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Sammanfattning 

Projektet har utgått från en förfrågan att förbättra ett redan existerande program 

och hårdvara på elektrotekniska institutionen på KTH. För att få maximal 

användarvänlighet har tester gjorts på studenter för att korrekt designa 

programmet för vad det är tänkt att användas till. Dessa tester har transkriberats 

och analyserats för att sedan återkopplas tillbaka under ett gemensamt gruppsamtal 

och sedan analyseras och transkribera igen för att få stödja programmets 

användarvänlighet både kvantitativt och kvalitativt, vilket är en fyra steg process 

och gås mer i detalj igenom i kapitlet 6.4. En del av detta projekt var också att 

analysera hur denna fyra stegs process har fungerat. 

Projektet resulterade i ett nytt program med en ny grafisk vy och funktioner som 

underlättar studenternas och forskarnas arbete med det tekniska redskapet för 

elektromagnetiska avläsningar av planära objekt. Eftersom användarna av 

programmet har varit en stor del av utvecklingen har programmet designats enligt 

önskemål och för att underlätta deras arbete och förståelse inom ämnet 

elektromagnetism. 
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Abstract 

The project was based on a request to improve an already existing program and 

hardware at the electrical engineering department at the royal institute of 

technology. For maximum ease of use, tests have been done on students to properly 

design the program for what it is meant to be used for. These tests have been 

transcribed and analysed, then brought back to the group in a discussion and then 

transcribed and analysed again, I call this process the ‘four step process’ (this 

process is presented and explained in chapter 6.4.). A part of this master thesis was 

also to analyse the four step process to enhance validity of this research. 

The project resulted in a new program with a new graphical view and features to 

help students and researchers to work with the technical tool for electromagnetic 

readings of planar objects. Because users of the program have been a big part of the 

development of the program, the finished product has been designed according to 

their requirements and to facilitate their work.  
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file:///C:/Users/Jonas/Desktop/Examensarbete%202013%20Jonas%20Andréé.docx%23_Toc378620639
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Förord 

Jag har gått Civilingenjör och Lärarprogrammet med inriktning mot matematik och 

IT–datateknik, vilket är en kombinationsutbildning mellan Kungliga Tekniska 

Högskolan (KTH) och Stockholms Universitet (SU). Till examensarbete fick jag en 

förfrågan av doktor Peter Fuks, som arbetar och forskar inom elektroteknik på KTH. 

Uppgiften jag fick var att inom ramen av vårterminen 2013 förbättra det tekniska 

redskapet för elektromagnetiska avläsningar av planära objekt. Förfrågan grundar 

sig i att doktor Peter Fuks som arbetar som forskare hade vetskap om mina 

kunskaper och erfarenheter inom programmering och människa–

datorinteraktionsbaserad programutveckling. Peter med andra forskare på 

institutionen Elektroteknisk teori och konstruktion som tillhör Skolan för Elektronik 

och Systemteknik (EES), Kungliga Tekniska Högskolan ansåg att den nuvarande 

elektromagnetiska avläsningsskannern på institutionen hade klara brister inom 

användarvänlighet och prestanda. 

I och med mitt intresse inom programmering och utveckling av interaktiva redskap, 

kände jag att denna uppgift passade mig och att den kunde ge mig spännande 

utmaningar och erfarenheter. 

Under programutvecklingen och forskningen perioden ingick jag i en 

handledningsgrupp på SU med handledning av Tanja Pelz-Wall. 

Tacka till Caroline Wahlberg, Mattias Andrée, Peter Fuks och Tanja Pelz-Wall.  
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1. INLEDNING 

Vem har inte i dagens IT-samhälle kommit i kontakt med datorbaserade redskap där 

användare sätter sig ner och tänker: Vad ska jag göra nu? Hur fungerar det här? Hur 

har programmeraren/designern tänkt sig att jag ska använda det här programmet? 

Vissa av dessa användare kanske ger upp på en gång, de orkar inte med att försöka 

förstå sig på redskapet. Andra användare kan tvinga sig själva att sätta sig ner 

(kanske en längre tid), för att försöka förstå hur skaparen av programmet har tänkt 

sig att man ska använda programmet. Vore det inte bättre om programmet var så 

lätt att navigera för användaren att användaren kan fokusera på att få fram ett 

resultat, eller att förstå syftet med uppgiften.1 Användaren bör inte fokusera på att 

lära sig ett nytt tekniskt redskap som användaren inte behöver eller förväntas 

använda sig av igen.  

Ett övergripande mål med människa–datorinteraktionsforskningsområdet, är att 

förbättra människors användarupplevelser vid interaktion med datorbaserad 

teknik.2 I arbetet med att förbättra användarnas upplevelser vid interaktion med 

teknik används ofta en form av metod som går ut på att vända sig till användarna, 

och låta dem testa programmet under tiden man utvecklar programmet. Det är 

användarna som är i fokus för hur funktionerna i programmet ska designas.  

Jag vill personligen nu när IT-utvecklingen går fort framåt, och när vår vardag i 

större utsträckning kommer i kontakt med datorbaserade tekniska redskap, att de 

tekniska redskapen ska vara inriktade på att förstå mig—användaren—alltså inte 

att jag som användare måste anstränga mig för att försöka förstå redskap efter 

redskap. Därför har jag valt att fördjupa mig inom människa–

datorinteraktionsområdet. 

Det tekniska redskapet som jag har i uppdrag att utveckla används vid avdelningen 

för elektroteknik och systemteknik på KTH, och kommer att användas av både 

studenter och forskare inom teoretisk och praktisk elektroteknik. Programmet 

kommer att användas av nya elektroteknikstudenter varje år vid enstaka 

laborationstillfällen. Det är teorin och resultatet av skanningen som är intressant för 

                                                                        
1
Kress, G. (1997). Before writing- Rethinking the paths to literacy. Routledge, New York. 

2
 Selander, S., & Kress, G. (2010). Design för lärande - ett multimodalt perspektiv.Stockholm: Nordstedts. 
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studenterna, inte hur man ska navigera i programmet. Eftersom teorin är det 

intressanta kommer användartester att ske under programmets utveckling i form av 

laborationer, där studenterna kommer att få pröva programmet. Studenternas 

reaktioner och tankar kommer att analyseras och bidra till utvecklingen av det 

tekniska redskap som jag utvecklar. Laborationerna kommer att handla om 

antenner och hur olika resultat kan skapas beroende på designen av antennerna. 

1.1 Disposition 

Kapitel 1 – Introduktion  

Introducerar detta projekt, varför jag har valt att göra det, vilka som jag gör det för, 

vilka som kommer att använda sig av det tekniska redskapet som jag har skapat och 

kort hur jag går till väga under skapandet, samt vad det tekniska redskapet används 

kommer att användas för. 

Kapitel 2 – Bakgrund 

I det här Kapitlet presenteras det tidigare programmet och hårdvara och vilket 

område detta projekt berör.  

Kapitel 3 – Syfte och forskningsfrågor 

Detta kapitel presenterar syftet med det här examensarbetet samt de 

forskningsfrågor som jag ska undersöka och diskutera. 

Kapitel 4 – Tidigare forskning 

Detta kapitel beskriver den tidigare forskningen som finns inom områdena 

elektromagnetisk skanning och interaktiva system (metodlära, implementation samt 

jämföring). 
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Kapitel 5 – Teori 

Teorierna för analysen i detta examensarbete är valda utifrån projektets grund, att 

tillverka ett program och utvärdera användarvänligheten. På grund av projektets 

inriktning har det gett upphov till Vygotskijs teorier om närmaste utvecklingszon3 

(NUZ) och John Deweys teori om ’learning by doing’.4 Studenterna kommer själva att 

få utforska programmet vilket leder till en analys av multimodalitet.5 Till detta 

tillkommer människa–datorinteraktionsteorier.6 

Kapitel 6 – Metod 

Under detta kapitel tas metoder som används för de undersökningar som ligger till 

grund för designen. Kvalitativ-, kvantitativ- samt trianguleringsmetoder (fyra stegs 

processen) har använts. De metoder som har används under program-

utvecklingensfasen och de resonemang som har bidragit till det program som finns 

idag presenteras även i detta kapitel. 

Kapitel 7 – Resultatredovisning 

Detta kapitel innehåller de resultat som har skett inom hårdvaru-, 

mjukvaruförändring, samt de resultat som har fåtts från användartester. 

Kapitel 8 – Analys och diskussion 

I detta kapitel diskuteras och analyseras innehållet i rapporten. 

Kapitel 9 – Referenser 

Sammanfattning av de referenser som har använts i denna rapport. 

 

 

 

 

 

  

                                                                        
3
 Jerlang, E., & Ringsted, S. (2008). Den kulturhistoriska skolan: Vygotskij, Leontiev och Elkonin. I E.    

Jerlang (Red.), Utvecklingspsykologiska teorier (5 uppl.) (s.355-418). Stockholm: Liber. 
4
 Hartman, S., Lundgren, U. & Hartman, R M. (2004). John Dewey- Individ, skola och samhälle. 

Stockholm: Natur och Kultur. 
5
 Kress, G. (1997). 

6
 Selander, S., & Kress, G. (2010).  
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2. BAKGRUND 

I det här kapitlet presenteras det tidigare programmet med hårdvara och vilket 

område detta projekt berör.  

2.1 Tidigare använda program 

Examensarbetsuppgiften utgår från det tidigare 

programmet ”Current Distribution Pattern 

Program” (CDPP, se Figur 1,2 och 3) som styr två 

stegmotorer som förflyttar plana kretskort och 

antenner i två dimensioner.  

 

CDPP tar även in data från mätningar av den 

elektromagnetiska spänningen som sker vid ett 

visst antal valda punkter på kretskortet, och 

skapar sedan ett 3D-diagram (se Figur 2), med 

stegrande värden från blått till rött beroende på de 

olika uppmätta värdena. Möjligheten finns innan 

man går vidare, att se värdena ur ett 

tredimensionellt perspektiv. 

 

 

CDPP är skrivet i MATLAB7 och är ett textbaserat 

program (se Figur 1), vilket har bidragit till att 

användarna har upplevt att programmet är 

svårförståeligt och tidskrävande att sätta sig in i, 

enligt lärarna. En lärare behövde alltid vara 

närvarande under laborationerna, då studenterna 

arbetar med programmet, för att förklara för 

studenterna hur de ska navigera sig i programmet.   

Enligt utsagor från användare ansågs CDPP inte ge tillräckligt med återkoppling till 

användarna.8 Användarna ville få mer återkoppling ifall något skulle gå fel under 

skannings processen. Tidigare var användarna tvungna att vänta tills skanningen 

                                                                        
7
 http://www.mathworks.se/ 28 Juni 2013 

8
 Dr P Fuks, personlig kommunikation, 5 November 2012 

Figur 3. Data information man får 
under tiden skanningen pågår. 
Bild tagen från CDPP. 

Figur 2. Värdena i ett tredimensionellt 
perspektiv. 

Figur 1. Illustrerar hur det ser ut CDPP 
programmet körs. 

http://www.mathworks.se/
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var klar, för att kunna se hur skanningen hade gått vilket ansågs som ett problem, då 

det kan ta lång tid att skanna av objekt. Hur lång tid en skanning kan ta beror på hur 

många punkter inom området som användaren har valt, en skanning av ett större 

objekt kan ta flera dagar och är då mätningarna felaktiga har det varit mycket 

bortslösad tid. Användarna ville kunna starta om skanningen, utan att behöva börja 

om från början med uppstartningsprocessen. Till exempel vill användaren behålla 

den valda ytan för skanningen, men ändra frekvensomfånget. 

2.2 Hårdvara 

Detta projekt kommer i kontakt med olika former av hårdvara, en av dessa är 

elektroniska som till exempel stegmotorer samt olika mätinstrument, andra 

mekaniska som ställningar. Därför anser jag att det är viktigt att gå i genom de olika 

komponenterna som finns och skall användas inom detta projekt. 

