
Inledning

Augmented Reality (AR), på svenska förstärkt 
verklighet, är ett växande teknikområde vars  
syfte är att hjälpa och förstärka människans  
intag av stimuli. AR gör detta genom att förena  
informationen från den fysiska miljön med tillämpad  
virtuell information. Forskningsområdet kring 
förstärkt verklighet har vuxit kraftigt de senaste 
åren tack vare det ökade utbudet av mobila en-
heter så som smartphones och surplattor. Denna  
rapport utgår ifrån en utvärdering av en editor som är  
framtagen av Nilsson, Arvola, Szczepanski och 
Bång på institutionen för datavetenskap vid 
Linköpings universitet. Editorns syfte är att låta 
lärare skapa rundvandringar som använder sig 
utav förstärkt verklighet som sedan används vid 
aktiviteter med elever. Utvärderingen undersöks 
genomgående med kvalitativa samt kvantitativa 
metoder, observationer och intervjuer.

Syfte

Syftet för den aktuella studien var att utvärdera en 
UHGDQ� EH¿QWOLJ� SDSSHUVSURWRW\S� DY� HQ� HGLWRU� RFK�
presentera förslag för vidareutveckling. Även den 
nya prototypen som skapades utifrån utvecklings- 
punkterna skulle utvärderas. Prototypen som  
utvärderas och vidareutvecklas baseras på en editor 
som lärare ska kunna använda sig av för att skapa 

rundvandringar som implementerar AR. En viktig 
anledning till att utföra prototypstudier av denna 
karaktär är att tidigt upptäcka eventuella problem 
och svårigheter som användare av programmet 
upplever. Detta utan att behöva programmera om 
produkten i sig. Ur detta syfte har två huvudsakliga 
mål utformats för den nyutvecklade prototypen:

1. Prototypen ska vara intuitiv och rikta sig emot en 
bred målgrupp. 

2. Prototypen ska bjuda in till användning. 

Bakgrund

Forskning kring AR-applikationer utvecklades 
till en början inom av studier kring militära och 
medicinska forskningsområden vilket har lett 
till att det sällan har blivit konsumentprodukter  
(Azuma, 1997). Idag har utvecklingen ökat i takt 
med att så kallade handheld displays har blivit  
vanligare. Handheld displays syftar till mobila  
enheter som går att bära i händerna, så som smart-
phones och surfplattor. En förutsättning för att 
AR-applikationer ska kunna utnyttjas till sin 
fulla potential är att dessa handheld displays är  
utrustade med GPS. Navigation som är  
möjliggjort just utav GPS är organet som gör att AR- 
applikationer kan förstärka och förbättra  
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stimuli i både inom- och utomhusmiljöer (Reitmayr 
& Schmalstieg, 2003). GPS-tekniken möjliggör  
presentation utav information direkt till 
HQ� DQYlQGDUH� VRP� EH¿QQHU� VLJ� YLG� HQ� 
angiven position. Det gör platsbaserat lärande 
genomförbart som sedan kan kopplas till ett 
givet sammanhang (Nilsson, Arvola, Bång &  
Szczepanski, 2012). Applikationer har med denna 
WHNQLN�LQJD�OnVWD�SRVLWLRQHU�XWDQ�InU�HWW�PHU�ÀH[LEHOW�
och större tillämpningsområde. Det öppnar upp för 
rumsliga, tidsmässiga samt kontextuella bildningar 
om begrepp och utforskning som gynnar inlärning 
(Nilsson et al. 2012).

I denna studie har prototyper använts för att  
kunna utveckla förslag på en förbättrad version 
av den existerande editorn. En prototyp är en 
representativ modell för ett färdigt system eller 
en färdig produkt (Warfell, 2007). Man använder 
sig av prototyper i designprocessen för att öva på  
designen och undersöker hur man kan lösa något 
på ett bra sätt. Syftet med prototyper är att i design-
processen kunna öva på formgivningen samt hitta 
eventuella förbättringsområden (Arnowith, Arent, 
& Berger, 2007).

Prototypsutveckling & Axure

Prototyperna har utvecklats i programmet  
Axure RP. Programmet är designat för att skapa  
prototyper genom drag and drop-funktioner. I  
studien har två prototyper utvecklats och utvärderats. 
Den prototyp som skapades först (P1) utgår från en  
pappersprototyp framställd av Mattias  
Arvola, institutionen för datavetenkap på 
Linköpings Universitet. Den senare prototypen 
(P2) är resultatet av en kognitiv genomgång av P1. 

