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Sammanfattning 

 

Målet med projektet är att skapa en fungerande prototyp för hörselträning som kan vara användbar för 

en vidareutveckling av träningssystem för personer med nedsatt hörsel. Idén bygger på “The Music 

Puzzle” (Hansen et al. 2012). Prototypen benämndes SoundCubes och består av tre kuber med olika 

motiv (Fiducial markörer) på fyra av de sex sidorna. Ett ljudspår delades i tre delar och tilldelades till 

respektive kuber. Varje del fragmenterades i fyra nivåer där den första spelar upp ett instrument ända 

fram till att alla instrument hörs. Dessa faser tilldelades till Fiducial markörerna på kubernas fyra si-

dor. Kuberna är slumpmässigt placerade horisontellt framför en kamera som– är ansluten till en dator. 

Alla fyra sidor av kuberna som har motivet fastsatt kommer att spela upp ett fragment av ljudspåret 

när de ställs i kamerans synfält. Endast en specifik kombination av kubernas sidor och horisontella 

ordning kommer att leda till de fullständiga ljudspårskomponenterna och till ett applådljud som signa-

lerar den framgångsrika reproduktionen av det ursprungliga ljudspåret. SoundCubes prototypen ut-

vecklades funktionellt genom TUIO, ReacTIVision och Pure Data. För att kunna fastställa ifall proto-

typens interaktion fungerade så testades SoundCubes på 15 friska personer utan nedsatt hörsel. Test-

personerna introducerades individuellt till prototypen, och de fick sedan lyssna på det kompletta ljud-

spåret. Därefter fick de uppgiften att reproducera det kompletta ljudspåret genom att hitta kubernas 

rätta sidor och horisontella ordning. Av totalt 15 individer klarade 12 av testet inom tidsgränsen (tio 

minuter). Vi kunde därför komma fram till att prototypen och dess interaktion fungerar, vi kunde även 

observera att användningen av SoundCubes upplevdes som underhållande och engagerande. Detta 

första test kan därför lägga grund för vidareutveckling av SoundCubes konceptet för hörselträning på 

ett interaktivt och underhållande sätt. 

 

Nyckelord 

Tuio, ReacTIVision, Pure Data, hörselnedsättning, interaktiv, prototyp, musik, ljudutforskning 
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Abstract  

The aim of the present project was to create a functional sound-training prototype which may be use-

ful for further development of training systems for individuals with impaired hearing. The idea is 

based on the concept of “The Music Puzzle” (Hansen et al. 2012). The prototype proposed here was 

named SoundCubes and it is composed of three cubes with different motives (Fiducial markers) on 

four of the six sides. A soundtrack was divided into three parts and was assigned to the respective cu-

bes. Each part was fragmented into four parties where the first playing an instrument until all the in-

struments could be heard. These parts were assigned to Fiducial markers on the four sides of the cube. 

The cubes are randomly placed horizontally in front of a camera attached to a computer. All of the 

four sides of the cubes will induce the reproduction of the soundtrack fragments when exposed to the 

the camera thanks to the specific markers attached on it. Only one specific combination of the sides 

and horizontal order of the cubes will lead to the complete soundtrack instrumental components and to 

a clapping sound which signals the successful reproduction of the initial soundtrack. The SoundCubes 

prototype was developed functionally through Tuio, ReacTIVision and Pure Data. SoundCubes was 

tested on 15 healthy individuals without hearing impairments to determine if the prototype’s interac-

tion works. The test individuals were individually introduced to SoundCubes, and they were allowed 

to hear the complete soundtrack. Thereafter, they were given the task of reproducing the complete 

track by finding the right side and horizontal order of the cubes. Out of a total of 15 individuals, 12 

completed the test successfully within the maximum given time frame (ten minutes).  

We could therefore conclude that the system works properly, and we also observed that the test was 

experienced as very entertaining and engaging. This first test puts therefore the basis for further devel-

opment of the SoundCubes concept to train people’s hearing in an interactive and entertaining way. 
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1 Inledning 

Det finns flera, redan tillgängliga projektstudier (Bhat 2010; Hansen et al. 2011; Hansen, Li, et al. 