2.2.1 Stegmotorer 

Två stegmotorer är kopplade till en dator via en parallellport (se Figur 5), även känd 

som skrivarport. Parallellporten fungerar så att man kan skicka en digital binär 

signal (1:a eller en 0:a) till de 25 olika pinnarna (se Figur 4), och ifall man skickar 

rätt binär kodsekvens till rätt pinnar så kan man styra stegmotorerna. Stegmotorer 

omvandlar digitala binära signaler (1:or eller 0:or) till en inkrementell rotation av 

en motoraxel. Antalet inkrement eller steg är lika med det genererade antalet pulser 

(se Figur 6), rotationshastigheten är proportionell mot det genererade antalet 

signaler. 
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2.2.2 Mätinstrument 

Två mätinstrument är ansvariga för att ta in data. Första instrumentet är en 

spektrumanalysator (se Figur 7). Det andra mätinstrumentet är en signalgenerator 

(se Figur 8). Signalgeneratorn skickar signaler och spektrumanalysator mäter av 

resultatet. Spektrumanalysatorn styrs av programmet medan signalgeneratorn 

måste ställas in på rätt frekvens och amplitud manuellt. 

 

  

 

 

Figur 7. Spektrumanalysatorn (HP8563E). 
Som används. 

 

Figur 8. Signalgeneratorn (HP8665B). 
Som används. 

Figur 5. En puls = ett steg 
Figur 4. Foto av en parallellport 

Figur 6. Två pulser. 
Två pulser = 2 steg—det är växlingen mellan pulsarna som spelar roll, inte hur lång pulsen är. 
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2.2.3 Kopplingsschema 

 

Figur 9. Visar ett kopplingsschema för det CDPP programmets hårvaruuppställning. 

 

Det planära objektet som ska skannas av placeras på platån (A i Figur 9) och är 

inkopplad till signalgeneratorn (B i Figur 9). Spektrumanalysatorn (C i Figur 9) är 

inkopplad till sonden (D i Figur 9), som oftast är en antenn som är formad som en 

vertikal cylinderformad rak pinne med en slinga till botten, som är fastsatt på ett 

flyttbart stativ (E i Figur 9). Spektrumanalysatorn (C i Figur 9) är inkopplad till 

datorn (F i Figur 9) med en GPIB (General Purpose Interface Bus) till USB— 

(Universal Serial Bus) —konverterare (G i Figur 9), och de olika variablerna bestäms 

och sätts från programmet CDPP. Motor (H i Figur 9) och motor (I i Figur 9) är 

kopplade till datorn (F i Figur 9) via en parallellport (J i Figur 9) och styrs av 

programmet. 
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2.3 Området 

Detta projekt infattar områdena programutvecklings-, människa-datorinteraktions- 

och elektroteknik. 

2.4 Institutionen 

Institutionen för elektroteknisk teori och konstruktion under skolan för elektro- och 

systemteknik på Kungliga Tekniska högskolan är placerade på Teknikringen 33, 

10044 Stockholm. Institutionen sysslar både med grund- och tillämpad forskning 

inom elektrotekniken. 
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3. SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR 

Detta kapitel presenterar syftet med det här examensarbetet samt de 

forskningsfrågor som jag ska undersöka och diskutera. 

3.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka, designa samt konstruera ett 

grafiskt program som kan utveckla högskolestudenters kunnande inom 

elektromagnetiska fält, hur kretskorten strålar samt hur de agerar vid olika 

excitationer. Syftet är även att studenterna skall kunna arbeta självständigt utan att 

en erfaren handledare måste vara närvarande. Genom att utveckla en analysmetod 

vars uppgift var att utvärdera det nya programmet är säkerställs en tillfredställande 

användarvänlighet.  

3.2 Forskningsfrågor 

Mina forskningsfrågor: 

 Har den här designen gjort att studenterna kan fokusera och förstå sig på 

uppgiften/ämnet som studenterna studerar, samt hur kan vi veta att detta har skett 

ifall det har skett? 

 Har den design som valts haft en positiv effekt, om inte vad skulle kunna 

utvecklas vidare för att skapa mer kunnande hos studenterna? 

 Vad har fyra stegs processen givit för positiva och negativa konsekvenser för detta 

arbete? 

 Fanns det någonting som skulle kunna ha förbättras i program-

utvecklingsprocessen: vad fungerade, vad fungerade inte, vad skulle kunna vara 

önskevärt? 

 Skulle fyra stegs processen kunna användas i någon form av undervisning. I så fall 

vilka nackdelar och fördelar skulle kunna existera?  
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4. TIDIGARE FORSKNING 

Detta kapitel beskriver den tidigare forskningen som finns tillgänglig inom området 

elektromagnetiskskanning och interaktiva system (metodlära, implementation samt 

jämföring).9 

4.1 Elektromagnetisk skanning 

Tidigare forskning om elektromagnetisk skanning finns, men eftersom det inte 

riktigt är det som det här examensrapporten ska fokusera på så tänker jag inte gå in 

på den i någon djupare detalj. Det finns några liknande produkter på marknaden. 

Några av de förtag som producerar elektromagnetiska skannrar som jag har 

studerat och tagit inspiration av är Wavecontrols10, Gigacomp11 och NHIT CO PAH. 

EMSCAN Corporation är ett företag 

inom dator- och elektronikindustrin 

med sitt huvudkontor i Calgary, 

Kanada.  

EMSCAN Corporation gjorde en 

presentation om varför det är viktigt 

att använda sig av elektromagnetiska 

skannrar tidigt i designcykeln av 

mikrokretskort.12 
 

Figur tagen från: 
http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=127900
1 som visar på hur ett resultat kan se ut av en skanning. 
De röda områdena är  de kritiska områdena. Där den 
elektromagnetiska spänningen är hög och kanske bör 
designas om.                                                        Augusti 2013 

 

Fraunhofer MIKROELEKTRONIKS skrev en artikel om varför man bör använda sig av 

enelektromagnetisk skanner för att skydda sig mot bedrägeri.13 Dessa artiklar 

inspirerade kanske inte designen av den nya skannern så till exempel EMSCAN´s 

inskannings hårdvara "Printed Circuit Board" (PCB), som kan skanna av planära 

kretskort i realtid. Utan mer hur de visar upp sina resultat och hjälpte mig att sätta 

mig in i varför det är så viktigt att det går att skanna fort samt varför ingenjörer och 
                                                                        
9
 Sharp, Rogers och Preece, (2007). Interaction design – Beyond human-computer interaction. England: 

John Wiley & Sons. 
10

 http://www.wavecontrol-emc.com/en/57879/Productes-n2/EMC-Scanner-EMxpert.htm 24 Augusti 2013 
11

 http://www.gigacomp.de/pdfs/Aprel_EM-ISight_EM_%20scanning_system.pdf 24 Augusti 2013 
12

 http://www.ieee.li/pdf/viewgraphs/electromagnetic_scanning.pdf 24 Augusti 2013 
13

 http://www.mikroelektronik.fraunhofer.de/en/press-media/microelectronics-news/article/using-a-near-

field-scanner-to-guard-against-fraud.html, 24 Augusti 2013 

https://connect.data.com/company/view/gtcqxYxPM2wuKk_sqPxDIA/emscan-corporation
http://www.wavecontrol-emc.com/en/57879/Productes-n2/EMC-Scanner-EMxpert.htm
http://www.gigacomp.de/pdfs/Aprel_EM-ISight_EM_%20scanning_system.pdf
http://www.ieee.li/pdf/viewgraphs/electromagnetic_scanning.pdf
http://www.mikroelektronik.fraunhofer.de/en/press-media/microelectronics-news/article/using-a-near-field-scanner-to-guard-against-fraud.html
http://www.mikroelektronik.fraunhofer.de/en/press-media/microelectronics-news/article/using-a-near-field-scanner-to-guard-against-fraud.html
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designers bör använda sig av elektromagnetiska skannrar inom sitt yrke när de 

konstruerar nya kretskort eller antenner. 

4.2 Interaktiva system 

En av de första forskningsrapporterna som tänkte djupt om interaktion och 

datorsystem är pappret ”As We May Think14” som publicerades i The Atlanticjuli  

1945 och är skriven av Vannevar Bush. Jag anser att denna artikel var särskilt 

intressent då den beskriver väl våran tids teknik och uppkommande samt hur men 

kunde reflektera över interaktion mellan teknik och människan redan 1945. 

Jodi Forlizzi och Katja Battarbee publicerade 2004 forskningsrapport 

”Understanding Experience in Interaktive Systems”15 där de går igenom hur man 

kan förstå och tydliggöra erfarenheter som skapas under interaktion med 

produkter. 

Jonathen Earthy, Brian Sherwood Jones och Nigel Bevan publicerade 2001 

forskningsrapporten ”The improvement of human-centred processes-facing the 

challenge and reaping the benefit of ISO 13407”16 där de presenterar en bakgrund 

till ISO 13407 och hur den används och ses. Artikeln går igenom begreppet 

användarcentrerad design och fördelar med att ha ett strukturerat tillvägagångssätt  

som jag fastnade för. 

Diane Kelly publicerade 2009 forskningsrapporten ”Methods for Evaluating 

Interactive Information Retrieval Systems with Users”17 där de presenterar en 

översikt och introduktion av evaluering och interaktiv information relaterade 

system med användare. Där deras primär mål var att katalogisera och kompilera 

material relaterade till ”interaktiv information relaterade system med användare” 

till en enda källa. 

                                                                        
14

 http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1945/07/as-we-may-think/303881/26, Augusti 2013 
15

http://repository.cmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1045&context=hcii&sei-

redir=1&referer=http%3A%2F%2Fscholar.google.se%2Fscholar%3Fq%3DMethods%2Band%2Bprocesses

%2Bfor%2Bdesign%2Bof%2Binteractive%2Bsystems%26btnG%3DSubmit%26hl%3Den%26as_sdt%3D1

%252C5%26as_vis%3D1#search=%22Methods%20processes%20design%20interactive%20systems%22, 

26 Augusti 2013 
16

 http://www.cse.chalmers.se/research/group/idc/ituniv/kurser/06/ucd/papers/Earthy%202001.pdf,  

26 Augusti 2013 
17

 http://ils.unc.edu/courses/2013_spring/inls509_001/papers/FnTIR-Press-Kelly.pdf, 25Augusti 2013 

http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1945/07/as-we-may-think/303881/
http://repository.cmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1045&context=hcii&sei-redir=1&referer=http%3A%2F%2Fscholar.google.se%2Fscholar%3Fq%3DMethods%2Band%2Bprocesses%2Bfor%2Bdesign%2Bof%2Binteractive%2Bsystems%26btnG%3DSubmit%26hl%3Den%26as_sdt%3D1%252C5%26as_vis%3D1#search=%22Methods%20processes%20design%20interactive%20systems%22
http://repository.cmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1045&context=hcii&sei-redir=1&referer=http%3A%2F%2Fscholar.google.se%2Fscholar%3Fq%3DMethods%2Band%2Bprocesses%2Bfor%2Bdesign%2Bof%2Binteractive%2Bsystems%26btnG%3DSubmit%26hl%3Den%26as_sdt%3D1%252C5%26as_vis%3D1#search=%22Methods%20processes%20design%20interactive%20systems%22
http://repository.cmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1045&context=hcii&sei-redir=1&referer=http%3A%2F%2Fscholar.google.se%2Fscholar%3Fq%3DMethods%2Band%2Bprocesses%2Bfor%2Bdesign%2Bof%2Binteractive%2Bsystems%26btnG%3DSubmit%26hl%3Den%26as_sdt%3D1%252C5%26as_vis%3D1#search=%22Methods%20processes%20design%20interactive%20systems%22
http://repository.cmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1045&context=hcii&sei-redir=1&referer=http%3A%2F%2Fscholar.google.se%2Fscholar%3Fq%3DMethods%2Band%2Bprocesses%2Bfor%2Bdesign%2Bof%2Binteractive%2Bsystems%26btnG%3DSubmit%26hl%3Den%26as_sdt%3D1%252C5%26as_vis%3D1#search=%22Methods%20processes%20design%20interactive%20systems%22
http://www.cse.chalmers.se/research/group/idc/ituniv/kurser/06/ucd/papers/Earthy%202001.pdf
http://ils.unc.edu/courses/2013_spring/inls509_001/papers/FnTIR-Press-Kelly.pdf
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4.3 Eye-tracking 

Mycket tidigare forskning har skett inom användning av eye-tracking men en av de  

ledande leverantören samt forskare inom eye-tracking är Tobii Technology18. Eye-

tracking innebär inspelning av ögonens rörelser. Detta används för att kartlägga var 

användarens uppmärksamhet ligger genom testets gång.19 Tobii Technology 

utvecklar både program- och hårdvara. Utvärderingen i detta examensarbete har 

baserats delvis på program- och hårdvara från Tobii Technology. 

