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Teknikens utveckling och samhällets 
ökande efterfrågan på effektivare, billigare 
och mer engagerande inlärnings- och 
instruktionsmetoder gör att det finns ett 
behov av att kartlägga de nya teknikernas 
för- och nackdelar i samband med 
inlärning och instruktion.  

Bakgrunden till denna studie är att det 
finns få jämförande studier mellan 
traditionella och datorbaserade 
instruktionsmedier. 

Syftet med denna studie är att undersöka 
om det finns skillnader eller likheter i 
prestation vid inlärning och instruktion 
mellan tre olika medier: Mixed Reality, e-
learning och pappersmanual. Mixed 
Reality (MR) innebär att kombinera den 

verkliga världen med datorgenererad grafik 
som ser ut att vara placerad i den verkliga 
världen. I de tillämpningar vi diskuterar 
projiceras bilden på displayer i form av ett 
par glasögon. 
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Forskning som rör människans förmåga att 
lära sig nya saker på ett tillfredsställande 
sätt leder ofta till frågeställningar om 
lärandets natur och vilka viktiga kognitiva 
komponenter som inlärningsprocessen 
involverar. En trend inom utbildnings-
väsendet är att traditionella utbildnings-
former utmanas av datorstödda inlärnings-
metoder. 

)�������	����	�����	��

Den dominanta undervisnings- och 
instruktionsformen i Europa och Amerika 
är den pedagogiska modellen. Enligt 
Hiemstra & Sisco (1990) förutsätter den 
pedagogiska modellen att läraren har 
ansvaret för vad som ska läras in, hur det 
skall läras in, när det skall läras in och för 
att kontrollera om det tilltänkta materialet 
faktiskt har lärts in. Den pedagogiska 
inlärningsmodellen bygger i hög utsträck-
ning på antagandet att studenten behöver 
någon form av vägledning. Hiemstra & 
Sisco (1990) anser att vuxna däremot är 
självständiga människor vars inlärning 
styrs av deras egen motivation och vilja att 
lära sig. Rapp (2006) påpekar att 
traditionell inlärning i form av 
föreläsningar, kursböcker och diskussioner 
i klassrum alltmer ersätts av multimediala 
former av handledning. 

*������
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Enligt Rapp (2006) är uppmärksamhetens 
egenskaper och begränsningar något som 
styr utbildningsteknologiernas design. 
Uppmärksamheten kan enligt Peters & 
Sullivan (2003) förklaras utifrån två 
komponenter, en bottom-up-komponent 
och en top-down-komponent. Bottom-up-
komponenten aktiveras vid ofrivillig 
uppmärksamhet medan top-down-kompo-
nenten aktiveras när uppmärksamheten 
frivilligt och medvetet riktas mot ett visst 
stimuli. Rapp (2006) anser att arbetet med 
att försöka få fram den effektivaste 
metoden för upprätthållande av använ-
darens uppmärksamhet och reducera dess 

kognitiva bördor hör till de vanligaste 
momenten i utvecklingen av utbildnings-
mässiga upplevelser. Uppmärksamheten 
spelar enligt honom en avgörande roll när 
det gäller motivation, engagemang och 
lärande i varierande utbildningssamman-
hang. 
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Enligt Chi et al. (2001) kan instruktions-
processen göras mer motiverande och 
underhållande genom en interaktiv upp-
levelse. Författarna hävdar att interak-
tionen spelar en avgörande roll, eftersom 
den förstärker den instruerades konstruk-
tiva förmågor. Agrawala et al. (2003) 
menar att det bästa sättet att instruera 
människor i samband med monterings-
relaterade uppgifter är att presentera 
instruktionerna sekventiellt och låta bitarna 
presenteras en i taget, snarare än att 
producera ett övergripande schema som 
innefattar alla de nödvändiga monterings-
stegen. 

