobilkameran mot en markör känns den igen av 

mobilapplikationen och media relaterad till just den markören visas på mobilskärmen för 

användaren.  

Stationer är geografiskt avgränsade områden där användaren får media så fort den kliver 

in i ett visst område. Stationer placeras ut direkt vid skapandet av en rundvandring medan 

markörer skrivs ut och placeras vid lämpliga platser utmed rundan. 

2.3 Spelbaserat lärande 

I en studie av Tüzün et al. (2009) visas på positiva effekter av spel på inlärning. I 

studien undersöktes effekterna av att implementera ett spel för undervisning i geografi för 

turkiska fjärde och femteklassare.  

Eleverna visade då statistiskt signifikant högre inre motivation och signifikant lägre 

yttre motivation för lärande i den spelbaserade undervisningen, de hade även ett lägre fokus 

på att få bra betyg och var mer självständiga under tiden de deltog i de spelbaserade 

aktiviteterna.  
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Positiva effekter som dessa på inlärning och motivation samt positiva attityder mot spel 

som läroverktyg från både elever och lärare talar för att spel kan användas som ett 

informations- och kommunikationsteknologiskt verktyg i formella läromiljöer för att stödja 

studenter för effektiv (geografisk, som ämnet) inlärning. 

Eleverna som deltog i studien visade ett minskat beroende av yttre motivation och en 

ökad inre motivation samt ökat intresse för ämnet geografi. Elever med högt intresse för ett 

ämne tenderar att ha högre motivation till att lära sig för sin egen skull och tillämpa 

självreglerande strategier för lärande (Hidi & Ainley, 2008).  

Tüzün et al. (2009) menar att denna typ av positiv riktning av motivationen kan vara 

resultatet av självständigt deltagande av eleverna i aktiviteter som erbjuder utforskning, 

interaktion och samarbete och att eleverna får en chans att förankra dessa i meningsfulla 

händelser i verkliga världen. Eleverna jobbade dessutom näst intill självständigt oberoende av 

läraren och i en egenanpassad takt, detta fick lärarens roll att likna den hos en guide och 

manager snarare än en lärare. En aspekt av läromiljöer som dessa är flexibiliteten som följer 

med dem och möjliggör för studenter att kunna anpassa vilken takt de studerar i. Dessa 

kvaliteter går även att nyttja inom AR där man förutom en flexibel lärmiljö har möjlighet att 

göra lärande situerat och kontextbaserat vilket kan göra det lättare för elever att komma ihåg 

vad de gått igenom. AR kan visa media för elever i en verklig miljö och göra upplevelser mer 

påtagliga än framför en dator i ett klassrum (Billinghurst & Dünser, 2012). 

2.4 AR som läroverktyg 

AR kan använda den verkliga miljön i ett område eller ett objekt i miljön som bakgrund 

för att visa fenomen där som annars inte skulle kunna observeras. Vetenskapliga fenomen 

som till exempel kemiska reaktioner (ex. fotosyntes) och på det sättet öka förståelsen hos 

elever för dessa fenomen (Klopfer & Squire, 2007). Nedan följer exempel på där när AR 

introducerats som läroverktyg. 

Två tidigare AR-spel som utvecklats för att stödja lärande utanför klassrummet är 

Environmental Detectives (Klopfer & Squire, 2007) och Mad City Mystery (Squire & Jan, 

2007). 
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I Environmental Detectives utforskades möjligheterna för en handhållen AR-teknologi 

för att göra miljösimuleringar. I studien utformades en utvecklingsplattform för AR-spel. Man 

beskrev fem egenskaper hos handhållna datorer som ansågs ha unika affordances (sv. 

handlingsinviter) för lärande: 

 Flyttbarhet – datorn kan flyttas till olika platser och man är även fri på en viss plats 

att röra sig obehindrat 

 Social interaktivitet – kan utbyta data och samarbeta med andra människor face-to-

face 

 Kontextkänslighet – användaren kan samla data som är unik beroende på den 

nuvarande platsen, miljön och tid, inkluderande både verklig och simulerad data 

 Anslutningsmöjlighet – möjlighet att koppla samman den handhållna enheten till 

andra informationssamlande enheter, andra handhållna enheter och till ett delat 

nätverk som skapar en delad miljö 

 Individuell anpassning – kan ge ett unikt ramverk som är anpassat till en individs 

specifika intresseområde 

Spelet gick ut på att elever spåra hur en förorening spred sig genom miljön, det giftiga 

ämnet bestämdes vara en grundvattensförorening och eleverna skulle genom att undersöka 

ledtrådar i miljön komma till slutsatser om vad föroreningen berodde på samt komma på en 

behandlingsplan. De grupper som tog sig an uppgiften på bästa sätt och på ett 

undersökningsmässigt använde sig av flera datakällor och vägde dessa kritiskt mot varandra, 

vilket var önskvärt efter vad designers och ingenjörer hade hoppats. Dock var det ett fåtal 

grupper som lyckades komma med tillfredställande lösningar på uppgiften.  

Detta åtgärdades genom att eleverna och lärare fick samlas i seminarieliknande 

situationer efter simuleringarna och diskutera potentiella orsaker och lösningar till problemet. 

Man kom fram till att det är viktigt att inte enbart titta på vad som händer under själva 

simuleringen med AR-verktyget utan även titta på hur man behandlar närliggande scenarion, 

vad som händer innan vandringen och vad som händer efter.  
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Mad City Mystery är ett AR-spel som tar plats på Wisconsin-Madison Universitetets 

universitetsområde. Spelet börjar med att deltagarna får veta att en karaktär ”Ivan” har dött 

under mystiska omständigheter. Därifrån måste deltagarna genom intervjuer med virtuella 

karaktärer samla kvantitativ data och dokument för att sluta sig till en förklaring. Lärandemål 

för spelet är att hjälpa studenter till att utveckla färdigheter i utredning och undersökning samt 

utveckla vetenskapliga argumenteringsfärdigheter genom den virtuella utredningen. Spelets 

Game play ställer krav på att användaren:  

1) observerar fenomen i sin omgivning och knyter dem till underliggande 

vetenskapliga processer och fenomen;  

2) ställer frågor om de mänskliga och miljömässiga effekterna av mänskliga processer i 

miljön;  

3) hänger sig åt vetenskapliga hypotesprövningar och vässar dessa beroende på bevis 

och diskuterar och argumenterar rationellt för att utveckla en teori;  

4) utvecklar konceptuell förståelse av geokemiska vattencykler, speciellt då hur 

kemikalier rör sig genom ett vattensystem (Squire & Jan, 2007). 

AR har erkänts som ett värdefullt verktyg för undervisning men det finns brister i 

nuvarande tillgänglighet för personer med lägre datorvana (Billinghurst & Dünser, 2012). 

Ovanstående två exempel på AR-spel utelämnar dock frågan om anpassningsbarhet 

(Kerawalla, Luckin, Seljeflot, & Woolard, 2006) och lämnar övrigt att önska vad gäller 

speciella behov som kan finnas hos elever som annars skulle kunna tas i hänsyn av de lärare 

som jobbar med eleverna. De fyra kriterier för vad som gör AR till ett värdefullt läroverktyg 

listande i Kerawalla et al. (2006) kan tillgodoses av utvecklingsverktyg som Minnesmark. För 

att detta ska uppnås måste utvecklingsverktyget vara tilltalande och inbjuda till användning.  

2.5 System Usability Scale 

System Usability Scale (SUS) är en Likertskala som används för att snabbt bilda en 

uppfattning om ett system eller artefakts användbarhet. SUS består av tio punkter som ger 

insikt i individers subjektiva värdering av en artefakts användbarhet i denna studie har en 

svensköversatt version använts, se appendix. 

SUS används efter att användaren har testat en funktion i systemet eller artefakten som 

utvärderas men innan någon form av intervju eller diskussion sker. Användare instrueras att 
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försöka svara direkt på punkterna utan att tänka efter för mycket. Om en användare inte kan 

svara på någon av punkterna bör de kryssa i mittvärdet för den frågan. Hur många användare 

som behövs för att ge ett tillförlitligt resultat råder det delade meningar om, men det har visats 

att det kan räcka med så få som två försöksdeltagare för att få ett tillförlitligt resultat (Bangor, 

Kortum, & Miller, 2008). 

SUS resulterar i ett värde som representerar ett blandvärde för den generella 

användbarheten av systemet som studeras. Varje posts värde ligger mellan 0-4, för posterna 

1,3,5,7 och 9 räknas poängen ut genom postens poäng minus ett. För posterna 2, 4, 6, 8 och 10 

räknas poängen ut genom att subtrahera postens poäng från fem. Summan av poängen från 

posterna multipliceras sedan med 2.5 och ger ett värde mellan 0 och 100.  

En samlad poäng på mindre än 50 är ett dåligt resultat, mellan 50-70 anses vara 

gränsfall och över 70 är acceptabelt. Ett susvärde över 80 innebär att produkten hamnar bland 

de översta 10 procenten och att användare kan tänka sig att rekommendera produkten till en 

vän. Dock ger inte SUS någon insikt i varför användare svarar som de gör eftersom skalan 

inte på något sätt är ett diagnostiskt verktyg (Sauro, 2011). 