 

  

                                                                        
18

 http://www.tobii.com/, 25Augusti 2013 
19

 Duchowski, A. (2007). Eye Tracking Methodology –Theory and Practice.USA: University of Clemson. 

http://www.tobii.com/
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5. TEORI 

Projektets inriktning har det gett upphov till att en inblick i Vygotskijs teorier om 

närmaste utvecklingszon20 (NUZ) och John Deweys teori om ’learning by doing’ (se 

kapitale 5.2) känns relevant.21 Studenterna kommer själva att få utforska 

programmet vilket leder till en analys med stöd av multimodalitetsperspektiv.22 Till 

detta tillkommer människa–datorinteraktionsteorier.23 

5.1 Multimodalitet 

Multimodalitet har vissa likheter med Piagets teorier om att lärandet sker i olika 

stadier.24 25 I transformationscykeln lär först studenten utifrån sina tidigare 

erfarenheter, omvänder informationen till sin egen för att sedan kunna kalla den nya  

informationen för sin egen kunskap.26 Med multimodalitet i detta sammanhang 

menas att designen är gjord för att vara användarvänlig, programmet är utvecklat 

för att göra mätningarna enklare för studenterna. I programmet finns en manual 

som studenterna kan använda sig av, detta för att lättare ta till sig programmet och 

skapa egen kunskap.27 Det som programmeraren behöver fråga sig under 

utvecklingen av programmet är vad som fångar användarens intresse och hur 

programmeraren ska kunna göra programmet användarvänligt, attraktivt och 

lättmanövrerat. 

  

                                                                        
20

 Jerlang, E., & Ringsted, S. (2008). 
21

 Hartman, S., Lundgren, U. & Hartman, R M. (2004).  
22

 Kress, G. (1997). 
23

 Selander, S., & Kress, G. (2010). 
24

 Jerlang, E. (2008).  
25

 Selander, S., & Kress, G. (2010).  
26

 Kress, G. (1997). 
27

 Dalen, M. (2007). Intervju som metod. Malmö: Gleerups. 



18 
 

5.2 Utvecklingspsykologi 

Ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv behöver läraren i projektet inte vara 

deltagande, gruppen ska själva kunna lära varandra. Vygotskij menade att alla lär sig 

bäst i grupp, den som kan ett ämne kan lära ut det till en som inte kan.28 I testerna av 

programmet får studenterna själva pröva sig fram tillsammans i grupp. Under dessa 

tester kanske några studenter förstår programmet eller har förkunskaper om den 

elektromagnetiska skannern. 

För att utmana studenterna kan läraren lägga sig NUZ, och ge studenterna 

utmaningar som de nästan kan,29 till exempel genom att låta studenterna själva 

pröva sig fram med programmet, med lite stöd från läraren eller manual i 

programmet. När sedan några studenter har lärt sig programmet, kan de sedan lära 

vidare sina kunskaper till andra studenter. Att lära av varandra i grupp och inte från 

lärare är mer givande enligt Vygotsktijs teorier.30 

Dewey har en liknande teori, som får ut på att studenterna ska lära sig själva, och av 

varandra.31 Genom att pröva programmet kan studenterna lära sig av sina misstag 

utan att bli korrigerade eller tillsagda av en lärare. Med en inriktning mot att 

studenterna lär sig programmet själva försvinner hierarkin med lärare–elev, vilket 

kan ses som positivt.32 Vissa studenter kanske inte vågar fråga läraren utan att 

känna sig dumma, men det kan vara enklare psykiskt att fråga en jämlik student. Att 

lära sig av sina misstag är en viktig aspekt i livet, genom att låta gruppen lära sig 

programmet själva kan en gruppdynamik uppstå och läraren behöver inte vara 

närvarande, utan enbart titta till studenterna då och då.33 Att få lära sig själv kan 

passa vissa elever, att slippa ha en övervankande lärare över sig som korrigerar 

studentens göranden. Nackdelen är något som Piaget tar upp, studenten kanske 

behöver ha en lärare närvarande, det kan kännas tryggare för studenten ifall en 

lärare finns att tillgå eller om läraren är med och visar hur studenten ska göra.34 

                                                                        
28

 Jerlang, E., & Ringsted, S. (2008). 
29

 Ibid. 
30

 Ibid. 
31

 Hartman, S., Lundgren, U. & Hartman, R M. (2004). 
32

 Jerlang, E., & Ringsted, S. (2008). 
33

 Hartman, S., Lundgren, U. & Hartman, R M. (2004). 
34

 Jerlang, E. (2008). 
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Enligt Piagets teorier lär sig personer av att se hur andra gör, och anpassar 

kunskapen enligt redan etablerade tankescheman.35 Studenten lär in och anpassar 

omgivningen enligt olika klassifikationer, de nya erfarenheterna ändrar 

tankeschemat vilket ger nya erfarenheter och slutar i ny kunskap. Piagets teori 

grundar sig i stadier, det går inte att hoppa över något stadie för att lära sig något, 

först behöver studenten se och konkret göra, imitera, för att sedan pröva själv och 

tillslut skapa abstrakt tänkande och kunna tänka logiskt om vad som kommer att 

hända ifall man gör såhär eller sådär. 

5.3 Människa–datorinteraktion 

Människa–datorinteraktion (MDI) är ett tvärvetenskapligt forskningsområde, som 

kan inkludera datalogi, formgivning, informatik, kognitionsvetenskap, psykologi, 

sociologi, etcetera36, kring design av gränssnitt för interaktion med program- och 

hårdvara. Målet med MDI är att bilda förståelse för hur man ska utforma system för 

att minimera användarens kognitiva belastning för att utföra en uppgift.37 

5.3.1 Användbarhet 

Användbarhet är ett centralt begrepp inom MDI. Utan mätning av syftet eller dess 

nyttosamhet anses en produkt vara användbar om den uppfyller sitt syfte och är lätt 

att lära sig, lätt att komma ihåg, effektiv, tillfredsställande, användarfelsäker och 

tillgänglig för funktionsnedsatta.38 

5.3.1.1 Ändamålsenligt 

En produkt anses vara ändamålsenlig om den har en funktion och ett syfte för den 

enskilda användaren.39 Det finns många produkter som utvecklas utan ett klart 

användningssyfte, vilket kan ses som beklagligt.40 Produkter utan ett klart 

användningssyfte kommer från en utvecklare som inte har haft en tydlig bild av hur 

majoriteten av användarna ser ut, utgår hon ofta från sig själv vilket ger en smal och 

                                                                        
35

 Jerlang, E. (2008). 
36

 Chisnell, D., & Rubin, J. (2008). Handbook of Usability Testing: How to Plan, Design, and Conduct 

Effective Tests. USA: John Wiley & Sons 
37

 Sharp, Rogers och Preece, (2007). 
38

 Ibid. 
39

 Ibid. 
40

 Selander, S., & Kress, G. (2010). 
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inriktad marknad.41 Ofta resulterar detta i en produkt som majoriteten inte förstår 

sig på och som en liten grupp människor använder. 

5.3.1.2 Effektivt 

Hur effektiv en produkt är kan mätas genom hur många av en grupp användare som 

lyckas utföra en uppgift och hur lång tid det tar för användarna.42 

5.3.1.3 Lätt att lära sig 

Första gången användaren använder en produkt ska det vara enkelt, och ta kort tid 

att lära sig hur produkten ska användas. Med dagen allt mer komplexa produkter 

med allt fler steg i inlärningsprocessen är det viktigt att utveckla produkten runt 

användaren.43 

5.3.1.4 Tillfredsställande 

En produkt anses vara tillfredställande om den tar hänsyn till känslor, uppfattningar 

och åsikter kring produkten. Dessa aspekter är viktiga för att användaren ska 

rekommendera produkten till andra potentiella användare. Om användarna aldrig 

ger någon återkoppling till programmeraren kan programmet aldrig utvecklas och 

förbättras.44 

5.3.2 Definition av användbarhet enligt ISO 9241-11 

De relevanta ISO-standardformerna är uppdelade i två. Den ena ISO formen (ISO 

9241)45 har en bredare utgångspunkt och har standardiserat många olika aspekter 

för interaktionen mellan dator och människa. Den andra är mer fokuserad på 

designprocessen och produktutvecklingen.46 

Det finns ett tillägg för ISO 9241, som kallas för tillägg 11, definitionen av tillägget 

går ut på i vilken omfattning en produkt kan nå särskilda mål med ändamålsenlighet, 

effektivitet och tillfredställande mål inom ett visst område. 

 

                                                                        
41

 Sharp, Rogers och Preece, (2007). 
42

 Ibid. 
43

 Ibid. 
44

 Ibid. 
45

 Ibid. 
46

 Ibid. 
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Grunden i dessa mål är i hur stor utsträckning som produkten når målen, och hur 

mycket ansträngning det tog att nå dessa mål. En målsättning som finns är att nå 

minsta möjliga ansträngningar med mesta möjliga effektivitet. Tillfredställelsen blir 

måttet på hur användaren upplever produkten, om det är en bra produkt eller ej. 

Till målsättningarna inom dessa ISO-standarderna tillkommer hur användare, 

uppgift, utrustning och miljö ser på eller påverkar produkten. 

I testerna som förs under utvecklingen av programmet grupperas användarna och 

det är positivt ifall forskaren har flera olika kontrollgrupper med användare som 

testar programmet. Grupperingarna av användarna kan till exempel vara ålder, 

utbildning och vana. 

Med uppgift menas den uppgift som användarna ska testa sig med för att sedan 

värdera programmet och se vilka funktioner som programmet bör innehålla. 

Utrustningen är den hård- och programvara som produkten behöver för att uppnå 

målen med tillfredställelse. Miljön är också viktig, i vilken miljö kommer produkten 

att vara? hur kan den påverka produkten och användarna? Måste produkten 

anpassa sig efter miljön? 

Idén med målsättningarna är att de ska vara mätbara och modifierbara för att kunna 

möta användarnas önskemål och utvecklingen av produkten. 

5.3.3 Användarcentrerade designprocesser för interaktiva system, ISO 13407 

ISO 9241 beskriver interaktionen mellan människa och dator, ISO 12407 beskriver 

hela cykeln vid produktframtagning med användarvänlig design som huvudmål. ISO 

12407-standarden är uppdelad i fyra principer för användarcentrerad design, dels 

är det själva processen där det bör finnas en aktiv dialog mellan användare och 

utvecklare. Teknologin i standard två bör inte appliceras på användarna, istället bör 

utvecklaren ta vara på användaren önskemål och vad denne anser vara tillförlitligt 

och sedan anpassa produkten efter användaren. Även designen bör var till 

användarens fördel och tas fram tillsammans med användaren och utvecklaren. De 

designförslag som uppkommer under utvecklingen av produkten bör vara i dialog 

mellan alla parter och med flera olika användare, detta för att få en bredd för 

produkten. 
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5.4 Utvärderingsmetoder och användartester 

Det finns olika definitioner av användbarhet, och de leder till olika utformningar av 

planer för tester som hjälper att uppnå de mål som har satts upp för produkten.47 

För detta examensarbete har en avvägning mellan olika definitioner gjorts för att 

optimera planen för att besvara frågeställningarna. 

Målet med utvärderingarna har varit att få fram rekommendationer och nya idéer 

till programmet. För att få ta del av användarnas åsikter kommer dels fokusgrupper, 

olika former av tester och eye-tracking att användas.48 Även retrospektiv tänka högt 

metod är en form som kommer att testas under projektet.49 Metoderna kommer att 

användas främst för att få användarnas spontana reaktioner och åsikter. 

Nedan kommer en längre förklarning av fokusgrupper, pilottest, användartester, 

retrospektiv tänka högt. 