2012; National Deaf Children’s Society (NCDS) 2013) som har siktat på att tillgängliggöra, förbättra 

och uppfinna nya sätt att förse personer med sämre förutsättningar med musik. Personer med hörsel-

nedsättningar har inte samma förutsättningar som individer med normal hörsel när det gäller använd-

ningen av audiobaserade plattformar och i allmänhet att njuta av musik (Hansen, Li, et al. 2012). Med 

SoundCubes siktar projektgruppen att bidra till den ovannämnda forskningen genom att skapa en fun-

gerande prototyp som tar inspiration från Music Puzzle (Hansen, Li, et al. 2012, se avsnitt 2.4 för 

detaljer). Projektgruppen har tagit Music Puzzles interaktionskoncept och därmed velat göra den mer 

konkret, tillgänglig och liknande ett spel som man kan spela med utan tillgång till en mobiltelefon. 

Försöket att efterlikna en klassisk leksakskloss intogs och tre interaktiva klossar designades med 

samma grundfunktion som det ovannämnda spelet: ett musikpussel som kan lösas genom placering 

och ordning av objekt. Skillnaden är att SoundCubes interaktionen utförs med riktiga konkreta kloss-

liknande föremål, medan Music Puzzle interaktionen utförs genom en Androidenhet. För att konkreti-

sera och testa om konceptet är applicerbart för en framtida forskning valdes det att skapa SoundCu-

bes, med syfte att lära sig från de utförda testerna och lägga grund till vad som bör ingå en framtida 

vidareutveckling samt bedöma ifall prototypen är fungerande. 

 

Enligt HRF:s (Hörselskadades Riksförbund) årsrapport 2014 finns det cirka 1,4 miljoner hörselska-

dade personer i Sverige. Statistik visar på att andelen människor i Sverige med hörselskador har ökat 

noterbart under de senaste 30 åren. Anledningen till hörselskador varierar och i HRF:s rapport är orsa-

kerna följande: genetiska, miljö, ålder och sjukdomsfaktorer (Hörselskadades Riksförbund 2014, ss. 

61-63 ). Av de 1,4 miljoner hörselskadade i Sverige är det svårt att veta vilken typ av hörselskada de 

drabbats av. Denna siffra och ökning i statistiken visar att det finns en grupp människor som lider av 

olika typer av hörselskador. Att ha en hörselnedsättning kan påverka det sociala livet och därmed 

finns risken att gå miste om dess fördelar. Enligt Ervin & Spaeth, 2011, kan musik bidra kraftigt till 

barns utveckling. Fördelarna som musik ger sträcker sig över flera plan och påverkar hur barn känner, 

tänker och agerar. Fördelarna gäller inte bara själva musikintresset utan kan bidra till att öka barnens 

inlärningsförmåga. Det finns studier som visar att ett aktivt lyssnade på musik höjer markant barns 

prestation gällande läsning och läsförståelse (Hallam 2010, s. 12). 

 

Alla barn borde på något sätt få möjligheten att utforska ljud och musik. Musik har en känslomässig 

effekt på människor som kan vara väldigt positiv som vi nämnt i ovanstående stycke. Att lära sig att 

till exempel spela ett instrument kan ge stor nytta i form av social kompetens. Dessa positiva och vik-

tiga egenskaper i musik får man inte bara när man professionellt ägnar sig åt ett instrument men också 

om musikinteraktionen sker endast för nöjes skull (Bhat 2010, s. 9). Tyvärr har inte alla barn möjlig-

heten eller de fysiska resurser som krävs för att ägna sig åt ett instrument eller utforska ljud. Barn och 

vuxna med koordinationssvårigheter och hörselskador kan ha svårt att lära sig ett instrument. Detta 

gör att de går miste av de känslomässiga och sociala effekterna som kreativ musikutforskande kan bi-

dra till: social utveckling, ökat självförtroende och förbättrad självkänsla (Bhat 2010, s. 42). Det finns 

även en social del som man går miste om och det är samspelet mellan personer när dem spelar musik 

tillsammans. Att spela i ett band utvecklar individens disciplin, samarbete, självförtroende, ansvar och 

sociala färdigheter (Hallam 2010, s. 2). 
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1.2 Syfte 