2.6 Self-Assessment Manikin 

Self-Assessment Manikin (SAM) är en självutvärderingsenkät som bygger på bilder 

istället för skriftspråk. Enkäten täcker tre olika kategorier: upplevt behag, upphetsning och 

kontroll. Studien jämförde Semantic–Differential skalan som är ett mått på emotionell 

respons, skalan använder 18 olika betyg vilket skapar stora datamängder och för användare 

kan innebära tolkningsproblem (Bradley & Lang, 1994). Problem för Semantic Differential–

skalan var det uttröttande arbetet att mäta 18 olika betyg för varje stimuli som visats i ett 

experiment. Ytterligare ett problem var att luta sig mot ett verbalt mätsystem vilket gör det 

svårt att använda sig av skalan över olika språk. För att hantera den typen av problem skapade 

Lang (1980) en bildorienterad skala för att mäta Valence, Arousal och Dominance (sv. 

Känsloläge, Aktivering, Kontroll, i studien användes de svensköversatta termerna). SAM 

implementerades först som ett interaktivt datorprogram och expanderades senare till att 

inkludera en pappersversion för användning inom grupper och workshops.  
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I Bradley och Lang (1994) framkom att individer skattade sin emotionella respons till 

visade bilder mer träffsäkert för SAM än för Semantic Differential–skalan, detta menar de 

beror på att individer har lättare för att förstå och likna sig själva till SAM än Semantic 

Differential–skalan som kräver mer abstrakt tänkande. SAM har använts inom ett flertal olika 

kontexter för att mäta emotionell respons: reaktioner till fotografier, bilder, ljud, reklam, 

smärtsam stimuli med mera.  

 

 

Figur 6. Försöksdeltagaren instrueras att kryssa i kvadraten längst till vänster ifall den 

känner sig ”glad, nöjd, tillfredställd, belåten, förhoppningsfull, avslappnad”. I den andra 

änden av spektret finns den högra bilden för att beskriva känslor som ”olycklig, irriterad, 

otillfredsställd, melankolisk, hopplös eller uttråkad”. 

 

SAM är en effektiv metod för att mäta känslotillstånd, relatera dem till andra instanser 

av emotionell respons och bestämma förändringar i emotionella tillstånd påverkade av tid 

(Bradley & Lang, 1994). 

2.7 Likertskalor och parametriska tester  

Likertskalor används för att mäta individers attityder mot något, en artefakt, koncept 

eller system av intresse. Mätningen sker genom individer får skatta sin attityd för olika poster 

av negativ eller positiva påståenden på en sifferskala (t.ex. 1-5 eller 1-7 för ett påstående). 

 

 

Figur 7. Exempel på Likertskala, första posten ur SUS (föregående kapitel) 
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Likertskalor är ett brett använt instrument för att mäta attityder hos individer vid olika 

arbetsmiljöstudier. Det finns många olika Likertskalor med varierande innehåll. De som 

används i denna studie är System Usability Scale (SUS), Self-Assessment Manikin (SAM) 

och en skala över upplevd inre och yttre motivation. 

Huruvida man kan titta på Likertskalor som analyserbara med parametriska tester råder 

skilda åsikter om. Norman (2010) menar att parametriska tester är robusta nog att klara av 

data som inte är helt normalfördelad.  

I en studie av Parker, McDaniel och Crumpton-Young (2002) jämfördes en Likertskala 

med fem punkter per fråga mot en visuell analog skala med en lingvistisk grund genom ett T-

test och analys av varians. I deras studie fann de inga signifikanta skillnader i resultat mellan 

de respektive skalorna.  

Dessa resultat pekar mot att man kan använda parametriska tester för att undersöka data 

baserad på Likertskalor. Även om intervallnaturen av de individuella frågorna i skalan 

förkastas kan den summerade poängen av enkätfrågorna fortfarande vara av intervallnatur 

(Leung, 2011).  

2.8 Användbarhet 

Användbarhet ligger i interaktionen mellan användaren och den produkt eller system 

användaren interagerar med. Användbarhet mäts genom att fastställa användarens prestation, 

tillfredställdhet och acceptans av produkten. Ändringar av egenskaper hos produkten eller 

systemet, användaren, användarens uppgift eller den miljö interaktionen sker i kan ge upphov 

till förändrad användbarhet. En produkt är i sig själv inte användbar eller oanvändbar utan har 

egenskaper som kommer avgöra upplevd användbarhet för en viss användare, uppgift eller i 

en viss miljö (Bevan, Kirakowski, & Maissel, 1991). Hög upplevd användbarhet av en 

produkt eller ett system behöver inte resultera i fortsatt användande. Många faktorer påverkar 

hur individer upplever ett verktyg och fortsätter använda sig av det; som motivation, emotion, 

tro på sin egen förmåga - self-efficacy (sv. självtillit) (Venkatesh, 2000). 
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2.9 Technology acceptance model 

Technology acceptance model (TAM, figur 8) är en teori om informatik som modellerar 

hur användare kommer att acceptera och använda en ny teknologi. Enligt TAM finns det två 

huvudsakliga faktorer som påverkar användares beslut gällande hur och när de ska använda en 

ny teknologi. 

 Faktorer som påverkar användande är:  

1. Upplevd användbarhet, kommer den nya teknologin hjälpa mig i mitt arbete?  

2. Upplevd lätthet till användning (eng. ease-of-use, syftar till hela punkt 2 och 

används i löptext framöver), hur stor ansträngning för det med sig att använda 

den nya tekniken? 

 

Figur 8. Technology Acceptance Model 

 

Denna modell har vidareutvecklats till att inkludera flera underliggande faktorer, 

Venkatesh (2000) integrerar även kontroll, inre motivation och emotion i modellen som 

bestämmande faktorer till ease-of-use. I studien fanns att individer förlitar sig på dessa som 

ankare när de formar upplevd ease-of-use om ett nytt system.  

I sin artikel gör Venkatesh skillnad på inre och yttre kontroll, inre kontroll avser 

datormässig självtillit och yttre kontroll avser underlättande villkor (till exempel att man får 

hjälp av en kollega, har stödlappar eller har en manual att följa).  

Innan individer får direkt erfarenhet av systemet av intresse förväntas dem att basera sin 

systemspecifika ease-of-use till ett nytt system på generella övertygelser gällande datorer och 

datoranvändande de har tillgång till.  
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Allteftersom individen bekantar sig med systemet och bygger en större erfarenhetsbank 

av just det systemet justeras deras systemspecifika ease-of-use till att reflektera interaktionen 

med det systemet. (Venkatesh, 2000) 

Med ökande erfarenhet av systemet kan man förvänta sig att individers upplevda ease-

of-use av systemet kommer att reflektera mer specifika, konkreta egenskaper i systemet.  

Utan direkt erfarenhet av nya system verkar användarupplevelser inte vara unika för dessa 

system, vilket talar för att i de tidiga stadierna av användares upplevelse av ett nytt system 

finns det en mängd vanligare bestämmande faktorer för systemspecifik upplevd ease-of-use. 

I tidiga stadier av användares erfarenhet av ett system är grunderna för systemspecifik 

ease-of-use av en ny teknologi förväntad att bero på individuella skillnader och generella 

antaganden om datorer baserat på tidigare erfarenheter med datorer eller mjukvara och andra 

system inom organisationen. Detta betyder alltså att det finns en generell datorrelaterad 

självtillit som är en bestämmande faktor av ease-of-use innan individer får någon egen 

erfarenhet av systemet (Venkatesh & Davis, 1996).  

Venkatesh (2000) fann i sin studie stark support för att individers generella övertygelser 

gällande teknik och datorer var den starkaste determinanten för systemspecifik upplevd ease-

of-use, även efter signifikant erfarenhet av ett system.  

2.10 Motivation 

Ofta omnämns två huvudsakliga typer av motivation, inre och yttre motivation: yttre 

motivation syftar till olika typer av belöningar. Inre motivation syftar till människors intressen 

och utmaningar: uppgifter och prov individer tar på sig för sin egen skull (Deci & Ryan, 

1985). Den effekt inre motivation har på hur individer förhåller sig till uppgifter och nya 

erfarenheter spelar en viktig roll i individers utveckling, speciellt för utövande och utveckling 

av nya färdigheter.  

Yttre motivation refererar till motivation som kommer av ett separerbart mål eller en 

yttre påverkan. Ofta kopplas motivation felaktigt med yttre belöningssystem: pengar, bonusar, 

diplom, betyg eller virtuella emblem. Denna princip används ofta inom företag och 

verksamheter, yttre motivation kan även komma av förväntad prestation från kollegor, sociala 

influenser samt underlättande omständigheter (Yoo, Han, & Huang, 2012). Denna studie 

ämnade undersöka rollerna för inre och yttre motivation och hur de olika koncepten påverkar 

de anställda att använda internetbaserad inlärning. Studien fann att inre motivation på 



18 

 

arbetsplatsen är mer effektiv än yttre motivation och att det finns ett direkt förhållande mellan 

inre motivation och individers avsikt att använda sig av internetbaserad inlärning. 

När ny programvara släpps och testas är påverkan av inre motivation till användning av 

ett system ofta underskattad. Inre motivation bör ses som en viktig faktor för Human 

Computer Interaction, speciellt när det gäller användbarhetsstudier (Malhotra & Galletta, 

2004; Voiskounsky, 2008).  Att förstå användares motiv att använda en viss programvara eller 

ett visst system blir allt viktigare i takt med att utbud av olika programvaror ökar. För att 

förstå och tolka användarupplevelsen är känslomässiga och emotionella aspekter av 

interaktionen viktiga att utforska (Hassenzahl, 2003).  