5.4.1 Fokusgrupp 

En fokusgrupp är en grupp användare som får representera målgruppen för 

produkten och studien. Ofta leds fokusgruppen av en moderator50 som leder 

samtalen och ställer frågorna. En sekreterare är något önskevärd vid dessa tillfällen 

för att inte störa diskussionerna som fokusgruppen håller samt få en mer objektiv 

dokumentation.51 En fördel med en fokusgrupp är att medlemmarna kan ta upp 

ämnen som annars kanske hade förbisetts.  

För min studie användes ett semistrukturerat system, moderatorn (jag) hade 

förberedda frågor som gruppen skulle svara på, men frågorna var utformade till 

diskussionsfrågor som deltagarna skulle ta ställning till. 

En positiv egenskap med dessa diskussioner är att användarna då kan komma med 

åsikter om programmet, både positiva och negativa samt diskutera sina upplevelser 

med varandra för att skapa en större förståelse för varandra och hur olika individer 

kan se på samma program. Som utvecklare är dessa diskussioner viktiga och 

innehållsrika, genom att analysera användarnas svar och lyssna på deras 
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51

 Ibid. 



23 
 

diskussioner kan utvecklaren få en inblick i hur den slutgiltiga användaren kommer 

att uppfatta produkten.52 

Det är dock viktigt att särskilja dessa fokusgrupper från användartesterna, de kan 

aldrig ersätta varandra då det är två olika former av införskaffande av material. 

Fokusgrupperna blir kvalitativa och användartesterna kvantitativa. En annan aspekt 

som kan påverka fokusgruppens diskussion är de individer som finns i gruppen, det 

kan bli en individ som försöker övertyga de andra deltagarna om att dennes 

upplevelse var den rätta eller att individerna ändrar åsikt till en mer inställsam åsikt 

i förhållande till gruppen. För att motverka denna typ av åsikter måste moderatorn 

styra gruppen och fördela talutrymmet jämnt mellan alla i fokusgruppen. En annan 

nackdel med en fokusgrupp och moderator är att moderatorn står över de andra i en 

hierarkiskordning, fokusgruppen kanske ger de svar som de tror moderatorn vill 

höra och inte de som de själva anser är rätt. 

Som moderator är det viktigt att tänka igenom gruppdynamik och hur den påverkas 

av hierarkin som uppstår i och med att moderatorn är ledaren för diskussionen.53 

Det optimala vore ifall alla var på samma nivå och vågade tala fritt utan att bli 

avbrutna eller känna en sorts press om att svara korrekt på moderatorns frågor. 

5.4.2 Pilottest 

Pilottest är ett test som utförs innan själva användartesterna börjar, det är ett 

mindre test som ska kontrollera att metoden och testets upplägg är genomförbart. 

Ett slags test av testet.54 Det kan vara svårt att på förhand veta hur ett test kommer 

att gå, även om utvecklaren har förberett sig noga kan det vara en bra idé att utföra 

ett pilottest för att se hur tester fungerar i praktiken. 

Om video- och ljudupptagning ska ske vid testtillfället är det viktigt att de är rätt 

inställda, det kommer bli svårt att få fram exakt samma resultat en andra gång ifall 

inspelningarna inte skulle vara tillräckligt bra gjorda första gången. Det är även 

viktigt att kontrollera att det finns tillräckligt med inspelnings utrymme på enheten 

som används för en hel session. 
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Innan pilottestet utförs på testpersonerna ska utvecklaren själv ha tagit testet, detta 

mest för att slippa göra om uppenbara felaktigheter.55 

De individer som ska göra pilottestet bör helst vara personer som inte har någon 

tidigare erfarenhet av programmet/produkten eller systemet. Anledningen till att en 

oerfaren är att föredra är att individen då tar längre tid på sig under själva testet och 

detta ger utvecklaren en större tidsramsperspektiv av hur testet kan gå till vid det 

egentliga tillfället. 

Till testtillfället bör utvecklaren hitta representativa individer för framtida 

användare av produkten. De individer som ingick i pilotstudien bör inte ta det 

riktiga testet då de redan har gjort en form av testet vilket kan ge ett missvisande 

resultat.56 

För att säkerställa ett korrekt test är det viktigt att flera pilottest utförs för att felen i 

testerna inte enbart var för osäkerhet eller annan störning. Flera pilottest ger även 

utvecklaren en större bredd med svar som kan uppkomma under det riktiga 

testtillfället.57 

5.4.3 Användartest 

Användartester är ett redskap som ofta används i kontrollerade experiment, då en 

fastslagen hypotes testar isolerade variabler. Målsättningen med användartesterna 

är att forskaren vill mäta de förhållanden som finns vid orsak–verkansamband där 

forskaren vill  undersöka de ställda hypoteserna som då kan antingen förkastas eller 

bekräftas. 

Ett kontrollerat experiment måste uppfylla vissa krav, för att få kallas ett 

kontrollerat experiment.58 

Målen är att stränga kontroller måste tillämpas under experimentet, detta för att 

säkerställa att testpersonerna har fått så liknande test som möjligt. Ifall testen inte 

är lika varandra kan svaren bli missvisande och testet ogiltigförklaras. 
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Experimentet måste också innehålla kontrollgrupper för att validera svaren på 

testen, grupperna ska vara lika varandra. Antal användare i gruppernas ska också 

överrensstämma. Produkten kommer att vara anpassad till medeltalet av 

användarna. 

Kriterierna för ett kontrollerat experiment passar mer för större målgrupper, 

systemet lämpar sig inte speciellt bra för användartester då det ofta inte finns någon 

specifik hypotes som ska besvaras eftersom målet med användartesterna ofta är för 

att vidareutveckla designförslag och för att förbättra en redan existerande produkt.  

En annan faktor som gör kontrollerade experiment svåra för användartester är att få 

in slumpmässiga deltagare, ofta tas deltagare från en stängd kontext eller vänner 

och bekanta. Denna stängda kontext gör då att antalet testpersoner är litet och den 

klassiska formen för experiment är utformat för större grupper. 

Det klassiska testet är alltså utformat för en kvantitativ undersökning och 

användartesterna mer för en kvalitativ undersökning. Den kvantitativa 

undersökningsmetoden är inte gjord för att lösa problem och omforma produkter. 

Eftersom det finns problem med den klassiska formen av experiment har Sharp, 

Rodgers & Preece (2007) utformat en annan form av kriterier. Dessa nya kriterier 

handlar om att man som forskare ska byta ut hypotesfrågorna mot forskningsfrågor 

och att välja ett representativt urval av användarna av programmet istället för 

slumpmässigt valda personer. Önskvärt är också att i största möjligaste mån 

eftersträva en liknelse med den verkliga kontexten för testet samt att observera 

slutanvändarna när de använder produkten.  

Vidare bör strukturerade intervjuer implementeras och testerna bör övervakas av 

en moderator, detta för at samla in kvalitativ och kvantitativ data. Användarna i 

testet bör även ge rekommendationer för vidare utveckling och designförslag för 

programmet. 

Sharps et aliaemetod är mer anpassad för mindre underökningar men det finns 

fortfarande vissa gränser som forskaren bör ha i åtanke i utformningen av 

användartesterna. Ett exempel kan vara att testet, oavsett hur lik kontexten är 

originalet, kommer vid test tillfället att kännas konstgjort. Känslan kan störa 
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användarna i testet och då kan de inte fullt ut representera målgruppen i 

verkligheten.59 

5.4.3.1 Retrospektiv tänka-högt 

Ett alternativ till att användaren tänker högt under testets gång är att användaren 

gör det i efterhand. Användaren får berätta hur hon tänkte när hon stötte på 

problem och andra tankar som kan vara intressanta för studien.60 Denna metod är 

mer naturlig eftersom användaren slipper tänka högt och får istället arbeta det 

sättet om hon skulle göra om hon vore själv. Vidare låter denna metod moderatorn 

fokusera på områden som är relevanta. 

Målet med utvärderingarna har varit att få fram rekommendationer och nya idéer 

till programmet. För att få ta del av användarnas åsikter kommer dels fokusgrupper, 

olika former av tester och eye-tracking att användas.61 Även retrospektiv tänka högt 

metod är en form som kommer att testas under projektet.62 Metoderna kommer att 

användas främst för att få användarnas spontana reaktioner och åsikter. 

Nedan kommer en längre förklarning av fokusgrupper, pilottest, användartester, 

retrospektiv tänka-högt. 
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5.4.4 Interaktionsmodell: The execution-evaluationcycle 

Dix et alia (2004) skriver om en modell för observation av arbetet i 

datorgränssnittet. Modellen går ut på att när användaren har utarbetat en plan för 

datorgränssnittet och när delar av den planeringen är gjord gör användaren en 

iakttagelse av vad som är gjort för att sedan utgå från det i det vidare arbetet.63 

Planen är uppdelad i två faser, utförande och utvärdering. I faserna finns det sju 

undergrupper med mål om att etablera mål för projektet, forma ett syfte, utforma en 

ordningsföljd och sedan ett görande av dessa delmål. Efter görandet kommer en 

iakttagelse av systemet för att sedan tolkas och utvärderas från målet och syftet. 

Användaren utför varje steg och innan arbetat börjar har användaren utformat mål 

som enligt användaren måste göras. Delmålen måste ha ett syfte för att kunna hjälpa 

och styra projektet framåt. Efter de första delmålen är gjorda gör användaren en ny 

bedömning om systemets tillstånd och applicerar detta på de uppsatta målen och 

syftena. 

Om delmålen har uppfyllt de kriterier som användaren uppställt har datorn gjort 

vad användaren anser att den ska göra och interaktionen har lyckats. Ifall 

delmomentet misslyckas får användaren sätta upp nya mål och repetera cykeln.64 

Gränssnittet bör sträva efter att minska hålrummet som finns mellan system och 

användare. Om användaren kan uppfatta presentationen från sina mål på ett enkelt 

sätt skapas en mer effektiv interaktion mellan användare och program. Behöver 

användaren anstränga sig för att förstå programmets presentationer blir 

interaktionen mindre effektiv.65 

Det finns meningsskiljningar mellan olika synsätt på olika system, en del författare 

anser att andra fokuserar sig mer på gränssnitten och användarens syn på 

interaktion.66 
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5.4.6 Interaktionstekniker 

5.4.6.1 WIMP-gränssnitt 

’Windows, Icons, Menus, Pointer’ (WIMP) är gränssnittsklassen för många av dagens 

datorsystem. Det är den typen av användargränssnitt de flesta datoranvändare är 

vana med, och karaktäriseras av grafiska fönster med ikoner som utför handlingar, 

text eller ikon baserade menyer, som alltid rullas ner, och en pekarmarkör som 

representerar rörelse av en fysisk enhet.67 

5.4.6.2 Pointandclick-gränssnitt 

Point and click-gränssnitt68, som de flesta multimodala systemen implementerar, är 

en nära relaterad, dock en enklare, filosofi till WIMP. Point and click är inte bunden 

till mös och till och med tangentbordet kan används för att peka på vad man vill 

utföra och klicka. Även pekskärmssystem där man bara klickar klassificeras som 

"point and click"-system.69 

5.4.6.3 Interaktionsdesign 

Interaktionsdesign handlar om att minimera kognitiv belastning för användare av 

ett system, så att inlärningstiden minimeras, och att få system att kännas bekvämt 

för användaren.70 
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5.5 Designprinciper 

Designprinciper används för att hjälpa designern med olika aspekter av 

användargrässnittet för en produkt. Jag har valt att använda några vid både 

utvecklingen och evalueringen. 

5.5.1 Visibilitet 

Med visibilitet  menas ett system med hög synbarhet. Att information presenteras på 

ett gott sätt samt att layouten och det valda färgtemat är tilltalande. 

5.5.2 Återkoppling 

Återkoppling innebär att användaren får information om vad som sker i systemet. 

Detta hjälper användaren att känna kontroll och minska frustration som sker på 

grund av ovetande. 

5.5.3 Begränsningar 

Begränsningar innebär huruvida det är enkelt eller svårt för användaren att göra fel. 

Detta kan göras med fysiska begränsningar såsom till exempel att knappar bara kan 

tryckas i en förväntad ordning och innan de kan tryckas indikerar att de inte kan 

tryckas eller inte visas.71 
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5.6 Användbarhetsprinciper 

Utöver designprinciper finns det även liknande principer som kallas 

användbarhetsprinciper72. Dessa används dock primärt för utvärdering av 

prototyper och existerande system. Nielsen har satt upp några design principer:73 

1. Visibility of system status – användarna av systemet ska alltid vara 

informerade om vad som försiggår genom feedback inom en rimlig tid.  