Kognitiv genomgång

En kognitiv genomgång (eng. cognitive walk-
through) av en prototyp utförs genom att en grupp 
personer försöker sätta sig in i hur en förstagångs- 
användare inom målgruppen för den aktuella  
prototypen tänker. Man väljer en uppgift i  
prototypen som ska genomföras. Därefter  
förklarar man steg för steg och varje handling som en  
person tar för att klara uppgiften. Syftet är att man 

ska kunna ge skäl för en persons handlingar. För att 
kunna motivera att individens handlingar är troliga 
och att det är på detta vis en förstagångsanvändare 
skulle gått till väga förklarar man dessa handlingar  
genom att härleda till bland annat personens 
kunskap. Om man inte lyckas att med en trovärdig 
motivering förklara varför en person skulle utföra 
en viss handling har man hittat en svaghet i gräns-
snittet/designen (Lewis & Rieman, 1993).

Metod

För att uppnå syftet med att förbättra proto-
typen och göra den mer lättanvänd var det  
ursprungligen tänkt att enbart ha yrkes- 
verksamma lärare som försöksdeltagare eftersom 
dessa antogs vilja delta i studien av egeninteresse. 
Det visade sig dock att få lärare hade möjlighet att  
delta. Nio lärare deltog i experimentet och ytterligare 
nio personer valdes ut genom bekvämlighetsurval.  
Deltagarnas ålder varierade mellan 27-63 (M=43.8 
, SD=11.4). Samtliga försöksdeltagare delades god-
tyckligt in i två grupper. Varje grupp testade båda 
prototyperna. Grupp 1 (G1) började med P1 och 
grupp 2 (G2) började med P2. Medelåldern för des-
sa grupper var 44 år för G1 respektive 43 år för G2.  
För att undersöka den första frågeställningen,  
“prototypen ska vara intuitiv och rikta sig emot en 
bred målgrupp”, användes P1 som referenspunkt 
och en användbarhetsutvärderingsskala samt  
kvalitativa intervjuer. Den andra frågeställningen,  
“prototypen ska bjuda in till användning i  
utbildningssyfte”, undersöktes genom intervju-
frågor samt given poäng på utvärderingsskalan.

Observation

Deltagarna observerades under testerna av proto- 
typerna för att upptäcka eventuella problem 
och trender i användningen av programmet.  
Efter att deltagarna testat båda prototyperna ställdes  
intervjufrågor för att kunna utvärdera eventuella  
skillnader mellan dem. Dessa frågor kunde vid  
YLVVD�WLOOIlOOHQ�YDUD�LQÀXHUDGH�DY�YDG�VRP�WLGLJDUH�
observerats vid själva prototypstesten. 
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Pilottest

Pilottestet genomfördes där det upptäcktes att det 
var svårt att skilja på stationer och markörer. 

I observationer av pilottestdeltagarnas använd-
ning av prototypen syntes det att deltagarna drogs 
till vänstermenyn. Detta gjorde att deltagarna  
misslyckades med uppgiften att lägga till media på 
stationer, vilket i sin tur resulterade i frustration och 
förvirring. 

För att minska den negativa upplevelsen av P2  
utfördes ett två huvudsakliga åtgjärder:

�� Ett extra steg i P2 lades till för att tydliggöra att 
man kan lägga till media på stationsnålar. 

�� Det skrevs en utförligare introduktion med tyd-
ligare bilder över stationsnålar samt markörsk-
yltar. Detta för att förtydliga att station och 
markör var två skilda saker. 

SUS-Score

För att kunna mäta och jämföra användarbar-
heten mellan prototyperna så användes System  
Usability Care (SUS). SUS innefattar 10 stycken  
enkätfrågor där svarsalternativen består av en 1-5  
gradig skala där 1 innebär ”instämmer inte alls” och 5  
”instämmer helt”.  I denna studie har försöks- 
deltagarna blivit tillsagda att vid frågor där de  
känner tvetydighet så bör de svara med värdet 3. 
Motiveringen för användandet av SUS-skalan är 
att det är en så kallad quick and dirty-metod. Det  
betyder att metoden har tagits fram för att kunna 
göra en användarbarhetsutvärdering till ett lågt pris 
och som samtidigt är enkel att utföra. Desto högre 
SUS-poäng som utmäts desto bättre användbar-
het kan man anta att produkten har. Av 500 studier 
som använts sig utav SUS kom man fram till att en 
poäng över 68 var över medelvärdet (Sauro, 2011). 