Över tre decennier av forskning har visat att kvaliteten av erfarenheter och prestationer 

kan skilja sig väldigt mycket åt när individer handlar efter inre kontra yttre motivation (Ryan 

& Deci, 2000). Eftersom inre motivation resulterar i högkvalitativ inlärning och kreativitet är 

det extra viktigt att detaljera faktorer och källor som stärker inre motivation eller motverkar 

den (Ryan & Deci, 2000). 

3 METOD 

I följande stycke presenteras val av metod och motivering av detta val.  

Frågeställningar för studien och metoder för att besvara dessa: 

 Hur användbar upplevs editorn Minnesmark av användargruppen lärare? 

o Besvaras av SUS stärkt av semistrukturerade intervjuer efter utförda test med 

försöksdeltagare. 

 Vilka är användbarhetsproblemen i den befintliga editorn och vilka förbättringar går 

att göra utifrån identifierade problem?  

o Besvaras av intervjuer samt observationer av test samt observation av inspelad 

data. 

 Leder testet av Minnesmark Editor till en emotionell reaktion hos försöksdeltagarna?  

o Detta besvaras av SAM som administreras före och efter test. 

 Vad är relationen mellan Minnesmark Editors upplevda användbarhet och lärares 

emotionella reaktion på systemet? 

o Besvaras med hjälp av korrelationstest mellan SUS och SAM. 

 Vad är relationen mellan hur motiverande lärarna upplever skapandet av en runda i 

Minnesmark Editor och systemets upplevda användbarhet? 
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o En motivationsskala skapad för denna studie kommer användas för att 

undersöka lärares inre motivation till användning samt yttre motivation till 

användning. 

3.1 Försöksdeltagare 

15 individer deltog i studien varav samtliga utgjordes av lärare för årskurser 1 till 9. Av 

dessa 15 försöksdeltagare var 3 män och 12 kvinnor, en av de deltagande kvinnorna var 

pensionerad sedan ett par år och vikarierade då det fanns behov. Denna försöksdeltagare 

plockades sedan bort från resultaten eftersom den inte ansågs tillhöra målgruppen. 

Medelåldern för försöksdeltagarna var 47 år (SD = 10,2). 

Ålder för deltagare gick från 28 till 58 år (M = 47,2 SD = 10,2).  

Medel för år i tjänst var 17,9 år (SD = 10,7). 

Antal år i tjänst varierade från 1 till 33 år (M = 17,93 SD =10,709).  

Medel för uppskattad datorvana var 3,79 (SD =, 281). 

Individer uppskattade sin datorvana från 2 till 5 (SD =, 281) på en femgradig mätskala.  

3.2 Etik 

Innan försöksdeltagare satte igång med testerna informerades de verbalt om studien och 

deras roll i den, deltagarna gav sedan sitt samtycke till att vara med i form av en 

medgivandeblankett (se bilagor). När inspelat material och intervjuer går inte att återknyta till 

underskrivna medgivandeblanketter 

De forskningsetiska principer som stod till grund för tester utförda i studien var följande 

(Vetenskapsrådet, 2002): 

 ”Informationskravet, forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte.” 

 ”Samtyckeskravet, deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över 

sin medverkan” 

 ”Konfidentialitetskravet, uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 

skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på 

ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.” 
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 ”Nyttjandekravet, uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas 

för forsknings- ändamål.” 

Vid tidpunkten för testning informerades deltagarna om att de skulle filmas och att en 

ljudupptagning skulle ske. Deltagarna informerades då även om studiens syfte, deras roll i den 

samt att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. 

Ifyllda enkäter numrerades och placerades i en enskild mapp och medgivandeblanketter 

till inspelning förvarades onumrerade i en annan, ingen koppling kan göras mellan ifyllda 

enkäter och medgivandeblanketter. Inspelade data togs omedelbart bort från 

inspelningsenheter efter det att de överförts till en extern hårddisk. Kameran var under test 

riktad mot datorskärmen för att fånga upp intressant interaktion med Minnesmark Editor och 

visar så lite som möjligt av försöksdeltagaren.  

3.3 Val av metod 

Studien genomfördes med en ”mixed methods”-ansats vilket innebär att både kvantitativ 

data och kvalitativ data samlades samlas in. Kvantitativa data används för att belysa 

förhållanden mellan användbarhet och motivation samt användbarhet och emotion. Den 

kvalitativa datainsamlingen används för att tydliggöra positiva och negativa aspekter av 

Minnesmark Editor. Kvalitativ data och analys av denna grundas i fynd ur de kvantitativa 

data.  

3.4 Genomförande 

Utförandet av experimentet gick till så att försöksdeltagarna informerades om studien 

och deras roll som deltagare i testningen av Minnesmark. Försöksdeltagarna informerades om 

studiens syfte och dennes rättigheter som deltagare i studien. Försöksdeltagarna uppmuntrades 

att jobba självständigt men var tillåtna att fråga om hjälp när det behövdes. Hur mycket hjälp 

de behövde antecknades enligt följande: självständig = 0, lite hjälp = 1 och mycket hjälp = 2. 

Självständig innebär någon enstaka fråga medan mycket hjälp innebär handledning genom 

vissa bitar av instruktionerna.  

Innan testet fick försöksdeltagarna en utskrift med förklaring på hur en rundvandring 

med Minnesmark går till (se bilagor), försöksledaren instruerade försöksdeltagarna att fråga 

ifall något var otydligt eller om de hade några frågor innan testet. En medgivandeblankett med 
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ytterligare information (se bilagor) och en första enkät med SAM delades även ut. Därefter 

fick försöksdeltagarna ta del av instruktionerna. När försöksdeltagarna var färdiga med 

uppgifterna tilldelades dem en SU-skala, en motivationsskala och en andra enkät med SAM. 

Emotion mättes både före och efter utfört experiment med hjälp av SAM. 

På grund av tidsbrist fanns ingen möjlighet att utföra intervjusamtalen efter analys av 

kvantitativ data, vilket hade varit att föredra eftersom man då lättare kunde sett mönster och 

sökt förklaringar på dessa mönster. En kortare intervju på cirka femton minuter utfördes 

istället direkt efter att alla skalor var ifyllda, intervjumaterialet grundades i expanderande 

frågor runt punkterna i SU-skalan samt individers intresse för teknik. Intervjuerna var semi-

strukturerade och eftersökte att likna en vanlig konversation i syfte att försöksdeltagaren 

skulle känna sig bekväm i att prata runt upplevelsen av editorn.  

Huvudsakliga punkter som intervjusamtalen kretsade runt var deltagarnas intryck av 

editorn, hur editorn kan hjälpa dem i deras vardag och vilka element de ansåg tilltalande i 

editorn.  

 

Kommunikationsunderlag för intervju: 

 Intryck av Minnesmark 

 Upplevd nytta av editorn i de egna ämnesområdena 

 Positiva aspekter av systemet 

 Negativa aspekter av systemet 

 Upplevelse av systemet kontra andra testade utvecklingsverktyg 

 

Beroende på vad försöksdeltagarna hade att säga i de olika kategorierna utvecklades 

samtalen därifrån. Testerna av editorn utfördes på en Lenovo Yoga laptop där nödvändig 

mjukvara för att köra Minnesmark Editor fanns installerad. På grund av att den pekplatta som 

fanns på datorn var svår att använda utfördes testerna med mus som alternativ. Det var dock 

upp till försöksdeltagarna att själva välja mellan alternativen beroende på vad de föredrog. 

Testerna utfördes i lärares arbetsrum eller i lärarnas fikarum, beroende på vart det var lugnast. 

På grund av platsbrist och svårigheter att hitta avskilda rum var inte testmiljön alltid optimal, 

det är inte uteslutet att detta kan ha påverkat testet negativt i minst två av de fjorton 

analyserade testerna. Det fanns ett rum att göra testerna i men ett flertal försöksdeltagare 

uttryckte en olust att använda det rummet och därför användes det inte. Störningar kom i form 
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av kollegor som avbröt (som inte förstod att det pågick testning), elever som behövde komma 

i kontakt med sin lärare samt högljudd konversation i rummet där testningen pågick.  

Med hänsyn till hur långt utvecklad editorn var vid tiden för testning användes öppna 

instruktioner för hur försöksdeltagarna skulle utföra testet. Ytterligare en anledning till detta 

var intresset att mäta deltagares motivation, att styra deltagarnas användande av editorn på 

mikronivå ansågs kunna ha en hämmande effekt på upplevd motivation. 

 

Följande funktioner i Minnesmark testades: 

 Söka efter ett område på kartan för sin rundvandring 

 Placera stationer på kartan 

 Lägga till media till stationer 

 Lägga till media till markörer 

 Skriva ut kartan (och markörer) 

 Spara rundvandringen på en webbserver 

Funktioner som att byta plats mellan två mediefiler fanns inte med explicit i 

uppgifterna, försöksdeltagare som var mer tekniskt kunnande utforskade denna typ av 

interaktion på egen hand. Anledningen till att inte ha med denna funktion var att det fanns 

ikoner för pilar med vilka man ska kunna byta plats på filen, men dessa fungerade inte vid 

tillfället för testning. En instruktion om att byta plats på filer hade med största sannolikhet 

resulterat i förvirring, irritation och en orättvis bedömning av användbarheten i systemet, även 

om det går att byta plats på mediefiler med hjälp av drag och släpp funktion.  

Andra funktioner som inte testades var till exempel att ändra kartan till satellitbild, 

liknande specifika funktioner undveks med motiveringen att låta deltagare känna att de gör 

något själva och på så sätt få uppgiften att skapa en rundvandring kännas mer meningsfull. 