+$���������

E-learning är ett nytt inlärningsmedium 
som bygger på interaktion mellan studenter 
åtskilda i tid och rum (Saarinen, 2000). Att 
studenten själv kan välja när han/hon vill 
genomgå läroprogrammet medför enligt 
Saarinen (2000) en större motivation för 
inlärningen och är en av fördelarna med e-
learning. En entydig definition av e-
learning är svår att hitta men Svensson & 
Åberg (2001) sammanfattar e-learning som 
ett samlingsbegrepp för webbaserat lärande 
med interaktivitet, det vill säga att 
användaren påverkar den presenterande 
informationen. Nyberg (2000) definierar e-
learning som inlärning med hjälp av 
elektronik och ny teknik.  

Enligt Svensson & Åberg (2001) kommer 
e-learning från USA och etablerades där på 
1960-talet. I Sverige blev det ett välkänt 
begrepp under hösten 1997, men redan på 
60-talet fanns interaktiva utbildnings-
program inom försvars- och flygindustrin. 
Hur stor betydelse de nya medierna 
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kommer att få inom utbildningsväsendet i 
framtiden beror enligt Bang & Dalsgaard 
(2006) på den pedagogiska utvecklingen 
och hur väl pedagogiken lyckas ta till sig 
teknologin. De menar att enbart teknologin 
inte räcker för att ge den optimala inlär-
ningseffekten, utan att det krävs att 
studenten och läraren tillsammans kan 
använda tekniken till något bra och 
användbart. 

 �!���"�������

Mixed Reality innefattar ett brett spektrum 
av kombinationer av element från både 
verkliga miljöer och virtuella världar. 
Mixed Reality måste inte innebära att en 
HMD (Head Mounted Display) används, 
men gör ofta det. Fördelarna med MR 
bygger enligt Wang & Dunston (2005) på 
användarens möjlighet att interagera med 
endast relevant digital data och att 
interaktionen sker på ett naturligt och 
dynamiskt sätt (exempelvis genom att 
manipulera fysiska markörer, författarnas 
anmärkning). Mixed Reality är dock inte 
ett helt oproblematiskt system utan har än 
så länge vissa tekniska begränsningar, som 
t.ex. kamerans ljuskänslighet. Dessa 
begränsningar påverkar enligt Drascic & 
Milgram (1996) den praktiska 
tillämpningen av systemet och 
utforskningen av dess för- och nackdelar i 
förhållande till inlärning, och andra 
tänkbara applikationssfärer. 

��	��
Vår studie består av två olika försök, ett 
praktiskt och ett teoretiskt. Varje försök är 
uppdelat i tre delförsök, ett för varje 
medium. I studien använde vi oss av en 
inomgruppsdesign med totalt 24 deltagare, 
samtliga studenter i åldrarna 22-33 år. 

*���
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För det teoretiska materialet till varje 
medium hade vi tagit fram sex texter inom 
två olika huvudämnen, samhällsvetenskap 
och naturvetenskap. Till varje text 
skapades ett formulär med flervalsfrågor 

där varje fråga hade fem svarsalternativ. 
Variabeln som sedan mättes var antalet rätt 
deltagarna hade. Till det praktiska 
materialet hade vi tagit fram sex stycken 
större legomodeller som bestod av 15 bitar 
och var fem lager höga, samt tre mindre 
modeller bestående av sex bitar för 
träningsförsök. Variabler som mättes var 
tiden det tog för deltagarna att bygga 
modellen och antalet fel deltagarna gjorde 
utan att upptäcka det. 

För pappersmanualen skrevs färgutskrifter 
ut på vanliga A4-ark. De teoretiska 
texterna blev en till två sidor långa med 
tillhörande bilder. Legomodellerna skrevs 
med en bild för varje steg, fyra på varje 
sida. 

I e-learning presenterades det teoretiska 
materialet som en delvis interaktiv Power-
Pointliknande presentation skapad i prog-
rammet IrfanView där deltagaren klickade 
sig fram. För det praktiska försöket visades 
legomodellerna i ett bildspel där deltagaren 
använde piltangenterna för att stega framåt 
och bakåt. Bildspelet bestod av statiska 
bilder, ett steg per bild. 