Procedur

'HOWDJDUQD� ¿FN� I|UVW� OlVD� HQ� NRUW� LQWURGXNWLRQ-
stext där verktygets användningsområde förkla-
rades samt vad markörer och stationer var. Själva 

WHVWHW�XWI|UGHV�JHQRP�DWW�GHOWDJDUQD�¿FN�VNULIWOLJD� 
instruktioner i form av 7 punkter som de skulle  
utföra i prototypen. Därefter administrerades en  
HQNlW� �686�� YDUSn� GHOWDJDUQD� ¿FN� XWI|UD� VDPPD�
handlingar med nästa prototyp.

 
 
 
 
 

Prototyp 1

Utgår ifrån en pappersprototyp skapad av Mat-
tias Arvola, instutitionen för datavetenskap på 
linköpings universitet. Den består av en vänster-
meny med tre steg/knappar (sök, välj markör och 
NRSSOD�PHGLD� WLOO� GHQ�� GH¿QLHUD� KlQGHOVH� YLG� XS-
pstart) och kartor i form av bilder.

Kognitiv genomgång av Prototyp 1

P1 utvärderades genom en kognitiv genomgång. 
Efter denna utvärdering framkom följande saker: 

�� Det var väldigt svårt att veta vart någonstans i 
programmet man skulle börja. Det fanns inga 
tydliga steg.

�� Det var väldigt svårt att veta vad skillnaden 
mellan markör och station var.

�� Det krävdes mer information tillgängligt under 
tiden man skapade sin rundvandring utifall man 
som ovan användare av editorn behövde hjälp 
under tiden man skapade sin rundvandring.

�� Inställningsknappen för att ändra hur  
bilderna skulle visas tolkades som en  
informationsknapp.

�� Det fanns inget steg som visade att man skulle 
spara sin rundvandring och det var också svårt 

Bild.1 Prototyp 1
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att hitta vart man sparade den.

Prototyp 2

P2 består av sex steg i vänstermenyn: sök, 
placera stationer, lägg till media på statio-
QHU�� OlJJ� WLOO� PHGLD� Sn� PDUN|UHU�� GH¿QLHUD�
händelser vid uppstart, spara rundvandring.  
Stegen “placera stationer” och “lägg till media på 
stationer” tillkom för att tydliggöra vad målet för 
handlingen i prototypen var efter utplaceringen av 
stationer. Behovet av en tydligare struktur uppen-
barade sig både i den kognitiva genomgången samt 
av pilottesten. För att ytterligare underlätta och ty-
dliggöra syftet för varje steg i prototypen la man till 
en informationsknapp längst upp i högra hörnet av 
skärmen. Denna knapp förklarar vad sidan behand-
lar, till exempel markörsidan; här förklaras vad en 
markör är och vad som kan göras med en markör 
i praktiken. Inställningsknappen ändrades från 
ett “i” till ett kugghjul, då det uppstod förvirring 
över vad “i”  stod för, även detta beslut har stöd 
av den kognitiva genomgången samt pilottesten. I 
P2 namnges den färdiga rundvandringen i samma 
VWHJ��³VSDUD�UXQGYDQGULQJ´��GlU�QDPQJHV�¿OHQ�RFK�
resulterar i en färdig .JSON efter sparning som sker 
på samma sida. Pilottesten visade att deltagare inte 
I|UVWRG�DWW�³ZHEEDGUHVV�I|U��MVRQ¿O´�LQQHEDU�QDPQ-
givning av rundvandringen. 

Kvantitativa resultat

Skillnaden mellan prototypspreferens visade sig 
YDUD�VWDWLVWLVNW�VLJQL¿NDQW�Gn�GHOWDJDUQD�E|UMDW�PHG�
P1, med en stor effekt oavsett grupp. Vid interv-
juer föredrog 17 av 18 deltagare P2 medan två indi-
vider som kategoriserats som att ha god datorvana 

föredrog den minimalistiska designen i P1. Oavsett 
vilken prototyp som användes först kunde det ob-
serveras att P2 främjade förståelse av programmet 
och gjorde att försöksdeltagare lättare kunde arbeta 
i P1. 