Vid tillfälle för test fanns ett antal andra problem för editorn. Problemen innebar en 

omdirigering till en felmeddelandesida (från och med nu adresserat som krasch). 

Försöksdeltagarna försäkrades vid krasch om att det inte var deras fel utan att det berodde på 

ofärdiga funktioner i editorn, det kan dock inte uteslutas att krascher påverkade deltagares 

motivation. Vissa av problemen som efter ett tag visade sig vara konsekventa gick att kringgå 

(t.ex. genom att trycka på f5 och sedan ”Ok” på ett poppuppfönster) medan andra var mindre 

hanterbara och innebar att problemen fick bero. Exempel på mindre hanterbara problem var 

när en stor mängd filer lagts till en station och användaren då försökte ta bort en fil (varpå 
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krasch inträffar), användaren fick då gå vidare med andra stationer och behålla den media som 

lagts till. Ytterligare problem med editorn och ofärdiga funktioner som upptäcktes beskrivs 

under Resultat. 

3.5 Motivationsskala 

Motivationsenkäten (se appendix B) utformades speciellt för den här studien och 

utgjordes av tre frågor rörande yttre motivation och fyra frågor rörande inre motivation. 

Motivationsenkäten skapades med huvudsakliga faktorer för yttre och inre motivation i åtanke 

som framkom av litteraturstudien beskriven under Teorikapitlet. Skalan för yttre motivation 

grundades i faktorer som ansågs vara yttre påverkan på motivation. Yttre faktorer som ansågs 

intressanta att undersöka var press utifrån att hålla sig uppdaterad inom teknikområden för sitt 

arbetes skull, social press från kollegor inom teknik och andra verktyg relaterade till arbetet. 

Skalan för inre motivation utgick från hur stimulerande användarna upplevde 

Minnesmark. Totalt bestod motivationsskalan av sju punkter, tre för yttre motivation och fyra 

för inre motivation. Svarsalternativen bestod av fem punkter där 1 motsvarar ”Håller inte med 

alls!” och 5 motsvarar ”Håller med helt!”. Utseendemässigt var enkäten alltså lik SUS som 

försöksdeltagaren fyller i före motivationsskalan. Samtliga frågor i enkäten var positivt 

riktade för att undvika förvirring gällande hur enkäten skulle fyllas i (Sauro, 2011).  

Poängen på respektive delskala räknades ut genom att addera punkterna inom skalan, 

ingen av skalorna innehöll omvänt värderade punkter. 

3.6 Self Assessment Manikin 

Emotion mättes genom en svensköversatt version av SAM som delades ut före och efter 

test.  Försöksdeltagare uppmuntrades att fylla i formuläret utefter hur de kände sig emotionellt 

i stunden, beskrivning av enkätens natur visade sig vara nödvändig då ett antal 

försöksdeltagare anmärkte på att enkäten var förvirrande. Enkäten översattes från engelsk till 

svensk och följande termer användes: Känsloläge (Valence), Aktivering (Arousal), Kontroll 

(Dominance). Känsloläge samt Aktivering räknades ut på omvänd skala, så en ifylld enkät 

med första bilden för känsloläge (vänster till höger sett) räknas som en tvåa. 
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3.7 Behandling av data, validitet, reliabilitet 

3.7.1 Kvantitativa data 

Shapiro-Wilk test utfördes på insamlad data för att undersöka huruvida data var 

normalfördelad. Noll-hypotesen för ett Shapiro-Wilk test är att data är normalt fördelad och 

ett värde mindre än 0.05 i Shapiro-Wilk testet strider mot noll-hypotesen vilket skulle 

innebära att data inte är normalfördelad. Eftersom Shapiro-Wilks test är beroende av 

datasamplets storlek krävs även en Q – Q plot för att visuellt verifiera normalfördelningen 

(Field, 2009).  

Reliabilitet för respektive skala har testats med hjälp av Cronbach’s Alfa som 

undersöker intern konsistens. Med intern konsistens avses hur väl olika delar av ett mått mäter 

samma sak. Cronbach’s Alfa går från 0 till 1 där höga värden innebär en hög intern konsistens 

och låga värden en låg intern konsistens (Field, 2009). Ett negativt värde för Chronbach’s a 

kan bero på flera saker: 

 ett litet deltagarurval (för denna studie, n = 14) 

 svaga korrelationer mellan variabler 

 inverterad delfråga i skalan som inte rättats därefter 

3.7.2 Kvalitativa data 

De kvalitativa data har analyserats efter innehållsanalys, intervjudata har transkriberats 

och tematiserats efter framträdande mönster. Med utgångspunkt som kognitionsvetare är det 

möjligt att de egna åsikterna och erfarenheterna har påverkat tolkningen av kvalitativ data i 

studien. Detta har tagits i åtanke och man har försökt att distansera sig från förutfattade 

meningar om data. Kvalitativ data undersöktes och tolkades först efter att de kvantitativa data 

analyserats. Den kvantitativa dataanalysen stod som grund för vilka kvalitativa data som 

fokus föll på.  

Intervjuer transkriberades med hjälp av programmet InqScribe och man analyserade 

sedan det transkriberade materialet och fann teman för vad som bidrog till upplevd 

användbarhet. Analys av data har inte skett på en djupare nivå än att man analyserat vad som 

står i transkriberat material och utgått från detta. Med hänsyn till att intervjuer var 

semistrukturerade kan studiens överförbarhet ses som svag vad gäller de kvalitativa data.  
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Huvudsakliga kategoriserande enheter för kvalitativa data var: användbarhetsproblem, 

underlättande faktorer för användbarhet, upplevelser, acceptans och avvisningar.   
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4 RESULTAT 

Av 15 försöksdeltagare filtrerades en försöksdeltagare bort med grund i att denna 

individ var pensionerad och därför inte tillhörde den tilltänkta målgruppen. Av de 14 

deltagarna vars data används för analysen var 3 män och 11 kvinnor. 

4.1 Buggar  

Vid tidpunkten för testning fanns det fortfarande ett antal problem med editorn för 

operativsystemet Windows, vissa av dessa fel upptäcktes innan testning av systemet medan 

andra uppkom under själva testerna. Försöksdeltagare försäkrades om att dessa fel inte 

berodde på deras prestation utan att dessa var på grund av buggar i systemet. Det går dock 

inte att utesluta att individernas upplevelse av systemet blev lidande av dessa fel beroende på 

hur frekvent de dök upp för respektive deltagare.  

 

Följande resulterade i en krasch: 

 Krasch vid tillägg av startmedia, detta kunde kringgås med hjälp av att uppdatera 

sidan varpå användaren omdirigerades till föregående sida och vald startmedia var då 

tillagt. 

 När ett visst antal mediefiler, ca 3-4, var tillagda till en station uppstod en krasch då 

användaren försökte ta bort media. 

 Att lägga till en video som något annat än förstaval eller andraval på stationer och 

markörer orsakade krasch. 

 Man kunde inte namnge sin rundvandring med å, ä, ö eller mellanslag i namnet 

 Oregelbundna krascher för bild och audiofiler 

Ovanstående resulterade i krascher av systemet, men det fanns även saker som innebar 

problem som inte resulterade i krasch: 

 Pilarna för media på stationer går inte att interagera med. 

 Val för bild (exempelvis panorama) återställs efter det att det ställts in. 
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 Allmänna kontoinställningar var inte färdiga att interagera med vilket innebar att om 

försöksdeltagare klickade på knappen kom en ofärdig ruta upp som kan ha förvirrat 

användaren.  

4.2 Validering 

Rådata från Likertskalor som användes (SUS och skalan för motivation) har 

kontrollerats för validitet. Den uträknade totala poängen per skala och deltagare har sedan 

kontrollerats för normalfördelning. Sättet man undersökt normalfördelning på är genom 

Shapiro-Wilk på respektive skalas summerade data samt Q-Q plots. Tabell 1 visar resultaten 

av normalitetstest, eftersom p > 0.05 kan data antas vara normalfördelad, figur 9 och 10 visar 

även normalfördelningen grafiskt med hjälp av Q-Q plots. 

Tabell 1 

Normalitetstest SUS och Motivation 

 

Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. 

SUS ,932 14 ,322 

Motivation ,921 14 ,228 
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Figur 9. Q-Q plot för SUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Q-Q plot över Inre Motivation 
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4.3 Kvantitativa resultat 

Nedan följer kvantitativa resultat för SUS, motivationsskalan och SAM. 

4.3.1 SUS 

Medelvärdet för upplevd användbarhet var högt (M = 77,5 SD = 17,67), dock inte högt 

nog för ett ”A” (Sauro, 2011). Ett B- anses ligga vid en samlad poäng på 74 och ett A vid 

80,3. 

Ett A innebär enligt (Sauro, 2011) att användare av ett system kan tänka sig att 

rekommendera produkten för en vän. För att säkerställa att SUS uppfattats på samma sätt och 

är ett tillförlitligt sätt att mäta användbarhet på har skalans reliabilitet undersökts. Reliabilitet 

kontrollerades med Cronbach’s Alpha, α: .886, n = 10. I tabell 2 visas resultat av 

reliabilitetstest, Q1-10 är alltså respektive delfråga i SUS. Om en rad i denna kolumn har ett 

betydligt högre värde än det totala α-värdet för skalan bör man överväga huruvida den frågan 

ska vara kvar i skalan eftersom skalans inre reliabilitet blir starkare utan den frågan.  