Syftet med projektet är att skapa en fungerande prototyp. Prototypen består av tre kuber som ska fun-

gera som ett musikaliskt pussel: kuberna blir tilldelade en melodi. Denna melodi kommer att spelas 

upp för användaren som sedan ska reproducera den genom att interagera med kuberna. Om återskap-

andet av melodin blir korrekt spelas ett applådljud upp som bekräftelse att uppgiften är löst. Reprodu-

ceringen av melodin sker när kuberna ställs bredvid varandra horisontellt. Man måste även byta sida 

på kuberna för att hitta rätt kombination. Syftet med spelet är att melodin ska låta likadant som den 

som spelades i början. Vi siktar på att ge användaren en fast och konkret erfarenhet av ljudutforskning 

och hörselträning. Detta kommer vi uppnå genom prototypens kubiska formgivning som inspirerar 

och efterliknar en klassisk träkloss. Vi hoppas att genom den klossliknande formen förmedla en famil-

jär och trygg känsla. 

1.3 Hypotes 

Hypotesen lyder följande: avsikten med projektet är att skapa en fungerande prototyp som kan, i fram-

tida utveckling erbjuda en ny och lekfull miljö där ljud kan utforskas. Tanken är att barn och vuxna 

med hörselskador ska kunna träna på sin hörsel genom aktivt lyssnande och kunna utveckla en för-

bättrad hörselförmåga. 

 

Prototypen är tänkt att fungera som en direkt vidareutveckling av den redan avslutade projekten The 

Soundscraper och The Music Puzzle (Hansen et al. 2012; se avsnitt 2.4 för detaljer). Till skillnad från 

Music Puzzle kommer SoundCubes att förmedla en mer leksaksliknande känsla tack vare den kubiska 

formgivningen som projektgruppen anser vara ett mer naturligt sätt att leka samt interagera än genom 

en smartphone. Liknande The Soundscraper (Hansen et al. 2011; se avsnitt 2.5 för detaljer) skapas en 

prototyp som användaren kan känna på och manipulera dess effekt genom positionering. På så sätt an-

ser vi att användningen av SoudCubes kommer att kännas som en mer konkret interaktion än ett mo-

bilspel. 

1.4 Frågeställning 

Kan vårt projekt bidra med en vidareutveckling som bygger på idéer från Music Puzzle? 

 

Kan vi skapa en fungerande prototyp bestående av tre kuber där interaktionen utgörs av en melodi 

som byggs ihop beroende på kubernas vridning och position? 

1.5 Avgränsning 

Prototypen som skapas kommer inte involvera komponenter bestående av mikrokontrollerkort som till 

exempel Arduino kontrollerkort som skulle kunna göra kuberna självständiga. SoundCubes kommer 

fungera med hjälp av en datorapplikation och en kamera som är kopplad till en dator. Anledningen till 

att mikrokontrollerkort utesluts beror på att prototypen kan byggas snabbare samt billigare utan att 

förlora varken funktion eller design.  
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Eftersom prototypen är i ett tidigt stadie, kommer inte den testas på en önskvärd målgrupp, vilket är 

hörselskadade barn. Frågan om den kan i framtiden hjälpa med hörselträning kommer inte att vara i 

centrum för projektet, fokus ligger på att undersöka om den tänkta interaktionen fungerar i praktiken. 

SoundCubes interaktionen skulle i sin tur kunna användas som plattform för hörselträning med speli-

fiering i tanke. Målgruppen för vår studie kommer att vara personer med normal hörsel i olika åldrar 

eftersom deras bakgrund inte påverkar syftet med vår studie, vilket är att testa om SoundCubes är en 

fungerande prototyp. 

2 Bakgrund och Teori 

Användningen av musik för kliniska ändamål är idag välkänt som metod. Musikterapi är ett bra exem-

pel, där terapiutövaren och klienten utför en dynamisk musikalisk interaktion. Detta innebär en ökad 

facilitet för rörelse, användning av rösten och koordination (Hunt et al. 2004, s. 1). Ny teknologi kan 

tillgängliggöra musik som i sin tur kan förse individer med bland annat musikterapi (Hunt et al. 2004, 

s. 1). Trotts att teknologin utvecklar ständigt nya sätt att interagera med musik så kvarstår det barriärer 

för personer med fysiska nedsättningar och deras musikinteraktion (Magee 2006).  