Då P1 testades först: 

,� JHQRPVQLWW� ¿FN� 3�� HWW� VLJQL¿NDQW� K|JUH� 686� ±�
värde (M = 76.94, SE = 2.76), än P1 (M = 53.33, 
SE = 8.58), t(8) =.010, p <.05, r =.58.

'DWD�IUnQ�GHQ�JUXSS�VRP�¿FN�E|UMD�PHG�3��YLVDGH�
en något högre poäng för P1 än den andra gruppen 
medan poängen för P2 var ungefär densamma.

Då P2 testades först:

,� JHQRPVQLWW� ¿FN� 3�� HWW� K|JUH� 686�� YlUGH� �0�  �
75.55, SE = 5.78), än P1 (M = 65.27, SE = 6.24). 
'RFN� HM� VLJQL¿NDQW�� W����  ������ S� !����� PHQ� GHW�
visade sig ha en stor effekt r =.63.

Vilken prototyp som föredrogs kontrollerades både 
genom kvalitativa och kvantitativa metoder, i båda 
fallen föredrogs P2. För att undvika en inlärd pref-
erens mot en viss prototyp delades deltagarna in i 
två grupper, den ena testade P1 först och den andra 
testade P2 först.

Tabell.1 'DWD� IUnQ� GHQ� JUXSS� VRP� ¿FN� E|UMD�
med P1 visade att de klart föredrog P2, standard- 
avvikelsen var även större för P1 i denna grupp. 
*UXSSHQ�VRP�¿FN� WHVWD�3�� I|UVW�JDY�3��HWW�ElWWUH�
betyg men föredrog fortfarande P2.

Bild.2 Prototyp 2
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Tider för att testa prototyperna

Medelvärdet av tiderna för p1 när deltagarna  
testade p1 först sen p2 är 9 minuter (SD = 2,2).
Medelvärdet av tiderna för p2 när deltagarna  
testade p1 först sen p2 är 5,78 minuter (SD = 1,3).
Medelvärdet av tiderna för p2 när deltagarna  
testade p2 först sen p1 är 7,56 minuter (SD = 3,16).
Medelvärdet av tiderna för p1 när deltagarna  
testade p2 först sen p1 är 6,44 minuter (SD = 2,96).

Kvalitativa resultat

Av 18 deltagare föredrog 16 deltagare P2.

“tydligare, hittar rätt lättare”

- deltagare som testade P2 först

”den sista var bättre och tydligare. Den var mer 

avgränsad när man valde de olika delarna” 

- deltagare som testade P1 först

”personligen kan jag använda vilken som, men 

jag tror att den andra skulle vara tydligare, den 

har mer detaljerade steg i menyn… lättare för en 

icke-datorvan person att använda”

- deltagare med som testade P1 först

”menyn till vänster var mer detaljerad och det var 

ÀHU�VWHJ��RFK�GHW�lU�EUD�PHG�QXPPHU�Sn�´
- deltagare som testade P2 först

“absolut den andra. Tydligare och en-

klare. Att gå i steg är användarvänligt” 

- deltagare som testade P1 först
 

Diskussion

I och med att majoriteten av försöksdeltagarna  
ansåg att P2 var bättre än P1 kan man anta att  
studien har varit framgångsrik med att kunna  
vidareutveckla pappersprototypen. Således är det 
rimligt att påstå att genom utvecklingsfasen har 
en mer intuitiv prototyp skapats utifrån pappers- 
prototypen. Då SUS-värdet på P2 var 75.55 
innebär det att man kan dra slutsatsen att 
användarvänligheten är över medel. Även om även 
3�� OnJ�|YHU�PHGHOYlUGHW� ��� Vn� YDU�3�� VLJQL¿NDQW�
mycket högre. Därav kan man se studiens syfte 
att produkten ska vara intuitiv som uppnådd. Av 
följadande frågor inom SUS-enkäten så indikerar 
resultatet att prototypen bjuder in till användning:

1. Jag använder gärna Prototypen 
2. Jag drar mig för att använda Prototypen, den är  
onödigt komplicerad. 
3. Jag tycker att Prototypen är lätt att använda. 

Då dessa frågor utgör ungefär en tredjedel av 
frågemängden inom SUS-enkäten kan man anta 
att P2 bjuder in till användning då det totala värdet 
alltså ligger över medelvärdet för den givna skalan.