 

Tabell 2 

Reliabilitetstest för SUS 

 

Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

Q1 37,21 43,566 ,426 ,888 

Q2 36,64 40,401 ,670 ,871 

Q3 36,79 41,104 ,803 ,865 

Q4 37,36 39,632 ,581 ,879 

Q5 36,93 41,610 ,720 ,870 

Q6 36,50 43,500 ,708 ,874 

Q7 36,79 44,951 ,280 ,899 

Q8 36,57 40,879 ,771 ,866 

Q9 37,50 35,346 ,804 ,860 

Q10 36,71 39,143 ,671 ,871 

 

De första två kolumnerna i tabell 2 visar medelvärden för skalans totala medelvärde och 

varians om frågan för en rad tas bort. Den tredje kolumnen visar korrelation mellan varje 

delfråga och den totala poängen från enkäten. Den fjärde kolumnen rubricerad ”Cronbach's 

Alpha if Item Deleted” visar huruvida en fråga tillför något till skalan. Till exempel om Q1 tas 
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bort blir SUS totala medelvärde 37,21, skalans varians blir 43,566 och alfavärdet för skalan 

blir 0,888.  

4.3.2 Motivation 

Cronbach’s α användes för att testa reliabilitet på respektive delskala och gav  

α = -1.315 för yttre motivation och α = .784 för inre motivation. Vilket tröskelvärde som 

används inom olika discipliner för vad som kan ses som reliabelt varierar. Enligt (Field, 2009) 

kan en skala som mäter psykologiska fenomen med ett värde över .7 ses som reliabel.  

Tabell 3 visar att ett första test på skalan för yttre motivation fick negativa värden för 

Cronbach’s α.  

Tabell 3  

Reliabilitetstest för yttre motivation 

 

Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

Yttre1 5,71 2,989 -,592 -,360a 

Yttre2 8,14 1,824 -,500 ,253 

Yttre3 6,86 1,209 -,128 -2,527a 

 

Ett negativt värde för Cronbach’s alfa uppstår då summan av de individuella frågornas 

varians är större än skalans varians. Fråga 2 (Yttre2) för yttre motivation löd: ”Jag känner mig 

pressad att hålla mig uppdaterad inom ny teknik för att inte hamna efter mina kollegor.”.  

Orsaker till ett negativt värde för Chronbach’s α kan bland annat vara inverterade frågor i 

skalan. Varför alfavärdet för yttre motivation blev negativt beror på Yttre2 som framgår av 

”Cronbach’s Alpha if Item Deleted” som ger skalan ett alfavärde .253 om den tas bort.  

De individer som svarade högt på Yttre2 skattade användbarheten i systemet lägst samt 

sin egen inre motivation lägst.  
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Delskalan för inre motivation undersöktes med Chronbach’s (tabell 4) och gav ett bättre 

resultat än delskalan för yttre motivation. ”Cronbach’s Alpha if Item Deleted” visar även att 

samtliga delfrågor i skalan bidrar till helheten. 

Tabell 4 

Reliabilitetstest för Inre Motivation 

 

Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

Inre1 12,21 4,489 ,530 ,764 

Inre2 12,21 4,797 ,575 ,763 

Inre3 13,14 2,593 ,654 ,756 

Inre4 12,57 3,495 ,794 ,627 

 

 

Pearsons r användes för att undersöka om det fanns en relation mellan upplevd 

användbarhet och inre motivation (se tabell 5). De två variablerna var starkt korrelerade r = 

.832, n = 14, p = 0,0002. Detta motbevisar nollhypotesen att det inte finns något samband 

mellan upplevd användbarhet och inre motivation. 

 

Tabell 5 

Korrelationstest på SUS och inre motivation 

 
SUS Motivation 

SUS Pearson 

Correlation 

1 ,832** 

Sig. (2-tailed)  0,000 

N 14 14 

Motivation Pearson 

Correlation 

,832** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 14 14 
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Figur 11 visar ett scatterplot-diagram över korrelation mellan SUS-poäng och inre motivation 

där man ser att mindre motiverade individer tenderade att ge ett lägre omdöme i SUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11.  Scatterplot över SUS-poäng och inre motivation. 

Övriga faktorer som skulle kunna ha en relation till upplevd användbarhet är till 

exempel ålder för deltagarna, antal år i tjänst och datorvana. Dock visade sig ingen av dessa 

faktorer korrelera med upplevd användbarhet. Den uppskattade datorvanan fann en medelstor 

korrelation på r = .459 men var inte signifikant. 

4.3.3 SAM 

Förändringen i emotion undersöktes med ett paired samples t-test för respektive 

kategori av emotion som undersökts. 

Det fanns ingen signifikant skillnad i Valence före (M = 1.29, SE = .194) och efter  

test (M = 1.43, SE =, 202). 

Arousal sänktes signifikant från före test(M = -29, SE = .16) till efter test (M = -.86, SE 

= .23), t(13) = 2.8, p < .05, r =.61. 

Dominance ökade signifikant från före test av editorn (M = -.14, SE = .35) till efter test 

av editorn (M = -1, SE = .23), t(13) = -3.9, p < .05, r = .73.  
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Figur 12 och 13 visar förändringen i emotion före test och efter test.  

 

Figur 12. Emotionsdata från SAM innan test 

 

Figur 13. Emotionsdata från SAM efter test. 
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Testningen av Minnesmark Editor har en effekt på individers upplevda emotion, denna 

skillnad behöver dock inte bero på editorn utan kan bero på själva testsituationen. För många 

av deltagarna var detta en ny erfarenhet och en del av försöksdeltagarna uttryckte nervositet 

inför att vara med som testdeltagare innan testet började. 

”Jag har ingen aning om vad jag ger mig in på” 

För somliga individer innebar testningen av systemet mer buggar än andra vilket kan 

medföra att systemet bedömts ojämnt. Antal påträffade buggar per test räknades dock inte och 

kan därför inte relateras till upplevd användbarhet. Antalet individer som stötte på en större 

mängd buggar var dock lågt.  

För att undersöka om emotion relaterar till den upplevda användbarheten i systemet 

Minnesmark beräknades förändringen i uppmätt emotion från pre- till posttest. Denna variabel 

användes sedan för att undersöka korrelation mellan upplevd användbarhet och emotion. 

Korrelationstester fann att det inte existerade någon relation mellan dessa två variabler. 
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Som framgår av tabell 6 fanns ingen korrelation mellan förändringen i respektive 

emotionell delskala och SUS. 

 

Tabell 6 

Skillnaden i emotion före och efter test i relation till användares SU-score 

 
SUS Dominance Valence Arousal 

SUS Pearson 

Correlation 

1 ,099 -,041 ,000 

Sig. (2-tailed)  ,736 ,890 1,000 

N 14 14 14 14 

Dominance Pearson 

Correlation 

,099 1 ,093 -,079 

Sig. (2-tailed) ,736  ,751 ,787 

N 14 14 14 14 

Valence Pearson 

Correlation 

-,041 ,093 1 -,354 

Sig. (2-tailed) ,890 ,751  ,215 

N 14 14 14 14 

Arousal Pearson 

Correlation 

,000 -,079 -,354 1 

Sig. (2-tailed) 1,000 ,787 ,215  

N 14 14 14 14 
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4.4 Kvalitativa resultat 

Observationer av försöksdeltagarnas användande av editorn visade att deltagarna var 

väldigt försiktiga när de utforskade editorn, många av deltagarna verkade nervösa att göra 

”fel”.  

Kvantitativ data visade på en signifikant högre nivå av nervositet innan test än efter test, 

denna höga nervositet innan testet kan ha bidragit till ett mer försiktigt beteende hos de 

deltagare som dessutom betvivlade sina datorkunskaper. Det fanns dock ingen signifikant 

korrelation mellan nervositet innan test och datorvana. Flera försöksdeltagare uttryckte tvivel 

på datormässig självtillit innan testet. 

”Jag har ingen aning om vad jag ger mig in på.” – Deltagare 1 

 

”Jag tycker sånt här är jätteroligt, men jag är inte så duktig på det.” – Deltagare 6 

 

”Ja, jag är ju inte så bra på det där med teknik o så men jag testar gärna” – Deltagare 11 

Den del av instruktionerna som var mest problematisk för försöksdeltagare var att sätta 

ut stationer på kartan. Vissa deltagare menade att detta kan ha berott på tidigare erfarenheter 

av andra AR-editorer där placering av stationer innebär en dubbelklickning på kartan.  

Många deltagare anmärkte på hur enkel editorn var att använda, trots vissa svårigheter 

att till exempel placera station var majoriteten av användarna positivt överraskade av det 

avskalade gränssnittet. Nedan följer några försöksdeltagares svar på vad de tyckte om 

Minnesmark: 

”Tydligt, bra att det är avskalat, enkelt, man förstod vart man skulle hitta, det var inte för 

många punkter. Jag kände inte ens att jag behövde lappen1 utan det var ju mer att man 

kände att man hade förväntningar på sig vad man skulle göra. Men jag hade nog hittat själv 

för det var enkelt med plustecken o så och steg för steg vart jag skulle trycka.” – Deltagare 1 

 

 

 

 

                                                 

1 Försöksdeltagaren refererar till lappen med instruktioner. 
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”Programmet är tydligt, bra att det är avskalat. Man förstod vart man skulle hitta saker, det 

var inte för många punkter. Jag kände inte att jag ens behövde instruktioner.” – Deltagare 1 

 

”Det här var ju smidigt! Väl avvägda funktioner, bättre än andra program jag testat.” – 

Deltagare 11 

 

”Jag tycker programmet är bra, väldigt tydligt” – Deltagare 12 

 

”Det var roligt, det var avskalat och det var en tydlig layout, det enda jag saknade var att se 

vad jag lagt till på stationer medan jag arbetade med dem” – Deltagare 14 

 

”Jag tyckte det var bra, tydliga instruktioner, även om det tar ett tag innan man blir bekväm 

med verktyget” – Deltagare 15 

Det var inte många deltagare som hade något negativt att säga om editorn, det som 

tydligast framgick av intervjuerna var en skepsis i fråga om att hinna med att skapa rundor på 

arbetstid.  