 

Det är viktigt att barn i ett tidigt stadie påbörjar att utforska musik. Forskning visar en länk mellan 

musik och förbättrad läsförmåga hos barn (Hallam 2010). Idag finns det flera projekt som har hjälpt 

och försökt att förbättra situationen för barn med hörselskador gällande just aktivt lyssnande och mu-

sikutforskning. Studier som till exempel Ljudskrapan (Hansen et al. 2011) och A Music Puzzle Game 

(Hansen et al. 2012) har gett goda testresultat. Tyvärr så kvarstår utmaningar som möjliggör för barn 

med både motoriska och hörselrelaterade svårigheter att utforska musik och dra nytta av dess fördelar.  

 

Att använda sig av en fysisk prototyp är en god tillvägagångsätt där projektgruppen kan fokusera både 

på formen (SoundCubes består av tre kuber) och funktionaliteten (SoundCubes mjukvaran), (Petrelli 

et al. 2014). Genom att skapa en prototyp (SoundCubes) som gör det möjligt att genom enkla rörelser 

interagera med musik, används en ny musik teknologi baserad på en enkel interaktion som inte är svår 

att utföra. Observationstester kommer att utföras för att säkerhetsställa att prototypen är fungerande 

och att interaktionen är utförbar. Ifall observationen framstår som lyckad kan SoundCubes appliceras 

och vidareutvecklas för musikterapi av olika slag som till exempel hörselträning.  

2.1 Definition av hörselnedsättning/hörselskada  

Hörselnedsättningar delas in i tre olika stadier beroende på hur en person hör: lätt, måttlig och grav 

(Praktisk Medicin, 2016). Begreppet hörselskadad omfattar de ovanstående tre indelningar av hörsel-

nedsättningar samt dövhet och tinnitus (Hörselskadades Riksförbund 2014, s. 60). Begreppen är cen-

trala i studierna som kommer tas upp i projektet, men för att förenkla begreppsbenämningen kommer 

vi att använda oss av begreppet “hörselnedsättning” oberoende av vilken grad hörselskada det är (lätt, 

måttlig eller grav) eftersom det inte är relevant för denna studie att urskilja dem. Det som är relevant 

gällande begreppen är att det finns olika grader av hörselskador samt ge förståelse för studier som tas 

upp i kommande avsnitt. 
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2.2 Musikens effekt  

Det är bevisat att aktivt musiklyssnande bidrar till förbättrad uppfattning av språk. Att kunna uppfatta 

ljud i form av språk förenklar inlärningsprocessen när man ska lära sig att läsa (Hallam 2010, s.1). Att 

ägna sig åt musik bidrar till ökad kreativitet samt höjer prestation. Gällande prestationshöjningen kan 

man konstatera att den växer tack vare de effekter som musik har på personlig och social utveckling. 

Några av dessa effekter är förmågan att övervinna frustration vid svårt lärande, ökat motivation för 

lärande, ökat självförtroende och självdisciplin. Detta visar studier utförda i USA där data på över 

45000 barn samlades in (Hallam 2010, s. 2). Studien visade att det fanns ett samband mellan musik 

och ökad prestation hos barn. De ovannämnda fördelarna som ett aktivt lyssnande av musik ger kan 

endast uppnås om erfarenheten upplevs som underhållande och givande (Hallam 2010, s. 3). 

2.3 Hörselträning med musik 

Hörselträning är en viktig del inom behandling och hantering av hörselnedsättningar. Musik anses 

vara ett optimalt verktyg för hörselträning (Chermak 2010). Studier har bevisat att musik aktiverar 

flera delar av hjärnan som är kopplade till uppmärksamhet, arbetsminne, semantisk och syntaktisk be-

arbetning, motoriska funktioner samt komplexa kognitiva och emotiva processer. Dessutom förbättrar 

musik flera andra funktioner som inlärning, kommunikation och minne (Chermak 2010). Musik har 

en förmåga att förbättra olika aspekter av den mänskliga kognitionen och ljudbearbetningen för både 

barn och vuxna (Chermak 2010). 

 

Musik kan användas för ovanstående ändamål genom olika träningsmetoder beroende på de specifika 

behoven. Musical Chairs är ett enkelt exempel av en användbar hörselträningträning där musik repre-

senterar tidsstimulans för en åtgärd att inträffa, vilket kräver uppmärksamt lyssnade (Chermak 2010). 