Systemet som användes för Mixed Reality 
har utvecklats i ett samarbete mellan 
Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI och 
Linköpings universitet. Systemets hårdvara 
består av en bärbar dator och en HMD  
med en mikrodisplay och en påmonterad 
kamera (se figur 1). För att användaren ska 
få en känsla av att de datorgenererade 
objekten har en position i den verkliga 
världen, måste systemet ha en 
referenspunkt för att placera objekten på 
rätt position, i 
rätt orientering 
och storlek på 
displayen. Till 
det används 
markörer be-
stående av en 
kvadrat med ett 
mönster. Utifrån 
mönstret görs 
beräkningar som 
resulterar i att ett 
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objekt ritas ut vid markörens position. 
(Gustafsson et al. 2004:33-34) 

I MR-systemet implementerades det 
teoretiska materialet som ett antal sidor, 
där varje sida bestod av några rader text 
(runt sex ord per rad och max sex rader), 
eventuellt med tillhörande bild. Det 
praktiska materialet implementerades som 
tredimensionella legomodeller som visades 
stegvis (se figur 3). Varje modell var 
bunden till en markör. Deltagarna fick i 
bägge försöken använda ett tangentbord för 
att klicka sig framåt. 
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Varje försöksdeltagare fick genomföra 
antingen tre praktiska eller tre teoretiska 
försök. Samtliga praktiska försök video-
filmades. Försöksdeltagarna blev först 
förda, upp till tre personer samtidigt, till ett 
utrymme där de hälsades välkomna och 
instruerades i hur försöket skulle gå till 
väga. Efter det fördes de en och en till ett 
av de tre rum där själva försöken ägde rum. 
Varje medium var utplacerat i olika rum. 
Efter försöksomgångarna genomfördes en 
semistrukturerad diskussion kring del-
tagarnas upplevelser av medierna. 

Det teoretiska försöket bestod av att 
försöksdeltagaren under tre minuter fick 
studera materialet. Efter det fick denne 
genomföra en enkel övning som gick ut på 
att återge ett antal sifferserier som 
försöksledaren läste upp i syfte att tömma 
korttidsminnet. Efter sifferövningen fick 
försöksdeltagaren tre minuter på sig att 
besvara flervalsfrågorna rörande texten. 

Varje deltagare studerade en natur-
vetenskaplig och en samhällsvetenskaplig 
text per medium. 

Det praktiska försöket bestod av att så 
snabbt som möjligt bygga legomodeller 
efter ritningar. I instruktionerna betonades 
att modellen skulle vara korrekt byggd. 
Försöksdeltagaren tilldelades 15 legobitar, 
som fick placeras som deltagaren själv 
ville på bordet inför varje ny legomodell. 
Slut på bitar signalerade att modellen var 
färdigbyggd. I varje media fick försöks-
deltagaren först bygga en särskild 
uppvärmningsmodell bestående av sex 
bitar. 

�������
För att analysera resultaten använde vi oss 
av ett beroende �-test med tre jämförelser 
på resultatet. Signifikansnivån för varje 
jämförelse sattes till 0,017.  

Resultatet från de teoretiska försöken visar 
att det inte finns någon signifikant skillnad 
mellan de olika medierna. Medelvärdet för 
antal rätt var dock högre för e-learning än 
både Mixed Reality och manual. 

Resultaten från de praktiska försöken visar 
att Mixed Reality är långsammare än 
övriga två medier. Relationerna mellan 
MR och e-learning samt mellan MR och 
manual är statistiskt signifikanta. Resul-
tatet visar också tendenser på att manual är 
långsammare än e-learning men den rela-
tionen är inte statistiskt signifikant.  

Sammanställningen av deltagarnas kom-
mentarer från gruppdiskussionerna visar att 
de flesta upplevde mediernas för- och 
nackdelar på ett liknande sätt. De deltagare 
som utförde de praktiska uppgifterna var 
alla positiva till MR, de talade om en 
upplevd trygghet och att de kände sig säkra 
på att de inte gjort några fel. Våra resultat 
visar också tendenser på att det blev färre 
fel i MR än i övriga medier. Deltagarna 
upplevde dock att det fanns många brister i 
tekniken bakom MR-utrustningen som 
gjorde att flera av dem föredrog e-learning 
som medium. Bland deltagarna som gjorde 
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de teoretiska försöken fanns det ingen som 
upplevde att MR hade någon fördel, det 
upplevdes endast som klumpigt och svårt 
att läsa med. Skillnaden mellan manual och 
e-learning i de teoretiska försöken visade 
sig vara en smaksak för deltagarna, 
beroende på hur deras övriga vanor såg ut. 
Många av försöksdeltagarna upplevde att 
textmängden och dess innehåll spelade 
större roll än mediet.  