”O du måste naturligtvis ha förberett allting innan du vill ha på de här rundvandringarna? 

Skrifter o bilder o filer, så bara det är ju rätt mycket jobb. Måste kräva jättemycket. Det 

enda jag känner såhär spontant, jag tror det kräver rätt mycket tid innan man gör det 

färdigt, o då vet jag inte om man väljer det i första taget.” – Deltagare 7 

 

”Och det här ska man hinna med på arbetstid alltså?” – Deltagare 8 

I tabell 7 nedan visas exempel på de vanligaste problemen som användare stötte på i 

systemet, det fanns även andra problem som inte direkt innebar ett stop för användaren men 

som användaren kommenterade på. 

Problemen som påträffades kan delas in under tre kategorier: 

 Användargränssnitt 

 Interaktion 

 Informationspresentation  
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Tabell 7 

Matris över de vanligare problemen användare upplevde under test av Minnesmark Editor, det 

finns ingen innebörders ordning mellan posterna. 

Audio/ Transskript Video/ observation Användbarhetsproblem 

”Hmm… Näe, jag hittar faktiskt 

inte vart jag ska klicka.” 

Användarhandling: Letar efter 

sätt att placera ut stationer på 

kartan inom fliken ”Placera ut 

stationer på karta” 

Användaren hittar inte knappen 

”+Lägg Till Station”. 

Användargränssnitt 

- Användarhandling: Namnger 

rundan men lägger inte till 

någon startmedia 

Knappen för startmedia är 

relativt anonym och lätt att 

missa. 

Användargränssnitt 

”Men, där klickade jag ju inte? 

Varför lägger sig inte stationen 

där jag klickade?” 

Användarhandling: Klickar 

först på en plats på kartan, sen 

på knappen lägg till station. 

Det är otydligt att stationer går 

att flytta på efter första 

utplacering. 

Interaktion 

”Går det att se någonstans 

vilken media jag lagt till?” 

Användarhandling:  

Har precis lagt till media för 

tredje stationen. 

Det finns ingen information i 

steget för ”Lägg till media på 

station och markör” gällande 

vilken media som lagts till. 

Informationsrepresentation 

- Användarhandling: 

Lägger till en stor mängd media 

vid en station, deltagaren blev 

sedan förvånad över att all 

media hade hamnat på en 

station. 

Det är otydligt var media man 

lägger till på en station hamnar. 

Användargränssnitt 

”Men det är ju lite ologiskt om 

skriv ut finns där, då skulle jag 

vilja ha publicera där. Nu ser 

det ju ut som någon slags 

rubrik” 

Användarhandling:  

Ska publicera rundan, ser 

knappen som ska användas för 

att publicera men registrerar 

inte att det är en knapp. 

Knappar för utskrift och 

publicera är utspridda över 

sidan, tvingar användaren att 

leta efter knappen de är ute 

efter. 

Informationsrepresentation 

 



39 

 

5 DISKUSSION 

Resultaten av denna studie visar att det finns ett samband mellan inre motivation till 

användning och upplevd användbarhet som kan påverka hur individer uppfattar ett nytt 

system. De individer som använde systemet och fann det motiverande upplevde att 

användbarheten var stor i Minnesmark.  

Enligt Venkatesh och Davis (1996) kan det finnas värde i att investera i individers 

datormässiga självtillit då detta skulle kunna spara både tid och pengar som annars skulle 

slösas på system som förkastas av de anställda. Vidare menar Venkatesh och Davis att 

användbarhetsproblem inte behöver bero på användbarheten i ett system utan att dessa kan 

attribueras till individers negativa datormässiga självtillit.  

Deltagare som testade editorn utgjordes av lärare men majoriteten av lärarna var inte 

inriktade på utomhuspedagogik vilket kan förklara den stora mängden som svarade 3 på fråga 

1 i sus (se appendix B). Troligare är dock att den upplevda användbarheten till stor del beror 

på materialet lärarna vet med sig att de använder sig av. För lärare i de lägre årskurserna där 

abstraktionsnivån på undervisningsmaterialet är lägre kan det finnas ett större upplevt 

användningsområde än för lärare i de övre årskurserna som kanske inte ser samma potential i 

verktyget.  

Resultaten av denna studie antyder att motivation till användning spelar stor roll för 

upplevd användbarhet vilket följer Technology Acceptance Model som Venkatesh (2000) 

kompletterade den (se teoriavsnitt om TAM).  

 

 

Figur 14. Technology Acceptance Model 
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En stor mängd av försöksdeltagarna anmärkte på hur lätt systemet var att använda vilket 

talar för tidig acceptans av systemet som arbetsverktyg (Venkatesh, 1999) samt möjligheterna 

för fortsatt användande. Tidigare forskning har även visat på att upplevt nöje (inre motivation) 

och upplevd användbarhet (yttre motivation) är två avgörande faktorer för beteendemässig 

intention att använda ett system eller program (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1992). Detta 

fann även stöd i de kvalitativa intervjuerna som följde varje test. 

Inre motivation och upplevd användbarhet korrelerade starkt. Ett av de problem med 

Minnesmark som nämndes av försöksdeltagare var att hinna med skapandet av rundor. De 

som tydligast upplevde detta som ett problem var de individer som även hade låg inre 

motivation till användning. Individer med hög inre motivation var mer benägna att vilja 

använda sig av systemet än individer med lägre inre motivation. Detta finner även stöd i 

uttalanden av individer om att tro sig ha tid för att använda systemet, att se lösningar och 

möjligheter för systemet och vilja till faktisk användning vilket följer Technology Acceptance 

Model.  

Efter analys av data framkom att individer som gav ett lägre användbarhetsomdöme i 

SUS även tenderade att känna en större press utifrån. Skalan för yttre motivation var inte 

reliabel, men fråga 2 ur denna delskala visar dock att de individer som skattar denna högt (de 

som gav frågan en 4 eller högre) även tenderade att ge lägre användbarhetsomdöme. 

 

”Jag känner mig pressad att hålla mig uppdaterad inom ny teknik för att inte hamna 

efter mina kollegor.” Fråga 2 yttre motivation 

 

Deltagare 2 SUS = 60 YM2 = 4 

Deltagare 7 SUS = 50 YM = 4 

Deltagare 14 SUS =72,5 YM = 4 

Deltagare 15 SUS = 47,5 YM= 5 

De fyra försöksdeltagare som gav SUS ett lägre betyg tenderade att uppge sig mer 

pressade att hålla sig uppdaterade med ny teknik och upplevde även lägst inre motivation. När 

dessa räknades bort från beräkningen av SUS hamnade medelvärdet för editorn på 85 vilket 

motsvarar ett starkt A.  

                                                 

2 YM = Yttre motivation 
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Skalan för yttre motivation fick ett negativt alfavärde som främst beror på fråga 2 ur 

delskalan. Rättningen av skalan för motivation i denna studie bestod i att enbart tillskriva 

poäng efter vilket alternativ deltagare kryssat i.  

Fråga 2 för yttre motivation blev reliabel om rättningen inverterades så att en 5a på 

papper motsvarar en etta i rättning. Det finns dock ett problem med detta: att vända på fråga 2 

(se ovan) visar frånvaron av yttre motivation och höga svar i de andra frågorna av delskalan 

visar existensen av yttre motivation. Det blir alltså fel att vända på fråga 2 för yttre motivation 

och använda sig av den för att visa på påverkan av yttre motivation när den omvända fråga 2 

visar på frånvaron av yttre motivation. 

Förändringen i emotion visade sig inte ha en tydlig relation till upplevd användbarhet av 

Minnesmark. Förändringen i Arousal och Dominance antas istället bero på nervositet inför 

testet, som för de flesta var något nytt och okänt. Fler faktorer kan även påverka här som till 

exempel att försöksdeltagaren kunde varit stressad inför testet på grund av att det avbröt 

dennes vardag och försöksdeltagaren var stressad över att inte hinna med allt den skulle hinna 

med. Dessutom krävdes en del förklaring av SAM för att deltagarna skulle förstå vad som 

förväntades av dem vad gällde den enkäten.  

Innan testerna fick försöksdeltagare erbjudande om att vara med i studien via mail där 

en viss tid avsattes per test, 30-60 minuter, ett fåtal tester tog längre tid än 30 minuter. Den 

uppskattade tiden angiven i rekryteringsmejlen kan ha påverkat deltagare som känt sig 

tvungna att delta då det fanns i skolans intresse. När testerna då tog betydligt kortare tid än 60 

minuter kan den återvunna tiden minskat deras upplevda stress. Tidsaspekten av testet är 

något som skulle kunna undersökts om det funnits tid för att göra studien i flera faser och mer 

strukturerade intervjufrågor efter kvantitativa fynd gjorts. 

 

Den emotionella förändringen kan även ha berott på att försöksdeltagare upplever att det 

är dem som står på prov, detta finner stöd i flera uttalanden av försöksdeltagare innan de 

deltog i testet. Ett flertal försöksdeltagare uttryckte sig då negativt om brister i sin förmåga 

vad gäller datorer och teknik. Med hänsyn till försöksdeltagares låga datormässiga självtillit 

kan det ses som positivt för Minnesmark att ingen av de emotionella delskalorna förändrades 

negativt.  