2.4 Music Puzzle 

Music Puzzle är en Android applikation skapad för att möjliggöra interaktivt lyssnade genom en 

smartphone. Målet med Music Puzzle är att skapa en interaktiv spelliknande lyssnande upplevelse för 

personer med hörselskador. Fysisk interaktion och aktivt lyssnande. Spelapplikationen består av en 

boll på skärmen. Bollen representerar en melodi som man kan spela upp och lyssna på. Användaren 

ska sedan skaka på mobilenheten som resulterar i splittring av bollen och därmed melodin i flera frag-

ment. Varje fragment blir tilldelad en slumpmässig ljudparameter. Ljudfragmenten visas som mindre 

bollar på skärmen (se figur 1). Användarens uppgift är att lyssna på varje musikdel och bedöma samt 

ordna de olika fragmenten så att ordningen blir korrekt. Ljudparametrarna som tilldelats måste juste-

ras för att få melodin att låta som den lät före splittringen. För att användaren ska ha klarat av spelet 

måste fragmenten vara i rätt ordning och ljudparametrarna vara korrekta (Hansen, Li, et al. 2012). 

 

Flera tester utfördes där första gången utvärderades en tidig version av applikationen av utvecklare 

och kollegor. Utvärderingsversionen testades av en grupp på nio individer, 21 till 27 år gamla med 

normal hörsel. Testet bestod av tre ljudmodeller som deltagarna fick testa och sedan bedöma. Bedöm-

ningen bestod av en fempoängs skala där lägsta är ”jätteenkelt” och högsta ”jättesvårt”. Ingen av del-

tagarna bedömde spelet som jätteenkelt. Projektets slutsats resulterade i att spelet i sig var tillräckligt 

svårt för att kunna hålla användaren engagerad under användandet (Hansen, Li, et al. 2012).  
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Figur 1 - Musikfragmenten i Music Puzzle representeras som bollar som ska ställas i rätt ordning så att melodin 

låter korrekt (Hansen, Li, et al. 2012). 

 

Skaparna av Music Puzzle anser även att applikationen har en stor potential, då hörselskadade perso-

ner har inte ett stort urval av spel att spela (Hansen et al. 2012, s. 4). Music Puzzle är en stor inspirat-

ionskälla för SoundCubes prototypen. I spelapplikationen ska användaren lyssna på en melodi och se-

dan återskapa den genom att placera ljudfragmenten i rätt ordning med rätt ljudparameter. Anled-

ningen till att SoundCubes är skapade i form av interaktiva klossar är för att göra det mer tillgängligt 

för barn att använda dem vid en vidareutveckling. Det som vi siktar på är att förmedla känslan av att 

man inte interagerar med en dator utan med leksaken själv.  

2.5 Ljudskrapan/Soundscraper   

Ljudskrapan kan beskrivas på flera olika sätt. Skaparna av Ljudskrapan, eller SoundScraper som den 

heter på engelska, framställer den på tre olika vis: ett redskap för att utforska ljud, en ljudleksak och 

ett musikinstrument (Hansen, Dravins, et al. 2012). Barn som föds med hörselnedsättningar får ofta 

hörapparater. Den vanligaste hörselnedsättningen är inneröra skador. Inneröra skador kan oftast åtgär-

das med en hörapparat. I andra fall, där hörselskadan är värre fungerar inte hörapparater, då opereras 

kokleaimplantat in, som gör det möjligt för örat att höra. Ljudskrapan är i första hand inriktad på barn 

med kokleaimplantat och andra komplexa behov (Hansen et al. 2011, s. 2). 

 

Syftet med Ljudskrapan är att erbjuda nya möjligheter för att bedöma barns hörselförmågor i ett tidigt 

skede av barnets utveckling. På så sätt erbjuds chansen för barnen att ge en tydlig respons till vårdgi-

varen. Ambitionen som Ljudskrapan vill ge till barn med hörselförsämringar är följande: att göra ut-

forskning av ljud mer tillgängligt, stimulera ett aktivt lyssnande på ett lekfullt sätt och att skapa ett 

medel för att utöka orientering genom aktiv lyssnande (Hansen et al. 2011). 