Vår slutsats av analysen av grupp-
diskussionerna är att en praktisk uppgift, i 
form av ett legobygge, kan ha stor nytta av 
Mixed Reality, då deltagaren har chans att 
vrida på modellen samtidigt som den 
byggs. I teoretiska sammanhang spelar 
individuella preferenser in i större ut-
sträckning. Mixed Reality verkar inte ge 
någon hjälp för en teoretisk uppgift. 

��������	��
Syftet med studien är att undersöka olika 
mediers lämplighet för instruktion och 
inlärning. En utmaning var att utforma 
försöksmaterialet på ett sådant sätt att det 
dels gör varje medium rättvisa och tar 
tillvara mediets möjligheter, men också 
låta uppgifterna vara så lika mellan varje 
medium att det blir meningsfullt att 
jämföra dem.  

 ��	���
��

�	��

Ett problem med det teoretiska försöket var 
konstanshållning mellan olika ämnes-
områden med tillhörande frågor. Vi för-
sökte balansera ut ämnesområdena, men 
trots det var det stora skillnader mellan 
ämnesområdena. Även hos de praktiska 
försöken var konstanshållningen proble-
matisk. Instruktionerna var desamma, men 
de visades inte på ett för mediet optimalt 
sätt i alla medier. Ett problem 
manifesterade sig i manualförsöken då 
trycket visade sig vara sådant att det var 
svårt att se vilken legobit som skulle 
placeras i detta steg. I de andra medierna 
syntes detta bättre. 

"�
�������
��
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Resultaten för de teoretiska uppgifterna 
uppvisar inte någon signifikant skillnad i 
prestation. Detta tyder på att då instru-
ktioner för inlärning av teoretiska uppgifter 
är utformade på ett liknande sätt, har 
mediet en underordnad betydelse. I de 
teoretiska uppgifterna var det ingen som 
upplevde någon fördel med MR. Jämfört 
med det praktiska försöket blev exempelvis 
perspektivförskjutning och avståndsbe-
dömning inte ett problem på samma sätt då 
den enda uppgiften var att läsa textremsan 
på displayen. Försöksdeltagarna rappor-
terade trots detta i gruppdiskussionerna att 
det var svårt att se bilderna och att 
textremsan inte konstanshölls i storlek. 
Andra viktiga faktorer som påverkar 
resultaten av de teoretiska försöken är den 
individuella förkunskapen och 
motivationen. I gruppdiskussionerna 
uttrycker försöksdeltagarna att de 
påverkades av sin tidigare kunskap om 
ämnesområdet. De upplevde att de hade 
krav på sig att kunna vissa ämnen bättre än 
andra. 

Resultaten för det praktiska försöket visar 
en signifikant skillnad i tidsåtgång mellan 
de olika medierna. Tidsåtgången hos 
Mixed Reality är mycket större, vilket det 
kan finnas många anledningar till. En 
möjlig förklaring till detta är de svårigheter 
i användandet av Mixed Reality som kan 
härledas till tekniska begränsningar eller 
problem, som t.ex. perspektivförskjutning. 
En annan förklaring är att försöks-
deltagarna använde mycket tid till att vrida 
på markören för att jämföra ritningen med 
den fysiska legomodellen. Möjligheten att 
vrida på markören för att se ritningen från 
olika håll är samtidigt en möjlig förklaring 
till att de upplevde Mixed Reality som det 
medium som gav störst säkerhet i byggan-
det. Någon signifikant skillnad kunde inte 
påvisas mellan manual och e-learning i 
legobygge. Även här kan vi dock se 
tendenser till att e-learning gick fortare och 
att döma av gruppdiskussionerna upplevde 
de flesta många fördelar med e-learning 
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jämfört med manual. Dessa fördelar 
berodde främst på att färgskillnaderna och 
kontrasterna var otydligare i manualen 
samt att deltagarna upplevde det 
förvirrande med flera bilder på varje sida. 