Den förändring som kunde observeras (även om den inte var relaterad till andra 

användbarhetsaspekter) var positiv i den bemärkelsen att individer upplevde större kontroll 

efter testet och kände sig lugnare.  
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Vissa handlingar i editorn ledde till en krasch och kan ha fått försöksdeltagare att känna 

sig osäkra i användningen av systemet eller rent av frustrerade med verktyget. Försäkring från 

försöksledaren om att det inte berodde på deras prestation behöver inte nödvändigtvis minskat 

deras känsla av minskad användbarhet av systemet.  

Enligt Ryan & Deci (2000) resulterar hög inre motivation i högkvalitativ inlärning och 

ökad kreativitet, denna studie fann att inre motivation korrelerade med upplevd användbarhet 

av editorn och vidare att den inre motivationen för försöksdeltagarna att använda Minnesmark 

var relativt hög (M=16,7 max=20). Detta talar för att deltagare i senare användning skulle 

kunna komma att fortsätta använda sig av verktyget. 

Det element i editorn som främst bidrog till upplevd användbarhet enligt den kvalitativa 

datainsamlingen var sidomenyn. Sidomenyn i editorn hjälper användaren att navigera sig på 

ett pedagogiskt sätt och gör det möjligt att utan tidigare erfarenhet sätta sig in i stegen att 

skapa en rundvandring.  

Sidomenyns uppbyggnad som en strukturerad genomgång av de steg man går igenom 

för att skapa rundan gjorde det lättare enligt många att förstå ordningen i vilken saker skulle 

(kunde) ske. Även om man kan gå mellan stegen och göra rundvandringen i den ordningsföljd 

man önskar var det för de med mindre datorvana behjälpligt att editorns struktur ger dem en 

ände att börja i.  

Studien utfördes med en ”mixed-methods” ansats och kvantitativ såväl som kvalitativ 

data användes för att undersöka användbarhetsproblem i Minnesmark. Studien blev till viss 

del lidande av att testerna komprimerades till en vecka där all testning skedde, kvantitativ och 

kvalitativ data samlades in vid samma tillfälle. Det hade varit önskvärt att först kunna 

analysera kvantitativa data från en första fas, identifiera möjliga problem från utförda tester 

och då formulera frågor ur det analyserade materialet för intervjuer. 

Observationer av inspelad data visade att en av försöksdeltagarna stötte på fler buggar 

än andra försöksdeltagare. Denna deltagare var även en av de som skattade användbarheten 

lägst och upplevde högst press motivationsmässigt utifrån (SUS = 50, YM23=4). 

Vid detta test märktes det tydligt att deltagaren blev irriterad av buggarna i systemet, 

försöksdeltagare och testledare missförstod även varandra som följd av tekniska krångel vid 

ett flertal gånger vilket antagligen ledde till större irritation och sämre uppfattning av 

Minnesmark Editor. Det går alltså inte att utesluta att försöksdeltagare påverkats negativt av 

                                                 

3 Fråga två för yttre motivation, se nedan. 
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buggarna i systemet och att den bild av systemets användbarhet som återges i denna studie är 

negativt vinklad på grund av dessa buggar. 

Med hänsyn till att Minnesmark Editor i stort sett var färdigutvecklad vid tidpunkten för 

testning användes öppna instruktioner. Detta innebär att försöksdeltagarna inte instruerades i 

detalj utan fick mer övergripande instruktioner som ställer högre krav på försöksdeltagarnas 

förståelse för uppgiften att skapa en rundvandring jämfört med mer explicita instruktioner. De 

deltagare som redan innan test kände sig osäkra på sin förmåga inför ny teknik och som 

dessutom hade mindre datorvana än andra kan haft svårare att hantera denna typ av 

instruktioner. Av observationer framgick skillnader i tillvägagångssätt mellan deltagarna och 

somliga behövde hjälp än andra av testledaren att förstå och tolka instruktionerna. 

5.1 Framtida forskning och designförslag 

Många försöksdeltagare uttryckte skepsis till att hinna med att utforma rundor under 

arbetstid, speciellt med tanke på att konceptet AR var nytt för dem. Av detta kom en önskan 

om färdigt material att implementera i en runda, exempelvis en anpassad runda i svenskämnet 

för tredjeklassare. Ett förslag för vidare arbete är därför att inkludera färdiga rundvandringar 

inom ämnesområden. Detta skulle kunna uppmuntra till användande och inspirera användaren 

att skapa egna när hen känner sig bekväm med tekniken. Detta skulle dessutom kunna fungera 

som en språngbräda för användare att höja sin upplevda kontroll4 över editorn och därigenom 

lägga grund för att användaren skapar egna rundvandringar. 

 

Den för denna studie aktuella editorns autosparfunktion trycker ner menyer och objekt 

som ligger under den när en sparning sker. Detta ger ett dåligt arbetsflöde och kan leda till att 

användaren klickar på fel saker eller placerar stationer där den inte tänkt sig vilket i sin tur 

kan leda till irritation. Detta blir extra påtagligt i ”Lägg till Stationer på kartan” vyn där hela 

kartan trycks ner då man släpper en station på en ny plats (vare sig det är när man lägger till 

en station eller flyttar den).  

Det är även möjligt att detta kan ha påverkat resultatet eftersom det kan förvirra 

användaren. En liten men avsevärd förbättring skulle vara att ändra egenskaperna för 

sparbanderollen så att sparfunktionen inte påverkar övriga objekt  

                                                 

4 Kontroll syftar till datormässig självtillit i den bemärkelse Venkatesh (2000)  använder sig av ordet. 
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Den kvantitativa datainsamlingen visade att editorn fick ett relativt högt 

användbarhetsomdöme (M = 77,5 SD = 17,67) och kan alltså tas för ett starkt B (Sauro, 

2011). Det som tydligast eftersöktes som inte redan fanns i editorn var någon form av stegvis 

beskrivning av ändringar som gjorts och filer som lagts till. Av den kvalitativa 

datainsamlingen framgick att det saknades översikt i steget där filer läggs till stationer. Detta 

skulle kunna lösas genom att filnamnen läggs till bredvid stationsnamnet när filer läggs till en 

station (se Figur 15).  

 

Figur 15. Bild på hur designförslaget skulle kunna se ut. 

 

Stationens innehåll skulle uppdateras vartefter filer läggs till och kunna ge en tydligare 

överblick över hur många medietyper som används, vilka som används samt i vilken ordning 

de kommer presenteras för eleverna. Den mediefil som först spelas upp vid given station 

skulle ligga till vänster och nästföljande direkt till höger om denna. 

Förutom önskan om en innehållsbeskrivning av media på en station uttrycktes även en 

önskan om att kunna förhandsgranska stationerna. I nuläget kan man förhandsgranska sin 

runda visuellt när den är färdig innan den publiceras på webben. Det går dock inte att 

förhandsgranska specifika stationer och hur dessa skulle komma att visas upp för de som går 

rundan.  
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En mediespelare skulle kunna läggas till där skaparen av en rundvandring kan spela upp 

materialet som lagts till en station för att få en inblick i hur dennes station eller markör 

kommer att presenteras för eleven som går rundvandringen.  

 

Figur 16. Hur förhandsvisningsalternativ skulle kunna implementeras i Minnesmark. 

Stationsposterna har dragits in för att ge plats för en uppspelningsknapp5. 

 

Hur förhandsgranskningen skulle implementeras och hur omfattande den behöver vara, 

bortsett från en uppspelningsknapp och aktuell form av medierepresentation (ljuduppspelning, 

bildvisning eller videouppspelning) lämnas öppet för vidare utvärdering. Denna studie fann 

enbart att försöksdeltagare upplevde ett behov och har inget stöd i exakt hur detta skulle 

implementeras eller i vilka specifika funktioner i uppspelningen som skulle behöva täckas 

förutom förhandsvisningen i sin enklaste form.  

Många av deltagarna anmärkte på hur lätt editorn var att använda och hur bra det var att 

det var avskalad i designen. Dock medförde den avskalade designen vissa problem då ett antal 

deltagare hade svårt att hitta vissa knappar och se hur de kunde interagera mer verktyget. 

Designen av det grafiska gränssnittet skulle kunna göras tydligare och viktiga knappar skulle 

kunna göras mer uppmärksamhetspådragande. Flera försöksdeltagare hade problem med att se 

knappen för ”Lägg till station” och ”Publicera” då de ansåg att dessa såg ut som rubriker och 

inte knappar. 

                                                 

5 Uppspelningsknappen ovan baseras på en knapp hämtad från 

http://photosinbox.com/templates/green-play-button 

 

http://photosinbox.com/templates/green-play-button
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En del av lärarna som deltog i denna studie antydde en oro att det skulle ta stor tid i 

anspråk att använda sig av systemet men vilka andra aspekter finns det? Få av individerna 

som deltog i studien testade använda sig av systemets funktion att anpassa vägarna mellan 

stationer, något som i praktiken skulle öka säkerheten när elever följer en rundvandring som 

går över bilvägar. Det kan då vara viktigt att eleverna inte följer vägvisningen tvärs över en 

bilväg utan att eleverna vägleds till ett övergångsställe. Om barn förväntas använda sig av 

applikationen i grupper som inte är lärarledda under själva vandringen kan man behöva vidta 

åtgärder för detta.  