Datorvanan för deltagarna är något som tagits i  
åtanke. Försöksdeltagarens datavana har stor  
betydelse för hur tiden och det betyg individen  
gerrespektive prototyp. I tabell 2 kan man se  
hur medelvärdet för SUS-poägen är 
fördelat beroende på vilken dator- 
vana man har. Standardavvikelsen hos  
deltagarna med god datorvana är betydligt jämnare 
än standardavvikelsen hos övriga deltagare. Om 
PDQ�DQWDU�DWW�GHQ�JHQRPVQLWWVOLJD�OlUDUHQ�EH¿QQHU�
sig på en nivå av datorvana som motsvarar medel 
enligt det mått som använts i studien. Detta ger 
HQ� ¿QJHUYLVQLQJ� RP� DWW� DQYlQGEDUKHWHQ� L� 3�� lU�
väldigt spridd över individer, medan den är mindre 
spridd i P2. Resultatet ovan kan givetvis bero på 
en felbedömning av individers förmåga att använda 
sig av datorer.

Medelvärdet av tiderna det tagit för deltagarna 

Tabell.2 SUS-värdets medelvärde fördelad över 
vilken datorvana deltagarena har, med uträknad 
standardavvikelse
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att genomföra varje enskild prototyp har varierat  
beroende på vilken prototyp de börjat med. För 
individer som testat P1 före P2 minskade tiden 
det tog att göra testet med 3 minuter medan tiden 
det tog att genomföra testet minskade med enbart 
1 minut om deltagarna testade P2 först. Detta i  
samband med SUS värden för de olika proto- 
typerna har setts som att P2 påverkar inlärnings- 
kurvan på ett positivt sätt och gör att det är lättare 
att sätta sig in i P1 efter att först testat P2. Det man 
kan utläsa av resultaten är att det tar längre tid för 
de deltagare som testat prototyp 1 först jämfört med 
de som testat prototyp 2 först. Det kan man även 
se på resultaten för de sist utförda prototyperna.  
Prototyp 1 har tagit längre tid för deltagare att  
genomföra än prototyp2.

Man kan argumentera för att användet av 
en kognitiv genomgång inte är det optimala  
tillvägagångssättet för att utvärdera P1 i och med 
att det är en så kallad “quick and dirty”-metod 
vilket alltså innebär att man använder sig utav 
en utvärderingsmetod som är billig och enkel att  
använda. En mer djupare analys hade kunnat få 
fram problem som även uppstod i P2. 

Urvalet av försöksdeltagare var inte optimalt för 
studien. I början var visionen att endast utföra  
studien på yrkesverksamma lärare samt  
lärarstudenter. Det visade sig dock vara svårt att 
rekrytera individer som uppfyllde detta krav. Det 
ledde till en kompromiss som vi ändå är nöjda med 
och anser är god för studiens validitet. 

'HQQD� VWXGLHV� YlUGH� OLJJHU� L� DWW� KD� À\WWDW� XW� HQ� 
editor ur utvecklarnas arbetsrum och har prövats 
hos de konsumenter där produkten förväntas att 
vara av intresse. Det har lett till att sårbarheter samt  
utvecklingsmöjligheter har kunnat hittas. Därav 
är editorn idag ännu ett steg närmre konsument- 
marknaden och mer intuitiv vilket gör den lämpad 
för en bredare grupp användare. 

I takt med att mobila enheter ständigt utvecklas så 
kommer behovet av uppdaterade AR-applikationer 
leva kvar. Inom denna studie så skulle det vara av 
intresse att göra ytterligare tester av prototyperna 

för att kunna optimera dem. Målet för denna editor 
är att kunna nå en så bred mängd användare som 
möjligt vilket sätter intuition över minimalistisk 
effektivitet. Således är det viktigt att göra tydliga 
avgränsningar om hur editorn faktiskt ska fungera 
för att undvika att man gör komprimeringar för 
att tillfredsställa två olika användartyper när man 
egentligen endast bör fokusera på en. 

(IWHUVRP� GHOWDJDUH� ¿FN� WHVWD� UHVSHNWLYH� 
prototyp med relativt kort tidsavbrott (ca 2 min) 
går det inte att ignorera det faktum att eventuella  
resultat kan förklaras genom en inlärningseffekt. 
Av data framgår dock att P2 får ett närliggan-
de SUS-värde oavsett vilken prototyp deltagarna  
börjat med. P1 får dessutom ett högre värde då P2 
har testats först vilket indikerar att användande av 
P2 främjar inlärning och förståelse av verktyget  
(prototypen).
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