 

Ljudskrapan består av två delar, en mjuk- och hårdvara. Mjukvaran är skapad i Pure Data, hårdvaru-

delarna består av en Arduino mikrokontrollerkort och rörelsespårnings sensorer. Sensorernas uppgift 

är att fånga upp kroppsrörelser och gester som testpersonen utför. Sensorerna kan bli placerade nära 

eller på barnet och är kopplade till Arduinon genom en 2–3 meter lång kabel för att ge plats till rö-

relse. Förutom sensorerna användes även tryckbara knappar.  Sensorerna och knapparna blev sedan 

integrerade i leksaker eller i föremål som barnen var bekanta med.   
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Figur 2 - Bild på tre leksaker utrustade med sensorer som användes under Ljudskrapans tester (Hansen, 

Dravins, et al. 2012).  

 

Tester utfördes (Hansen, Dravins, et al. 2012) för att hitta både starka och svaga sidor av Ljudskrapan. 

Testerna involverade 25 barn och gav goda resultat. Innan varje test planerades sessionen noga enligt 

barnens fysiska och intellektuella tillstånd. Barnen fick ha på sig samt leka med sensorerna som gav 

respons i form av ljud när barnen rörde sig. Alla barn förutom fem visade tecken på reaktion samt 

uppskattning av ljudet och ljudmanipulationen.   

 

Denna studie och prototyp tar inspiration från bland annat Ljudskrapan och är tänkt som en fortsätt-

ning av konceptet. På grund av studiens avgränsningar kommer prototypen inte att inkludera önskad 

hårdvara som Ljudskrapan (Arduino). SoundCubes design siktar på att förmedla en liknande känsla 

och skapa en lekfull miljö som möjliggör utforskning av ljud fritt från kablar. 

3 Metod 

Metodavsnitten kommer att förklara vilka medel projektgruppen har använt sig av för att skapa 

SoundCubes både hårdvaru- och mjukvarumässigt samt kommer varenda del av prototypens olika de-

lar nämnas och beskrivas. Observationstestet och dess upplägg kommer att beskrivas och motiveras.  

3.1 ReacTIVision 

ReacTIVision är ett ramverk med öppen källkod vars funktion är att spåra särskilda markörer som ap-

plicerats på fysiska objekt samt för multitouch fingerspårning (ReacTIVision 2016). När ReacTIVis-

ion startas aktiveras webbkameran som är kopplad till en dator för att kunna spåra markörerna. När 

ReacTIVision hittar en eller flera markörer aktiveras funktioner skapade i Pure Data. 

3.2 Fiducial markörer 

De markörer som placerades på SoundCubes kuberna är dem som tillhandahålls av ReacTIVision. 

Markörerna är optimerade för att interageras i ett plan synfält och inte i 3D, trots detta är deras spår-

ning snabb och robust (iclcv 2016). Det är därför SoundCubes kuberna borde ligga horisontellt bred-

vid varandra så att markörerna riktas mot kameran.  
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Figur 2 - Fiducial markörer nummer 0–5 (iclcv 2016). 

3.3 Tuio 

Tuio (Kaltenbrunner 2016) är ett öppet ramverk som definierar ett gemensamt protokoll och API för 

multitouch ytor. Tuio tillåter transmission från en abstrakt interaktiv yta som till exempel en touchyta. 

Dess protokoll gör det möjligt för andra klientapplikationer, som stödjer Tuio protokollet, att ta emot 

styrdata från till exempel en spårningsapplikation: exempelvis datorvision genom en webbkamera 

(Kaltenbrunner 2016). Tuio skickar information från Reactivision till Pure Data.  

3.4 Pure Data 

Pure Data (Pure Data 2016) är ett visuellt programmeringsspråk med öppen källkod som kan använ-

das på flera olika enheter som till exempel datorer och mikrokontrollerkort. Syftet med Pure Data är 

att bland annat skapa och behandla ljud, video samt 2D/3D grafik. Pure Data är tänkt för musiker, ut-

vecklare, bildkonstnärer och forskare som vill skapa visuell mjukvara utan att behöva skriva egen 

kod. Funktioner och algoritmer representeras i form av så kallade “boxes” som placeras i en ruta som 

heter “canvas”. Dessa två kopplas ihop tack vare visuella länkar som kallas för “cords”. Varje objekt 

utför en specifik uppgift. Uppgifterna som utförs kan variera från enkla matematiska operationer till 

mer komplexa audio eller video baserade funktioner (Pure Data 2016). Funktionerna i SoundCubes är 

skapade i Pure Data. När Fiducial markörerna exponeras till webbkameran känner reacTIVision igen 

dem och aktiverar olika funktioner i Pure Data.  