2. Match between system and the real world – prata användarens språk med 

ord och fraser som denne känner igen.  

3. User control and freedom – användaren ska inte känna sig låst i programmet, 

lämna alltid en utväg så att användaren kan t.ex. backa.  

4. Consistency and standards – försök att inte vara tvetydig. 

5. Help users recognize, diagnose, and recover from errors – beskriv enkelt 

problem som uppstår och föreslå ett sätt att lösa problemet på.  

6. Error prevention – där det är möjligt, försök att undvika att användaren kan 

göra fel.  

7. Recognition rather than recall – gör objekt och verktyg tydliga.  

8. Flexibility and efficiency of use – försök hjälpa mer avancerade användare 

med verktyg för att snabba upp sin process, men dölj dessa för de mindre 

avancerade användarna.  

9. Aesthetic and minimalist design – försök att undvika information som är 

irrelevant och sällan behövs.  

10. Help and documentation – försök att ha en bra information som lätt kan 

sökas och ger användaren enkla lösningar på problem som kan ha uppstått. 
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5.7 Eye-tracking 

Det finns olika typer av eye-tracking, eller inspelning av ögonrörelser. En teknik 

spelar in ögats rörelser i förhållande till huvudet och den andra i förhållande till 

rymden. 

Tekniken som mäter ögat i förhållandet till huvudet är ovanlig och kräver att 

huvudet i testet fixeras då det är viktigt att huvudet inte rör på sig under testet. På 

grund av omständigheterna för den första metoden används oftare den andra där 

kameran spelar in reflektionen i ögat och sedan räknar ut åt vilket håll ögat tittar 

beroende på hur ljuset har speglat sig. 

På Tobii Technologi har de utvecklat den senare modellen av eye-tracking, modellen 

kallas för T60-T120.74 Tekniken bakom kallas för Pupil Centre Corneal Reflection. 

Det behövs två referenspunkter i varje öga för denna metod, detta för att skilja på 

vad som är huvudrörelser och var som är ögonrörelser. Med dessa två 

referenspunkter mäts skillnaden mellan pupillens mittpunkt och hornhinnan, detta 

för att de skiljer sig avsevärt vid ögats rörelser och minimalt vid huvudrörelser.75 

Referenspunkterna som kameran behöver skapas med hjälp av ljus som riktas mot 

ögat, för att ljuset inte ska störa användaren används oftast infrarött ljus. Det 

infraröda ljuset skapar reflexer i ögat som kameran känner av och registrerar för att 

sedan jämföra det mot ljuset som reflekteras av hornhinnan. Informationen som 

skapas analyseras sedan av systemvaran som sedan räknar ut vinkeln på ögat, alltså 

var personen riktar blicken.76 

För att få en sammanhängande bild av hur personen har tittat sparas bilderna som 

koordinater som sedan appliceras ovanpå den bild eller dokument som personen 

har tittat på.  
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Det som är intressant med eye-tracking tester är vad som intresserar personen och i 

vilken ordning den har tittat på dokumentet. Det finns dock vissa omständigheter 

forskaren får räkna med när hon analyserar testresultatet. Vissa bilder kan 

användaren inte ha förstått tillräckligt väl och då tittat på det en längre stund, utan 

att ha varit speciellt intresserad av just det området.77 Till exempel om användaren 

letar efter information eller letar igenom en bild efter något specifikt, då kan blicken 

dörja kvar på samma ställe en längre stund omedvetet. 

En annan faktor som kan vara missvisande med testet är att kamerorna inte 

registrerar hela personens synfält, testpersonen kan snabbt skanna av ett dokument 

med blicken och i periferin se om hon behöver rikta extra uppmärksamhet till ett 

område. Om ögat inte rör på sig, ser inte kameran det och då registreras inte seendet 

hos personen i systemet. 

Ett sätt för forskaren att säkerställa att inspelningen är korrekt är att efter testet gå 

igenom det igen tillsamman med användaren och det registrerade materialet från 

datorn, där användaren får förklara vad hon letade efter eller tänkte på i ett visst 

skede. 

5.7.1 Retrospektiv-tänka-högt med eye-tracking 

Retrospektiv-tänka-högt med eye-tracking bygger på samma metodik som 

retrospektiv-tänka-högt utan eye-tracking, se Kapitel 5.4.3.1 [Retrospektiv-tänka-

högt]. Om intervjun görs efter testet har avslutats blir användningen mer naturlig än 

om den görs efter varje uppgift.78 En intervju kan genomföras på olika sätt. De olika 

varianterna av hur en intervju kan genomföras skiljer sig främst i vilken typ av eye-

trackingdata som visas och när den visas för användaren. 

Tobii Techonology anser att den mest effektiva metoden är att presentera en gaze-

video79 efter testet har genomförts.80 Ett program ritar ut gaze-diagram med 

fixeringar och saccade:er81 mellan fixeringarna. 
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I en gaze-video presenterar fixeringar successivt i kronologisk ordning. Detta läggs 

ovanpå vad skärmen visade så användaren får minnas hur hon tänkte och reflektera 

högt över detta. Användaren och moderator har dessutom möjlighet att pausa 

uppspelningen för att diskutera tillfällen som är intressanta för frågeställningarna.82 

Även om gaze-video är den bästa metoden är det även den metod som tar absolut 

mest tid i anspråk; ofta tar intervjun lika lång tid som själva testet. Det är värt att ha i 

åtanke när testledarna utformar testet och för moderatorn att se till att användaren 

inte dröjer för länge vid varje uppgift, både vid testet och vid intervjun.83 

5.8 Design för lärande 

5.8.1 Design 

Begreppet design kan tolkas på flera olika sätt. Det kan vara en form av att skapa nya 

idéer, en ny produkt, vidareutveckla ett system eller en kombination av flera olika 

tillvägagångssätt.84 I detta projekt ska ett nytt program utvecklas från ett gammalt, 

som hjälpmedel finns en form som ofta används av programmerare, interaktiv 

design. Med interaktiv design låter programmeraren användarna vara med under 

hela processen och tycka till om programmet, komma med förslag och idéer. 

För detta projekt används också ett metadesignstänk, där man ställer sig mer kritisk 

till vissa punkter inom programmet, vad som ska trumfa vad. Vad behövs och vad 

kan väljas bort? 

För att se en läroprocess ur ett designperspektiv kallas det för didaktisk design, för 

att utforma en lärandeprocess för användarna med programmet får de följa med 

under alla steg av utvecklingen och senare när programmet är klart kan de antigen 

utforska programmet själva eller ta hjälp av manualen.85 
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5.8.2 Förståelse 

För att ta till sig informationen måste den först transformeras, det betyder att 

användaren tar till sig informationen och gör om den till sin egen för en bättre 

förståelse.86 

5.8.3 Lärande 

För att utveckla ett lärande hos användarna behövs en utmaning, utmaningen i detta 

projekt för användarna är att se vad som behövs och vad som kommer att behövas.87 

I framtiden kommer nya användare att upptäcka och lära sig programmet, det blir 

en utmaning för dem också.  

För att se ett lärande används ofta verbala eller skriftliga prov, detta passar inte 

programmet optimalt. Ett verbalt prov under tiden studenten använder programmet 

kan verka störande, från ett multimodalt perspektiv kan läraren istället fokusera på 

andra faktorer.88 Till exempel hur studenten använder programmet och vilka 

resultat hon får, samt läraren får inte glömma den sociala hierarkin och klassrums 

normen som kommer att råda över provtillfället, eller övervakningen. Tanken med 

programmet är att läraren inte ska behöva övervaka eller testa studenten på mer än 

själva resultaten. Läraren ska inte behöva lära ut hur programmet fungerar, det ska 

studenten kunna klara av själv. 
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 Selander, S., &Kress, G. (2010).  
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6. METOD 

I detta kapitel pressenteras metoder som används för de undersökningar som ligger 

till grund för designen. Kvalitativ-, kvantitativ- samt trianguleringsmetoder (Fyra 

stegs processen) har använts.89 De metoder som har används under program 

utvecklingsfas och de resonemang som har bidragit till det program som finns idag 

presenteras även i detta kapitel.  

6.1 Allmän metodvalsresonemang 

Jag har valt att utveckla ett nytt program från grunden istället för att utveckla vidare 

det tidigare porgrammet CDPP. CDPP var skrivet i MATLAB, vilket är ett 

programspråket utvecklat av MathWorks.90 Jag valde att skapa ett nytt program i 

Java, utvecklat av Oracle Corporation.91 Mitt mål var att designa ett lättförståeligt 

och överskådligt program, där användarna fick klara och tydliga instruktioner, vilket 

bidrog till en nödvändighet att skapa ett grafiskt program, Java är då det bättre 

alternativet jämfört med MATLAB. Det är möjligt att kombinera Javas grafiska 

funktionalitet med MATLAB, men jag valde att hålla mig till ett programspråk Java 

eftersom att det är det minst kraftfulla språket som jag bedömde att jag kunde 

skriva det här programmet utan att göra det här onödigt komplicerat för mig. Inom 

uppgiftens ramar ingår också att programmet ska innehålla nya funktioner som ska 

finnas till för att förenkla arbetet för forskare och studenter.  

6.2 Forskningsetiska aspekter 

Jag har självklart följt de utsatta forskningsetiska aspekter (se Appendix A).92 

  

                                                                        
89

 Dalen, M. (2007). 
90

 http://www.mathworks.se/, 03 Juni 2013 
91

 http://www.oracle.com, 03 Juni 2013 
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6.3 Utveckling av programmet 

Då jag valde att inte vidareutveckla det existerande programmet (CDPP) var jag 

tvungen att skapa ett eget program från grunden. Jag la upp en plan för hur 

grenomförandet av programmet skulle gå till. 

Grenomförningsplan: 

1. Designprototyp 

2. Designpresentation 

3. Programutveckling 

4. Praktisk tillverkning av hårdvara 

5. Praktiska tester 

6. Slutgiltiga användartester och intervjuer 

7. Sammanställning och vidareutveckling av programmet samt hårdvara.  

6.3.1 Designprototyp 

Utgångspunkten för mitt programs design var att alla inmatningar alltid skulle vara 

överskådliga för just det steg som användaren var på.93 Programmet skulle inte ha 

för mycket funktioner presenterade på samma gång som kan göra användare 

förvirrade. Programmet ska följa redan etablerade riktlinjer från forskning inom 

människa–datorinteraktion (se kapitel 5.3 [Människa–datorinteraktion] för fler 

anledningar till designen).94 Designen av programmet och hårdvaran för det 

tekniska redskapet ska bidra till att nya funktioner lätt ska kunna implementeras 

och utvecklas vidare.95  Detta sker genom att använda sig av versions hantering samt 

diverse programutvecklingsmetoder (se Bilaga C). 

6.3.2 Designpresentation 

Design förslaget presenteras och utvärderas av de berörda forskarna på 

institutionen för elektroteknisk teori och konstruktion  på KTH. Denna process görs 

på grund av att det är just forskarna som ska använda programmet utöver 

studenterna, samt som en pilotstudie av vad forskarna vill har för funktioner i 

programmet. 

                                                                        
93

 Benyon, D., Turner, P., Turner, S. (2005). 
94

 Sharp, Rogers och Preece, (2007).  
95

 Martin, R. (2002). Agile software development- Principles, Patterns, and Practice.USA: Pearson 

education.+ 



37 
 

6.3.3 Programutveckling 

Programutvecklingens upplägg är på en processliknande form där användarna 

kommer att få tillfällen att bidra med sina egna synpunkter.96 Dessa synpunkter 

kommer sedan att vara till hjälp att forma programmet. Det här är även kallat för 

prototyping.97 98 En fördel med att använda sig av prototyping är att det kan bidra 

till att programvaruutvecklaren får värdefull återkoppling från användarna direkt 

från början. Alla nödvändiga funktioner kan inte alltid bestämmas direkt vid start, 

ett kontinuerligt samarbete med användarna är viktigt.  

6.3.4 Praktisk tillverkning av hårdvara 

Tillsammans med doktor Peter Fuks har vi skapat och testat olika sätt att placera en 

kamera och en antenn över inskanningsbordet.  