Minnesmark som det är utformat idag ger användare en god chans att lyckas skapa 

rundor baserat på få eller inga instruktioner vilket även visade sig i denna studie. Däremot kan 

det vara svårt för en förstagångsanvändare att förstå eller tänka sig in i hur man lägger upp en 

rundvandring för att på ett effektivt sätt främja inlärning. Detta är inget som studerats i denna 

studie men som kan vara värdefullt att titta på i fortsatta studier.  

Längden på en rundvandring kan avgöra hur verktyget kommer att användas i praktiken, 

olika upplägg på hur rundvandringar kan se ut skulle därför kunna medfölja verktyget som 

förslag för användare på hur de kan använda sig av editorn. Man skulle till exempel kunna gå 

en kort runda och fortsätta undervisningen i klassrummet under samma lektionsperiod eller gå 

en längre runda och återuppta undervisningen i klassrummet en annan dag med materialet från 

rundan. Olika förslag och upplägg på hur rundor kan gå till skulle även kunna finnas med i en 

manual för Minnesmark då det kan hjälpa och motivera lärare till användning. 

Framtida forskning skulle även kunna undersöka hur lärarens roll förändras vid 

introducering och tillämpning av systemet. Tidigare studier har visat att lärarens roll förändras 

från en mer statisk föreläsare till en mer flexibel typ av guide. Det är möjligt att lärarens roll 

skulle ändras på liknande sätt vid användandet av Minnesmark. Detta skulle kunna frigöra tid 

och inspirera till nya former av undervisning, i synnerhet om det finns färdiga rundor för 

lärare som inte hinner skapa egna.  

För lärare och skola kan det dock finnas problem i form av osäkerhet, när eleverna 

jobbar i grupp kan det vara svårt att veta vem som gjort vad vilket måste framgå på något sätt. 

För lärare är det viktigt att veta hur elever ligger till i respektive ämne och det vore önskvärt 

att finna stöd för detta i Minnesmark. Oavsett om Minnesmark används som ett ”kul inslag” i 

undervisningen eller mer regelbundet är det viktigt att kunna få en bild av hur arbetet utförts 

av olika elevgrupper. 
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Skalan för yttre motivation var inte reliabel och kunde därför inte användas vidare i 

denna studie, framtida forskning skulle kunna undersöka hur olika former av yttre motivation 

kan påverka individers motivation till användning. Vid utformandet av skalan för yttre 

motivation i denna studie tog man inte hänsyn till att olika yttre faktorer har olika betydelser 

för individer. Det är till exempel skillnad på yttre motivation i form av sociala faktorer och 

yttre motivation i form av tvång.  

I studien försökte man utreda ifall testningen av Minnesmark ledde till en emotionell 

reaktion hos försöksdeltagarna och huruvida det fanns en relation mellan emotion och 

upplevd användbarhet. Individers upplevda stress och dominans över situationen förändrades 

signifikant men kunde inte relateras till upplevd användbarhet. Hur tillfredsställda individer 

kände sig före och efter test förändrades inte på en signifikant nivå. Vidare studier behövs för 

att undersöka om det finns en relation mellan emotion och upplevd användbarhet. 

Denna studie ämnade svara på bakomliggande faktorer för upplevd användbarhet och 

hur användbar Minnesmark Editor upplevdes. Editorn fick ett användbarhetsbetyg 

motsvarande ett starkt B enligt (Sauro, 2011). Om man dessutom tog bort de individer med 

lägst inre motivation och som upplevde störst press med att använda sig av systemet hamnade 

betyget på ett A.  

Det visade sig tydligt att hur motiverande deltagare i studien upplevde skapandet av en 

runda var avgörande för systemets upplevda användbarhet. Hög inre motivation ledde till 

kreativa förslag och en hög önskan om att få prova på verktyget tillsammans med elever 

medan låg inre motivation ledde till att individer såg hinder för användning och motsatte sig 

att använda verktyget. Detta understryker vikten av att förstå vad det är i en artefakt som 

tilltalar användaren, vad som gör något underhållande och motiverande att använda. Verktyg 

som Minnesmark måste motivera användare till fortsatt användning och inge en känsla av 

meningsfullhet. I synnerhet då Minnesmark inte är ett traditionellt verktyg för undervisning 

och innebär ett relativt nytt sätt att undervisa på. Framtida studier skulle kunna visa hur 

användningen av Minnesmark påverkar undervisningen vid skolor och på vilket sätt lärares 

såväl som elevers roller förändras.  
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BILAGOR A 

Linköpings universitet 

IDA 

Kandidatuppsats 

Medgivande till användande av inspelning 

 

Jag ger mitt samtycke till att den film/ ljudinspelning jag medverkade i den 

___________ kan användas i följande syften (stryk över de alternativ du inte håller med 

om): 

 Som data till uppsatser och andra vetenskapliga arbeten. 

 Inspelning, transkription och anteckningar kan presenteras för studenter och  

handledare vid Linköpings Universitet. 

 Transkriberade utdrag ur inspelningen kan publiceras i vetenskapliga texter. 

Jag har även fått information om följande påståenden: 

 Jag har tagit del av information kring studien och är medveten om hur den kommer att 

gå till och den tid den tar i anspråk. 

 Jag har fått tillfälle att ställa frågor angående studien innan den påbörjas. 

 Jag deltar i denna studie frivilligt och har blivit informerad om syftet för mitt 

deltagande. 

 Jag är medveten om att jag har rätt att när som helst under studien avbryta deltagandet 

utan att behöva förklara varför. 

 

 

Ort: 

 

Datum: 

 

Namnteckning: 

 

Kontaktuppgifter (namnförtydligande, telefonnummer och adress): 
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Figur 17. Svenska översättningen av SU-skalan använd i studien 
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Håller inte  Håller med 

med alls!          helt! 

  

1. Det är viktigt för mig att hålla mig uppdaterad  

om nya tekniker inom mitt yrke för att vara  

attraktiv som anställd      

 

 

2. Jag känner mig pressad att hålla mig  

uppdaterad inom ny teknik för att inte   

hamna efter mina kollegor.   

 

 

3. Det är viktigt för mig att kunna lika  

mycket som mina arbetskamrater om nya  

verktyg inom mitt fält. 

 

 

4. Jag tyckte om att lära mig om  

Minnesmarksystemet.  

 

 

5. Minnesmark skulle hjälpa mig att  

vara kreativ i mitt arbete. 

 

 

6. Jag känner mig stolt över den rundvandring  

jag skapade i Minnesmark. 

 

 

7. Det kändes meningsfullt att skapa en  

rundvandring i Minnesmark. 

 

Figur 18. Motivationsskala 
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Vad är Minnesmark? 
Minnesmark är ett utvecklingsverktyg för att skapa förstärkt verklighet som kan 

användas i utomhuspedagogiska syften. Med Minnesmark kan lärare släppa ut 

sina elever i den fysiska miljön och samtidigt visa relevant och intressant media 

för dem i en betydelsefull kontext. Detta kallas för en skattjakt och den börjar 

med att läraren skapar skattjakten i Minnesmarks editor som du snart ska få 

testa. Under skattjaktens gång kommer eleverna kunna samla på sig skatter i 

form av media som sedan skickas till dem via e-post i slutet av skattjakten. 

Därefter kan undervisningen fortsätta i klassrumsmiljö, centrerad runt 

skatterna som eleverna hittat på sin skattjakt. Vilken media som ska dyka upp 

på elevernas skärmar och när bestäms helt av läraren, men för detta test är 

medieutbudet begränsat till en mapp med förvald media. 

Stationer fungerar så att när en elev kliver in i stationsområdet med sin 

smartphone eller surfplatta dyker relevant information upp på skärmen. Eleven 

kan då ta del av vad som är intressant för just den stationen.  

Man kan även placera ut fysiska markörer som elever kan hitta under 

rundvandringen. Markörer fungerar genom att eleven riktar smartphonen eller 

surfplattans kamera mot markören varpå förvald information presenteras för 

eleven på dennes smartphone eller surfplatta.  

   

 

 

 

Exempel på markör. 
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Instruktioner 
Varje upplevelse i Minnesmark börjar med att en lärare förbereder media som 

ska presenteras för elever vid stationer och markörer. Din uppgift är att göra 

detta förberedande arbete och skapa en skattjakt. Lycka till! 

1. Logga in med användarnamnet: anvandare, lösenord: a7xf1sk 

2. Skapa en ny runda och namnge den 

3. Lägg till startmedia till din runda,  

du hittar mediefiler i Minnesmark.media-mappen 

4. Sök efter en plats du vill utföra din runda vid 

5. Placera ut stationer för din runda 

6. Lägg till media på stationerna 

7. Lägg till media på de markörer du vill använda dig av 

8. Skriv ut rundvandringskartan 

9. Publicera din runda och logga ut 
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BILAGOR B 

 

 

Figur 19. Poängfördelningen på de olika punkterna för SU-skalan Svensköversatt 

version ursprungligen översatt av Malin Fabbri  

(http://malinfabbri.com/2013/03/26/sus-matning-test-av-anvandbarheten-av-ett-system-

som-helhet/ )  

med altereringar gjorda för denna studie utförda av försöksledaren.  

http://malinfabbri.com/2013/03/26/sus-matning-test-av-anvandbarheten-av-ett-system-som-helhet/
http://malinfabbri.com/2013/03/26/sus-matning-test-av-anvandbarheten-av-ett-system-som-helhet/


57 

 

 

Figur 20. Poängfördelningen på de olika punkterna för motivationsskalan, den första tre 

punkterna för yttre motivation och de senare fyra för inre motivation. 
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