3.4 Hårdvaran i SoundCubes 

SoundCubes består av tre kartongkuber vars sidor är sex centimeter långa. Kuben byggdes genom att 

limma ihop sex stycken kvadratiskt klippta kartongbitar. Limningen skedde inuti själva kuben genom 

en limpistol. På så sätt syns inte plasten från limpistolen och detta skapar en kub med renare design. 

Kuberna täcktes med tejp för att kunna förlänga hållbarheten och göra den mer behaglig att hålla i. 
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Det var viktigt för projektgruppen att kunna urskilja kuberna från varandra eftersom deras ordning 

och vridning utgör hur melodin kommer att låta fick varje kub en egen färg. Om kuberna har olika fär-

ger så kan användaren associera ljud till färg, detta gör det enklare att memorera ljuden i samband till 

vilken kub dock utan att färgerna kommer hjälpa användaren att lösa uppgiften. 

  

Två versioner av SoundCubes skapades, i den första var kuberna större än den ovannämnda som är 

den slutgiltiga versionen. De första tre kuberna byggdes på samma sätt som dem andra och den enda 

skillnaden var storleken. Sidorna på de första kuberna var ca åtta centimeter långa. Mindre kuber an-

vändes för att dem större kuberna var för stora för att kunna hållas på en hand. Efter att tejp applicera-

des på kuberna klistrades Fiducial markörer på kubernas sidor.   

 

 
Figur 4 – Kuben till vänster representerar första versionen där alla sidor hade Fiducial markörer samt var si-

dorna 8 cm långa. Kuben till höger representerar version två där kuberna är mindre och hade markörer endast 

på fyra av kubernas sex sidor, samt där sidorna var 6 cm långa. 

 

I den första versionen av prototypen användes alla sex sidor på kuben. Sex sidor ansågs vara för 

många och att det skulle innebära att uppgiften skulle vara för svår att lösa. När man roterar kuben ska 

Pure Data få en signal tack vare Fiducial markörerna som fångas upp av kameran genom reacTIVis-

ion. Att utnyttja alla sidor på en kub skulle möjliggöra vridning åt alla håll (rotation runt alla tre ax-

lar). Förutom rörelsen i sig gav sex sidor på varje kub betydligt fler kombinationer än om markörer 

fanns på fyra sidor. Genom att endast använda oss av fyra sidor krävs det att kuben vrids runt en axel 

(se figur 5). Detta innebär att det endast krävs en typ av rörelse för att utföra interaktionen.   

Figur 5 – Kubernas rotation. 
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3.5 Mjukvaran 

Koden består av tre abstraktionsnivåer. Första nivån analyserar de kuber som är i kamerans synfält 

samt registrerar vilken ordning kuberna är placerade. Andra nivån styr uppspelningen av valda ljud-

spår i samma ordning som de är placerade. Tredje nivån sköter själva ljudspåruppspelningen. En tred-

jedel av ett kort musikstycke som varade ca 15 sekunder tilldelas till de tre kuberna. Fyra sidor av re-

spektive kuber är tilldelade var sitt instrumentspår. Melodin kommer att låta korrekt bara om använda-

ren placerar kuber i rätt ordning och med rätt sida riktad mot kameran. Annars finns det tre kombinat-

ioner till som låter delvis korrekt fast med färre instrumentspår. För att se den faktiska Pure Data ko-

den och för en mer detaljerad förklaring av dess funktioner se bilaga 1. 

3.6 Spelifiering (Gamification) 

Spelifiering definieras som användning av spel designelement i icke-spel sammanhang (Deterding et 

al, 2011). Motivation är drivkraften bakom implementeringen av spel principer, vilket innebär att spe-

larna själva måste känna någon form av utmaning/bekräftelse genom interaktionen (Sailer et al, 2013). 