6.3.5 Praktiska tester 

Praktiska tester av programmet och hårdvaran har skett för att optimera 

inskanningshastighet. Genom att variera hastigheter av signaler från dator till 

motorer och sedan mäta hur långt inskanningsplatån har förflyttats,  får vi veta hur 

fort motorerna klarar av att ta emot signaler.  

6.3.6 Slutgiltiga användartester och intervjuer 

Under de slutliga användartests och intervju steget så användes en fyra stegs 

process (se Kapitel 6.4. [Analys av programmet – Fyra stegs process]) som process 

för användartesterna och intervjuerna.  

6.3.7 Sammanställning och vidareutveckling av programmet och hårdvara 

Efter att användartesterna är avklarade så är det dags för att implementera de nya 

kunskaper som vi har fått utav användartesterna och intervjuerna i programmet. 

  

                                                                        
96

 Hult, A., & Olofsson, A. (2011). Utvärdering och bedömning i skolan – för vem och varför? Stockholm: 

Natur & Kultur 
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Jag har valt att använda det engelska begreppet prototyping på grund  av att jag ej har funnit någon 

tillräckligt god översättning till svenska. 
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6.4 Analys av programmet – Fyra stegs processen 

Jag använder mig av en process som innefattar fyra steg, som i och med det kallas för 

’Fyra stegs processen'. Processens huvudsyfte är att införskaffa användardata och 

analysera den utifrån användarnas perspektiv, samt ge upphov till nya 

frågeställningar och bidra till en mer legitim forsknings studie.  

Moment ett är att låta användarna laborera enskilt med programmet utan att någon 

programkunnig behöver vara närvarande, samtidigt som forskaren införskaffar en 

kvantitativ mängd data från användarnas agerande.99 100 101 I och med att 

användarna arbetar självständigt kan det validera hur oberoende programmet är av 

handledares närvaro.102 Under moment ett införskaffar forskaren en betydlig mängd 

data från ett flertal användare som forskaren sedan analyserar och återkopplar till 

de enskilda användarna, vilket bidrar till att metoden kan anses vara kvalitativ. 

Under moment ett bör även programutvecklaren använda sig av ett multimodalt 

perspektiv vilket innebär att utvecklaren fokuserar på faktorer som till exempel hur 

användarna använder programmet och vilka resultat användarna får.103 Att använda 

sig av ett multimodaltperspektiv kan ses som positivt då programutvecklaren kan 

finna dolda tyckanden och tänkanden och på samma gång finnas i bakgrunden och 

inte störa användarna. Programutvecklaren får inte glömma den sociala hierarkin 

och klassrumsnormen som kommer att råda över laborationstillfället, eller 

övervakningen. Tanken med programmet är att läraren inte ska behöva övervaka 

eller testa studenten på mer än själva resultaten. Lärarna ska inte behöva lära ut hur 

programmet fungerar, det ska användarna kunna klara av själv. Genom att hålla en 

tillbakadragen profil skall utvecklaren inte gå in och rätta eller hjälpa användarna.  

Moment två har som uppgift att ge forskaren möjligheten att skapa och utveckla 

genomtänkta frågor som senare vid moment tre kan ställas till användarna.  

                                                                        
99

 Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. 
100

 Selander, S., & Kress, G. (2010) . 
101

 Hartman, S., et al. (2004). 
102

 Selander, S., &Kress, G. (2010). 
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Under moment tre, vilket är en återkopplingsfas där användarna får se och höra sig 

själva använda porgrammet. Kan ge upphov till nya tankar hos användarna.104 

Forskaren får möjligheten att ställa frågor till användarna som uppkom under 

moment två, men användarna har även möjligheten att komma med egna förslag, 

tankar och idéer om programmet.  

Under det sista momentet (moment fyra) är avsikten att forskaren ska samla ihop 

all indata från de tidigare momenten, och sedan sammanställa för att få ut konkreta 

förändringar i programmet som sedan kan användas för att validera designen av 

programmet ur ett användarvänligt perspektiv.  

Fyra stegs processen använder sig även av en metod som kallas för interaktiv 

design genom att låta användarna vara med under processen och tycka till om 

programmet, komma med förslag och idéer vilka tas in i både moment ett och tre.105 

Processen är både en kvalitativ i och med moment tre och kvantitativ på grund av 

moment ett då alla användarna får svara på frågor direkt efter användning.106 

6.4.1 Moment 1 av 4 – Användartester/laborationer 

6.4.1.1 Video- och ljudinspelning 

Med hjälp av video- och ljudinspelning är tanken att jag ska samla in spontana 

reaktioner från användarna, vilket innefattar ansiktsuttryck och muntliga 

kommentarer.107 De muntliga kommentarerna kommer sedan att transkriberas108 

vid moment två. 

                                                                        
104

 Hult, A., & Olofsson, A. (Red.). (2011). 
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 Kvale, S., & Brikmann, S. (2009). 
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6.4.1.2 Eye-tracking 

Eye-tracking109 är en metod som spelar in 

vad ögat fokuserar på och används vid 

design av användargränssnitt.110 Eye-

tracking-enheten lånades från 

Visualization–Interaction–Collaboration-

studion vid KTH.111 

Eye-tracking fungerar så att man låter en 

kamera fokusera sig på ögonen och spela in 

användarnas ögon förändring (se Figur 11). 

De flesta moderna eye-tracking-program 

använder sig av pupillens center och 

skickar ut infrarött eller nära infrarött ljus 

för att skapa olika hörnreflektioner i 

ögat.112 Vektorn mellan pupill centret och 

hörn reflektionerna kan användas för att 

beräkna punkten på ytan som personen 

tittar på. 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Visar ögats reflektion. 
http://www.digitaltrends.com/computing/sideways-
eye-tracking-prototype-sees-what-youre-ogling-while-
shopping/ 

 

  

                                                                        
109

 Jag har valt att använda det engelska begreppet ’eye-tracking’ på grund av att jag ej har funnit något lika 

representativt ord på svenska. 
110

 http://www.tobii.com/en/eye-tracking-research/global/ 25 Augusti 2013 
111

 Lindstedtsvägen 5, våning 4, rum 4451 
112

 http://www.eyetracking.com/, 25 Augusti 2013 

Figur 11. Visar hur en eye-traking kamera registrerar 
en användares blick.  
http://www.eyegaze.com/instrument-specifications/ 

Figur 10. Visar hur ett eye-traking resultat kan se ut. 
Cirklarnas storlek visar på hur länge användaren 
kollat på just den platsen och strecken visar hur 
användarens blick fortsatte. 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reading_F
ixations_Saccades.jpg 

http://www.tobii.com/en/eye-tracking-research/global/
http://www.eyetracking.com/
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6.4.1.3 Frågor eller samtal 

Frågor kommer att ställas till användarna med muntliga samtal direkt efter 

laborationerna.113 Att samla upp användarnas åsikter tidigt är viktigt för att 

införskaffa och fånga upp tankar om hur användarna uppfattar laborationen och 

programmet, under tiden programmet finns färskt i användarnas minne.  

6.4.1.4 Rapporter 

Rapporterna kommer att analyseras av en kunnig ämneslärare och sedan diskuteras 

med utgångspunkt från tidigare års resultat. 

Genom att kombinera video och ljud med eye-tracking-tekniken, är tanken att 

forskaren ska få en klarare bild av hur användargränssnittet påverkar 

användaren.114 Genom att kombinera frågor med laborationsrapporter är tanken att 

forskaren ska få en uppfattning av vad eleven tycker om laborationen. Forskaren 

jämför sedan åsikterna med elevens förståelse av laborationen. Kameran kommer 

att vara fokuserad mot användarna för att kunna ta upp ansiktsuttryck och 

kroppsliga gester. Användarna kommer att behöva ge sitt godkännande för att detta 

ska vara möjligt. 

  

                                                                        
113

 Dalen, M. (2007). 
114

 Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). 
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6.4.2 Moment 2 av 4 – Analys av användartester/laborationstillfället 

6.4.2.1 Transkribering av video och ljud 

Transkribering av video och ljud innebär nedtecknande av talat språk så att uttalet 

framgår källenligt.115 Transkribering översätter och gestaltar det talade språket till 

en skriftlig form. Talat språk skiljer sig från skrift genom småord, omtagningar, 

oavslutade meningar, avstickare och annat som ger karaktären av spontanitet. 

Därtill kommer dialektalt uttal och betydelsebärande signaler som röststyrka, 

betoning, mimik, gester, tvekan, pauser och skratt. 

6.4.2.2 Analys utav indata från video, ljud samt ögon mönster 

Analysen av indata från video, ljud och ögonmönster, ska ge upphov till frågor som 

ska ställas till studenterna vid återträff vilket i sin tur ska leda till hur 

programdesignen kan förbättras.116 Jag har tänkt att använda mig av stapel 

uppställning. Ena stapeln ska innehålla vad programutvecklaren har förstått att 

eleverna tycker och den andra stapeln hur programutvecklaren har tyckt att 

laborationen har gått utifrån sitt perspektiv. Dessa två staplar tar han sedan med till 

det nästa momentet (moment 3 i fyra stegs processen). 

Tanken är att moment två i Fyra stegs processen ge upphov till nya frågor som ska 

ställas till studenterna. Frågorna ska ställas vid en återträff som kommer ske i en 

referensgruppsform,117men även för att införskaffa idéer som kan förbättra 

programmet utifrån vad användarna känner. Med en processinriktad utvärdering får 

användarna en större del i utvecklingen av programmet, det bildas ett accepterande 

forum där användarna får komma med sina åsikter om vad som är bra, respektive 

dåligt med programmet.118 
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6.4.3 Moment 3 av 4 – Återträff i referensgrupp 

6.4.3.1 Referensgruppsupplägg 

Genom att ha ett referensgruppsupplägg där forskaren agerar som moderator för en 

liten grupp studenter, är tanken att forskaren ska kunna skapa en kreativ miljö där 

varje användare får möjligheten att bidra med sin åsikt, och egna kreativa tankar 

samt idéer för att förbättra laborationen och programmet.119 120 

6.4.3.2 Placering 

 

Bildskärm   

Moderator  

Användare  

Figur 13. Positionsupplägg 

Genom att ha en bildskärm i mitten av gruppen (se Figur 13) ges alla studenter 

möjlighet att bidra med sina tankar, genom att fysiskt kunna visa var på skärmen 

användaren har en kommentar om utan en komplicerad och omständig muntlig 

förklaring av vad som annars skulle kunna ha blivit missvisande pekning ut i luften. 

Genom att moderatorn och studenterna sitter i en cirkel tas den hierarkiska 

ordningen till en viss mån bort som lätt kan förekomma och hindra spontana 

utlåtanden från elever vid ett möte eller i ett klassrum.121 

6.4.3.3 Frågor 

Frågor som  ställas under moment tre i fyra stegs processen är öppna frågor som ej 

får vara vägledande. Två exempel på sådana frågor är ”Vad reagerade du på när du 

såg den här sidan?” och ”Är det någonting som känns otydligt?”.  
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6.4.3.4 Video- och ljudinspelning 

En kamera kommer att placeras så att återträffsgruppens fysiska handlingar och 

verbala kommentarer spelas in som helhet, detta för att hjälpa till i analysen senare. 

Vidare kommer muntliga och kroppsliga kommentarer som uppstår under 

undersökningstillfället att spelas in och transkriberas, för att sedan analyseras med 

hjälp av aktuell litteratur.122 Fördelen med en video- och ljudinspelning är att 

moderatorn kan fokusera på undersökningstillfället samt användarna, istället för att 

rikta uppmärksamheten åt att ta anteckningar, vilket kan påverka reliabiliteten i 

undersökningen.123 

Tanken att analysera indata från laborationstillfället tillsammans med användarna 

direkt, är att det ska ge nya perspektiv från användarna till utvecklaren. 