����
��
�

Inför eventuella uppföljningsstudier finns 
vissa lärdomar att dra utifrån våra misstag 
och resultat. På grund av individuella 
skillnader är det till exempel svårt att testa 
teoretisk inlärning i ett sådant här 
begränsat försök. Av våra resultat kan vi 
egentligen inte dra några slutsatser om 
manual och e-learnings lämplighet i 
vardagen förutom att se vissa brister, 
exempelvis att optiska villor kan uppstå 
om en tredimensionell figur visas på 
papper. Däremot har studien gett oss en hel 
del information om för- och nackdelar med 
MR.  

Är Mixed Reality en teknik att satsa på i 
framtiden? Utifrån våra statistiska resultat 
och deltagarnas upplevelser från de olika 
medierna anser vi att det absolut finns 
användningsområden där Mixed Reality 
kommer att vara användbart. Presentation 
av långa texter lämpar sig inte i MR men 
när det gäller att ge korta, informativa 
instruktioner som en användare kan ha 
hjälp av vid utförandet av en uppgift i sin 
vardag finns det stor potential. Uppenbart 
är dock att teknologin ensam inte ger en 
exceptionell förbättrad inlärning utan 
materialet som används i medierna måste 
vara pedagogiskt anpassat efter mediet. I 
framtiden finns det mycket forskning kvar 
att göra kring hur det materialet på bästa 
pedagogiska sätt ska presenteras i de olika 
medierna för att tillvarata deras fördelar. 

�����������
Agrawala, M; Phan D; Heiser, J; 
Haymaker J; Klingner J; Hanrahan P & 
Tversky, B (2003). ,�
�����������������

���$��$
�����

��������
������	�
. ACM 
Transactions on Graphics (TOG) archive. 
Vol 22 , Nr. 3, sid 828 – 837. 

Bang, J & Dalsgaard, C (2006). Rethinking 
E-Learning: Shifting the Focus to Learning 
Activities. I: Korsgaard (red.) +���������
)����������	����-����	�	����Information 
Science Publishing. 

Chi, M.T.H; Siler, A. S; Jeong, H; 
Yamauchi, T & Hausmann, G. R (2001). 
)����������	�����������	����. Cognitive 
Science: A Multidisciplinary Journal, Vol. 
25, Nr. 4: sid 471-533. 

Drascic, D & Milgram P (1996). Perceptual 
Issues in Augmented Reality. Stereoscopic 
Displays and Virtual Reality Systems III, 
Vol 2653, sid 123-134. 

Gustafsson, T; Carleberg, P; Nilsson, S; 
Svensson, P; Sivertun, Å & Le Duc, M 
(2004).  �!���"����������������
���
���, 
Totalförsvarets Forskningsinstitut, 
Linköping. 

Hiemstra, R & Sisco, B (1990).  ������
)��������.��
	���#�+��	/�����#�����
�����

�����Jossey-Bass. 

Nyberg, R (2000). +$��������0��$��������� 
E-LearnIT, Vasa. 

Peters, C & O'Sullivan, C (2003). 1	��	�$
*��2�
����&������	���	��2�������������
&������	���Image Synthesis Group, 
Department of Computer Science, Trinity 
College Dublin, Ireland. 
(http://isg.cs.tcd.ie/petersc/casa/casa2003.p
df) 

Rapp, N. D (2006). -���������	���������	��
�/����
�
���
�����������	����
������
��
Computers in Human Behavior, Vol 22, Nr 
4, sid 603-614. 

Saarinen, M (2000). '�	�����
���������
�������� E-LearnIT, Vasa. 

Svensson, L & Åberg, C (2001). �$���������
	��������
����
��������. Bilda förlag, 
Stockholm. 

Wang, X & Dunston, S. P (2006). 
3	�������������

��
����&���������"�������

�
���
��	��&+34�&���!�����������
��	�	�����
������Automation in 
Construction, Vol 15, Nr 3, sid 314-326. 