Återkopplingsformen med användarna kan skapa metareflekterande tänkande hos 

användarna.124 Metareflektion innebär en reflektion över vad personen har gjort, 

tänkt och varför man agerade på ett visst sätt när man arbetade med någonting, 

vilket kan bidra med förklaring av användarens egna tankesätt.125 Metarflekterande 

frågor kan vara svåra att få svar på, speciellt på plats utan att störa användarens 

arbetsflöde, vilket vi analyserar från indata som införskaffades under det första 

momentet.126 Som programutvecklare finns ett intresse av att se hur väl användaren 

navigerar och arbetar i programmet, för att kunna avgöra om den design som har 

valts är effektiv, lättmanövrerad och tilltalande för användarna eller vad som bör 

förändras.  
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6.4.4 Moment 4 av 4 – Analys 

Utvärderingen av indata från alla tre momenten, sammanfattande utvärdering av 

vad som behövs förändras och utvecklas vidare i programmet samt laborationen. 

Fokus kommer att ligga på användarvänlighet och en återkoppling till användarna.  

Utvärderingen blir baserad på kvalitativa utvärderingar genom att använda sig av 

återkopplingsgrupperna, samt genom utvärderingar och direkt kommunikation med 

användarna under moment tre. Under moment ett ställs direkta kvantitativa frågor 

till alla användarna som har utnyttjat programmet. 127 

Genom att använda sig av sammanhängande steg och moment som följer en 

bestämd ordning bidrar det till ett systematiskt kvalitets arbete, vilket kan ses som 

eftersträvansvärt.128 Vidare ska programutvecklaren föra en självutvärdering av sitt 

eget agerande som moderator. Denna metod kan bidra till en materiellt- diskursivt 

problem där det blir svårt att skilja mig från de data som har införskaffats.129 
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7. RESULTATREDOVINING 

Detta kapitel innehåller de resultat som har skett inom hårdvaru- och mjukvaru-

förändringar som bland annat har fåtts utifrån användartester. 

7.1 Hårdvara 

Detta kapitel introduceras hårdvaran som har förändrats och hur den förändringen 

har bidragit till ett förbättrat användarvänlighets fokuserat tekniskt verktyg. 

7.1.1 Kamera 

En idé var att placera en kamera över bordet som man placerar kretskorten och 

antennerna på (se Figur 14-17). Detta förväntas kunna bidra till en mer översiktlig 

bild av vad man gör och hur laborationen ska gå till. Användaren ska inte heller 

behöva gissa var på bordet som kretskortet ligger, samt under tiden som skanningen 

sker ska man kunna se hur långt kretskortsskanningen har kommit. Användaren ska 

kunna markera på skärmen ett område som man vill mäta elektromagnetiska fält 

över (se Figur 19). Direkt återkoppling sker genom att skriva ut färger i en 

graderande skala beroende på resultatet över en bild av området som man skannar 

över. 

 

Figur 14. Visar hur stativet till 
mätinstrumentet och kameran är 
placerat på bordet. 

 

Figur 15. Visar hur kameran är 
fastsatt på stativet. 

 

 

Figur 16. Kamran fast-satt 
på ett stativ. 

 

Figur 17. Visar hur mätinstrumentet 
är fastsatt på stativet. 

 

 
 
Figur 18. Creative-kameran som 
används. 
http://se.creative.com/p/web-
cameras/live-cam-socialize-hd-1080 

 
Figur 19. Bild som visar på 
hur det ser ut när 
användaren har valt ett 
område. 
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Figur 20. Bilden visar hur en pixels reella area förändras beroende av höjden. 

Programmet använder sig av en kamera för att bestämma koordinater på bordet 

vilket innebär att vi vill att kameran alltid ska vara placerad på samma höjd (se Figur 

20). Figur 14 –17 visar den valda stativets design. 

7.1.2 Nytt kopplingsschema 

Signalgeneratorn (A i Figur 21) är nu inkopplad till datorn (C i Figur 21) via samma 

GPIB till USB-konverterare (B i Figur 21) som spektrumanalysatorn använde sig av. 

Detta ger det nya programmet möjligheten att ställa in både spektrumanalystorn 

och signalgeneratorn, vilket ger programmet möjligheten att skanna flera olika 

frekvenser efter varandra, utan att användaren behöver ställa in någonting manuellt. 

En ny kamera (D i Figur 21) har blivit placerad på ett stativ och inkopplad till datorn 

(C i Figur 21). 

 

Figur 21. Elektromagnetiska inskanningsredskapet. 

A 
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7.1.3 Motorerna 

Mätningarna av motorernas kapacitet har varit nödvändiga för att kunna optimera 

motorernas hastighet och steg längd. Detta steg skedde under utvecklingssteget 

praktiska tester (se Kapitel 6.3.5 [Praktiska tester]). 

7.2 Programvara 

I det här kapitlet så beskrivs de stora programvaruutvecklingarna som är gjorda för 

att göra programmet mer lättanvänt för användare. 

7.2.1 Flera frekvenser 

I CDPP var användaren tvungen att ställa in signalgeneratorns frekvens och 

amplituden manuellt. I det nya programmet ställs signal generatorns frekvens och 

amplitud automatiskt, vilket bidrar till att man kan skanna in alla valda frekvenser 

utan att användaren behöver ställa in några värden manuellt, vilket bidrar till att 

användaren får möjligheten att skanna av flera frekvenser på samma gång utan att 

behöva vara aktiv under skanningen (se Figur 22 och 23). I varje punkt sparas data 

för alla valda frekvenserna, för att minimera tiden för förflyttning av mätobkjektet. 

  

 

 

 

 

Figur 23. Visar fler-frekvens-valet i det nya 
programmet efter fyra stegs processen. Figur 22. Visar fler-frekvens-valet i det nya 

programmet innan fyra stegs processen. den blåa 
pricken i bilden visar vart en användare tittar då bilden 
togs. 
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7.2.2 Flera mätningar per frekvens 

Vid varje frekvens kan nu programmet mäta flera mätningar per frekvens och sedan 

ta medelvärdet som resultat. Tanken är att detta ska ge säkrare värden vid 

vibrationer av antennen som tar in mätvärdena under skanningen. Det går att välja 

hur många mätningar man vill gör per frekvens men som standard är den satt till 

tre. Varje mätning birar till att skanningen tar längre tid (500 millisekunder). 

7.2.3 Hjälpvideo 

En hjälpvideospelare är placerad vid varje steg av processen (se Figur 22 – 23 sidan 

innan) och spelar upp de relevanta hjälpvideorna direkt ovanför de val som 

användaren ska göra. Hjälpvideorna är placerade på detta sätt så att användaren vid 

behov lätt och fort skall kunna se vad som hen förväntas göra. 
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7.2.4 Färgmönsteråtrekoppling 

 

Oftast är användaren mer intresserad av den mellersta 

frekvensen av det frekvensområdet som användaren har 

valt enlight doktor Peter Fuks (muntlig komunikaition 20 

mars 2013). Om programmet ritar den mellersta frekvensen 

undertiden som skanningen sker så får användaren veta på 

en gång hur skanningen går och kan välja att fortsätta eller 

avbryta och börja om med nya värden. Detta anser jag är bra 

för att ge användarna direkt återkoppling till vad som 

händer och hur långt skanningsprocessen har kommit. 

Färgerna går från blått till rött, beroende på amplituden som 

läses in från spektrumanalysatorn som läser av 

inläsningsantennen (se Figur 24). 

 

Det nya programmet skiver ut hur lång tid som mätningen 

förväntas ta (se Figur 25). För användare som hellre tolkar 

amplitudens värde utifrån ett tal än från en färg kanske för 

att få ett mer exakt värde, får det sist inskannade värdet 

utskrivet kontinuerligt under skanningsprocessen. 

Figur 24. Bild som visar på hur 
färger placeras ovanpå det valda 

området som skannas. 

 

 

Figur 25. Visar hur lång tid det 
är kvar på skanningen samt 
vilket värde som senast var 

inskannat. 
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7.2.5 Relativa koordinater 

 
 

 

 Inskanningspunkt 

 Förflyttning 

Skanning patern 

 

Figur 26. Illustrerar inskanningsmönstret. 
Illustrerar när skanningen av det valda område sker när ett område är placerad i nedre högra hörnet från 
inskanningspunkten. 

 

Figur 27. Illustrerar inskanning-
smönstret. 
Illustrerar när skanningen av det 
valda område sker när ett 
område är placerad i övre högra 
hörnet från inskanningspunkten. 
 

 

Figur 28. Illustrerar inskannings-
mönstret. 
Illustrerar när skanningen av det 
valda område sker när ett område är 
placerad i övre vänstra hörnet från 
inskanningspunkten. 
 

 

Figur 29 Illustrerar inskannings-
mönstret. 
Illustrerar när skanningen av det 
valda område sker när ett område 
sker när ett område har valts som 
är placerad i nedre högra hörnet 
från inskanningspunkten. 

 

Genom att använda sig av relativa koordinater behöver inte motorn flytta sig till 

origo, vilket CDPP var tvungen att göra. Om antennen som skannar in värderna alltid 

placeras på samma ställe, behöver man bara flytta till närmaste hörn eller kant till 

det markerade inskanningsområdet.  

De gröna streckade linjerna (se Figur 26–29) visar på ett markerat område och den 

gröna pilen visar hur motorerna kommer att förflyttar objektet när inskanningen 

startar. De röda pilarna visar vilket mönster som programmet kommer flytta 

objektet efter att områdets närmaste hörn är förflyttat till inskanningspunkten. 
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7.2.5 Rutnät 

Ett rutnät placeras ovan på bilden som representerar det område som användaren 

har valt då användaren väljer hur många mätningar hon vill göra i höjd eller bred 

(detta sker under steg tre) (se Figur 30 och 31). 

Annvändarna kan välja antalet punkter eller avståndet mellan dem i millimeter.  

 

Figur 30. Ett rutnät placerad ovan på det 
område som användaren har valt att skanna av. 

 
Figur 31. Visar steget där användaren ska välja hur många 

mätningar som ska göras i höjd och bred. 
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7.3 Manual 

En manual på engelska har inkluderats i programmet för att göra det lättare för 

användarna att kolla upp någonting som de inte riktigt förstår. Manualen är 

presenterad direkt i början av programmet så att användare är medvetna om att den 

finns och att de alltid kan gå tillbaks och läsa i den (se Figur 32). Manualen finns att 

se under Appendix B. 

 

Figur 32. Visar första sidan i programmet och manualens position till höger. 
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7.4 Användartester 

Det var totalt tolv personer som deltog under användartestet. Alla användare var 

med under moment ett i fyra stegs processen då de muntliga samtalen tog plats. Det 

var två användare med under återträffs momentet (moment tre i fyra stegs 

processen).  

Resultat från användartester Lösning 

Utifrån observationerna och diskussionerna 

under fyra stegs processen fick jag tydliga 

besked om att det var svårt för användarna att 

veta hur mycket tid som vardera val skulle 

innebära i den slutliga skanningen. 

En klocka som hela tiden går 

att se oberoende av vilket steg 

användaren var i. Klockan 

placerades i början av stegen. 

Vis varje steg lades även där till 

en klocka som visar just hur 

lång tid det steget skulle ta.  

Utifrån alla stegen i fyra stegs processen gav 

det ett intryck av att videon som visades under 

steg två då användaren skull välja området på 

bilden bred vid var för sölig och otydlig.  

Ny söligare video implement-

erades. 

En hel del resultat pekade på att andra ord 

behövde väljas framför allt i moment två då 

betäckningen densitet i ’Frequencydensity’ inte 

var konsistent med användarnas tidigare 

kognitiva vetande. 

Ordet byttes ut till ett annat 

ord som var rekommenderat 

av användare. 

I steg tre användes även ordvalen ’width’ och 

’height’ när användaren skulle ställa in hur 

många mätningar hon ville ha på kretskoret i 

höjd och bredd. Vissa användare tänkte på det 

fysiska bordet och visste inte riktigt vilken 

axel som avsågs. 

En lösning som implement-

erades i en nyare version av 

programmet är att det skrivs ut 

orden ’width’ och ’height’ 

ovanpå bilderna till vänster. 
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Positiva resultat 

Det verkade som att användarna generellt gillade att manualen var placerade på 

första sidan och det var några användare som vände sig till den när de ville kolla 

upp någonting. 

Under diskussion med användarna om resultatet som de hade fått efter 

laborationen bidrog färgmönsteråterkopplingen till en positiv förståelse av hur 

magnetfält bildas över antenner som de hade byggt. 

Användartesterna pekade på att hårdvarulösningen, möjligheten att välja flera 

frekvenser samt flera mätningar vid varje frekvens var positivt. Användarna 

behövde knappt röra hårdvaruutrusningen förutom när de placerade sina objekt på 

den.  

Rutnätet ansågs som positivt från användarnas uttalanden och reaktioner. 

Videorna ansågs av användarna ha en positiv effekt samt användarna vände sig till 

videorna då de ville vet vad som skedde. 

 

Några kommentarer från användare: 

 "Programmet känns lyxigt" 

 "Jag hade inga problem med att navigera i programmet." 

 "Det kändes bra att kunna gå tillbacks till manualen." 

 "Menyerna gav bra översikt." 

 "Jag har använt det gamla programmet och det här bar mer lätt förståeligt." 

 "Det kändes bra att kunna markera det området som man ville skanna." 

 "Videorna hjälpte för att förklara momentet." 

 "Det kändes tryggt att ha manualen." 

 "Jag ansåg att det var ett tydligt gränssnitt."  
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8. ANALYS OCH DISKUSSION 

För att säkerställa att programmet är till för och gjord för användarna har olika 

former av användartester gjorts. Studenterna har i dessa användartester kommit 

med förslag till förändring i mjukvara. Användartesterna visade vilken betydelse 

kamerans placering har under testerna. Fördelen med att ha en kamera ovanifrån är 

att användaren direkt kan se på skärmen var objektet som de ska skanna av är och 

hur det förhåller sig till mätområdet samt möjligheten att markera ett område som 

man vill skanna direkt på skärmen.  

Vidare sågs det som positivt att kunna göra flera mätningar per frekvens, då bordet 

med mätinstrumentet ibland kunde röras av andra användare. Frågan uppkom inte 

under något test utan var enbart en diskussion mellan mig och Peter. 

Den metod som jag ser som mest användbar under detta projekt var de direkta 

intervjuerna som studenterna fick göra omedelbart efter att de hade gjort klart sitt 

test. Att försöka få alla studenter att komma tillbaka en andra gång under en 

tentamensperiod var inte lyckat.  

Under de intervjuerna var den mest förekommande ordvalet i menyerna och färgval 

på knappar. Från intervjuerna kan slutsatsen dras att programmet i grunden var bra 

och kändes lyxigt i jämförelse med det gamla.  

Användartester inte var tillräckligt många, för att kunna validera testet till fullo och 

för att kunna utvärdera programmet ordentligt krävs det fler tester med fler 

personer och med en större variation. Inför nästa testomgång skulle det vara bra att 

ta in nya studenter som inte har arbetat med materialet förut och som inte har 

någon tidigare erfarenhet av programmet eller hårdvaran.  

Med de användartester som gjordes kan det tolkas som att studenterna har fått en 

ökad förståelse för elektromagnetismen med hjälp av programmet. Vidare har 

testerna visat att efter lite mindre korrigeringar i programmet har det fungerat som 

det var tänkt och studenterna kan manövrera det själva, utan en lärare som 

övervakar.  
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Jag skulle kunna se fyra stegs processen som en process för att direkt mäta vilken 

kunskap som eleverna har införskaffat i ett valbart område. Att spendera tid på att 

evaluera elevers agerande och sedan återkoppla det till eleverna vid nästkommande 

tillfälle och på det sättet som fyra stegs processen beskriver skulle kunna bidra till 

ett större kunskap från lärarens sida av vad eleverna kan och på samma gång 

utveckla elevernas kunnande genom att gå igenom de moment som eleverna verkar 

fundersamma över.  

Att använda sig som lärare av kameror i klassrummet och även under 

användartester kan ses som obehagligt och påträngande i och med det  kan bidra till 

att elever eller användare håller tillbaks sina åsikter. Man skulle kunna tänka sig att 

eleverna med tiden skulle kunna vänja sig vid att alltid ha en kamera som spelar in 

vad som händer men bör undersökas om det har gjorts eller göra fortsatt forskning 

inom området. Placering av kameror i klassrummet skulle kunna vara att elever blir 

lugnare och skulle kunna bidra till en mer produktiv klassrumssituation men utifrån 

de användartester som har gjorts under lektionen har detta ej kunnat ses så vidare 

studier krävs. Att använda sig av fyra stegs processen i klassrums skulle kräva att 

lärare får lägga ner mycket tid vilket lärare inte har. Ifall lärare skulle få mer tid åt 

varje lektionstillfälle så kanske denna metod skulle kunna bidra till elevers 

kunnande inom olika ämnen men det kanske skulle vara bättre att lägga ner mer tid 

vid eleverna istället för att följa de tidskrävande analys och transkriberingsstegen. 

Fyrastegmetoden kanske skulle passa bättre in vid laborations tillfällen som kanske 

inte är lika ofta som vanliga lektioner.  

Fyra stegs processen är baserad på MDI-, multimodalitets-, utvecklingspsykologiska- 

samt lärandeteorier. Då fyra stegs processen är baserade på flera teorier anser jag 

detta bidra till en större validitet, då människor kanske inte bara fungerar utifrån en 

MDI-teoretisk synvinkel. 

En av de delarna inom fyra stegs processen som tog längst tid var 

transkriberingsdelen, och ifall metoden kommer att användas kontinuerligt vid 

många tillfällen så skulle jag kunna tänka mig att programtestaren eller läraren 

skulle kunna överväga att skippa transkriberingsdelen. 
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Eye–tracking kostar en del men blir vanligare och vanligare och är verkligen inriktad 

på ifall en användare eller en elev tittar på en skärm och skulle då inte passa bra att 

använda vid tillexempel vid en lektion. 

Utifrån de resultat som jag fick utifrån eye-tracking skulle jag vilja se mera forskning 

med eye-tracking i lärarsituationer, då alla elever sitter med eye-tracking-glasögon 

för att få en sammanställning var elever fokuserar sina blickar under lektioner. 

Genom att veta vart elever fokuserar under lektionerna skulle det kunna bidra till 

att läraren kan förbättra sitt material eller slipa på sin lärarstil. Jag tror att med hjälp 

av den här typen av forskning skulle vi kunna utveckla lärare som agerar mer 

pedagogiskt mot eleverna samt bidra till ett mer utbildat samhälle där varje elev får 

en större möjligheter att utbilda sig vidare och förverkliga sina drömmar.  

Detta examensarbete skulle kunna bli mer validerat och få mer intressanta resultat 

ifall fler användartester hade gjorts. Detta gjordes ej på grund av tidsbrist då 

utvecklingen av det elektromagnetiska programmet tog en hel del tid samt 

manualskrivande. Elektromagnetiska programmet skulle även vara 

vidareutvecklingsvänligt vilket tar en hel del tid. Fortsatt utveckling av programmet 

borde ske genom interaktion genom de sju utvecklings stadierna. De sju 

utvecklingsstadierna ser jag som att de har fungerat för mig och eftersom 

användartesterna har visat på positiva resultat så tror jag att det har varit lyckat 

vilket tillhör begreppen execution- evaluationcycle. Man skulle kunna se moment två 

”designpresentation” som lite av en pilotstudie eftersom jag frågade användare om 

deras åsikter, vad de ville ha för funktioner i programmet och vad de ogillade med 

det tidigare programmet. Att jag valde att ha en bildskärm i mitten av gruppen (se 

Figur 12)  har jag inte tillräckligt med resultat för att alla användarna fick kände att 

de fick bidra med sina tankar men jag kände att mötet var avslappnat och elevernas 

förklarningar kändes smidiga när de visade på skärmen vad de ville skulle ändras, 

att fysiskt kunna visa var på skärmen användaren har en kommentar om utan en 

komplicerad och omständig muntlig förklaring av vad som annars skulle kunna ha 

blivit missvisande pekning ut i luften. 

De interaktions tekniker som det slutgiltiga programmet innefattar är WIMP, Point 

and click-gränssnitt samt ett fokus på interaktionsdesign. 
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De olika designprinciperna som presenterades under teorikapitlet har jag försökt att 

följa. Jag har försökt att hålla en hög synbarhet med ett konsekvent valt färgtema 

som att markera med blått det som händer just vid det aktuella steget rött för fel 

samt grönt för att steget är avklarat (se Bilaga B Manualen). Mycket arbete har lagts 

på att hålla användaren på rätt spår (från start till avklarad skanning); många steg 

då begränsningar för vad användaren får göra har lagts in som till exempel 

teckenval när användaren ska välja ett namn på sitt skanningsresultat. Fysiska 

begränsningar har lagts in såsom till exempel att next-knappar bara kan tryckas ned 

när användaren har fyllt i acceptabla värden. 

Eye-trakingen pekade på vad användarna tittade mest på. Från studier av dessa data 

så har jag dragit slutsatsen att menyerna var placerat på bra positioner och tydligt. 

Användarna såg ut att kolla på rätt saker under användartestets gång. 

Slutligen har projektet givit mig en bättre förståelse om hur en utvecklingsprocess 

går till och hur ett program växer fram tillsammans genom interaktivdesign 

(Learning by doing). 
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Appendix B. Ordlista 

Binär kodsekvens Kod  som används av datorer bestående av 1:or och 0:or. 

Current Distribution Pattern Program 

(CDPP) 

Ett tidigare program som användes på institutionen för 

elektroteknisk teori och konstruktion 

Diskursiv kunskap Innebär att man kommer fram till kunskap genom 

tänkande/resonerande i ett eller flera mellanled och 

sedan drar en slutats. Tagen från wikipedia. 

Elektromagnetism Läran om sambandet mellan elektricitet och magnetism 

Eye-tracking Ögonspårningen med kamera som känner igen ögats 

rörelser. 

Elektroteknik Teknik som utnyttjar elektricitet och magnetism. Några av 

elektroteknikens grenar är telekommunikation, 

elektronik, radiosystemteknik och elkraftteknik. 

Fyra stegs processen Process i fyra steg för att utvärdera och valideras ett 

programs användarvänlighet 

General Purpose Interface Bus (GPIB) En dator kommunikationskomponent som används vid 

korta avstånd. 

Inkrementell rotation Steg vid rotation för stegmotorn. 

Implementation Översättningsprogram från programmeringsspråk till 

maskinspråk. 

Interaktiva redskap Redskap som samspelar och samverkar 
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Kretskort Platta av elektriskt isolerande material som har belagts 

med ett tunt metallskikt, vanligen kopparfolie. 

Kvalitativa metoder Forskaren befinner sig i samma situation som 

undersöknings personen. 

Kvantitativa metoder Forskaren samlar in en mängd data som sedan 

sammanställs. 

Learning by doing Deweys teori om att man lär av praktisk tillämpning. 

MATLAB Ett datorprogram och programspråk från företaget 

MathWorks som främst används för matematiska och 

tekniska beräkningar. 

Metareflekterande Dra slutsatser om den samlade vetenskapliga litteraturens 

gemensamma slutsats, således en studie av studier. 

Moderator Sakkunnig ordförande eller diskussionsledare vid 

användar intervjuer. 

Multimodalitet Meningsskapande genom flera olika system och individer. 

Människa–datorinteraktion Forskningsområde som omfattar planering, design och 

studier av interaktiva produkter och tjänster mellan 

människa och dator. 

Närmaste utvecklingszon (NUZ), Vygotskijs teori om lärandet, NUZ står för nästa steg i 

läroprocessen. 

Parallellport Ett slags kontaktdon som finns på vissa persondatorer för 

anslutning till diverse kringutrustning. 

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=MathWorks&action=edit&redlink=1
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Programmering Skrivning av instruktioner för en dators arbete. 

Prototyping En form av testversion. 

Spektrumanalysator Mäter styrka och frekvens av elektromagnetisk spänning. 

Successivutvärderingsmetod Utvärderingarna av programmet sker successivt 

tillsammans med skapandet av programmet. 

Transformationscykeln En lärandecykel om hur kunskap skapas. 

Transkribera Överförning av talat språk till skriftspråk 

Trianguleringsmetoder Att samma in data på fler än ett sätt för att täcka 

flera perspektiv. 

 

Universal Serial Bus (USB) Enhet hos en dator för att ansluta externa enheter. 

Validera En bekräftelse, giltiggöra. 
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Programutvecklingsteknik 

 