För att förstå hur spelifiering tillämpas, delar man in spel i olika spelelement och kategoriserar dem i 

tre abstraktionsnivåer, enligt vilket syfte de fyller och kopplas sedan till olika motivationsmekan-

ismer. Enligt Sailer et al, 2013 finns det spelmekanik som beskrivs som aspekter i större skala, speldy-

namik betraktas som grundprocesser och spelkomponenter är specifika instanser av mekanik och dy-

namik. Spelelement som oftast förekommer är poäng, märke, topplistor, förloppsindikatorer, prestat-

ions grafer, uppdrag, betydelsefulla berättelser, avatarer och profilutveckling. De flesta gäller klas-

siska spel där spelarna har visuell återkoppling. SoundCubes (pussel allmänt) använder mest uppdrag 

och en mer abstrakt version av förloppsindikator. Med SoundCubes hör användaren sin framgång 

istället för att se den. 

 

Enligt kognitivt motivationsperspektiv gör förloppsindikatorer att spelarna sannolikt kommer att vara 

motiverade om spelifiering ger ett tydliga och uppnåbara mål. Uppdrag gör dessutom att spelare kom-

mer att vara motiverade om spelifiering påpekar resulterande konsekvenser av ett mål (Sailer et al. 

2013, s. 5). SoundCubes har som mål att återskapa en melodi som användaren får lyssna på innan spe-

let börjar. När spelet är avklarat och den korrekta kombinationen har hittats spelas det upp ett applåd-

ljud för att påpeka konsekvensen av att ha klarat av pusslet. Enligt intresseperspektiv gör både för-

loppsindikatorer och uppdrag att spelarna sannolikt kommer att vara motiverade om spelifiering ökar 

känsla av ett flöde genom att förse dem med tydliga mål (Sailer et al. 2013, s. 6). 

 

Pussellösning är bland de äldsta utmaningar och underhållningsaktiviteter för oss människor, men 

trots teknologiska utvecklingen och breda användningen av speldesign på andra områden, har man 

inte tagit pussel utanför det visuella (Carvalho et al, 2012). SoundCubes är designade att drastiskt 

minska möjlighet att pusslen kan lösas visuellt, för att kunna fokusera på hörsel. Kuberna är i tre olika 

färger för att användaren ska kunna urskilja dem inom kortare tidsram, men inte allmänt kunna koppla 

klossarna till olika delar av musikstycket. Samtidigt är Fiducial markörerna på kubernas sidor svåra 

att memorera då markörerna liknar varandra. Detta har lagt fokus på ljud istället och gjort att interakt-

ion går ut på aktivt lyssnande med ljudåterkoppling istället för visuell återkoppling. 
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3.7 Hur prototypen fungerar  

 

● ReacTIVision är ett öppet videoramverk för snabb och robust spårning av Fiducial markörer 

och multi-touch pekplatformer. TUIO skickar vidare informationen till alla applikationer som 

stödjer detta protokoll. 

 

● TUIO (tangible user interface objects) är ett öppet ramverk som definierar dataprotokoll och 

API för fysiska multi-touch ytor. Den möjliggör snabb överföring av abstrakt beskrivning av 

interaktiva ytor inklusive pekplattformer och ”tangible” objektens tillstånd. 

 

● Fiducial markörer är  framtagna att fungera med reacTIVision. Enda data de innehåller är en 

numerisk ID, men tack vare deras unika form kan reacTIVision spåra deras horisontella och 

vertikala position och rotation. Markörerna är klistrade på tre kuber som blir ”tangible 

objects” i sammanhang med SoundCubes. ID, X position, Y position och rotation är det som 

är deras ”tillstånd”, fast för den skapade applikationen behövs endast att spåra ID och X posit-

ion. 

 

● Pure Data är ett öppet visuellt programspråk och utvecklingsmiljö framtagen att bearbeta och 

generera ljud, video, 2D/3D grafik, gränssnittsensorer, input enheter och MIDI. SoundCubes 

applikationen är kodad endast i Pure Data. 

 Figur 5 - Beskriver vad som händer när en SoudCubes kub exponeras till kameran: ReacTIVision får en signal 

på att en Fiducial markör syns, TUIO skickar i sin tur över informationen till Pure Data som spelar upp musi-

ken. 

   

När en av kubernas markör syns i kamerans synfält, blir den registrerad av reacTIVision som skickar 

information i form av id och horisontell position till Pure Data, som i sin tur analyserar informationen 

och spelar upp ett förinspelat ljudspår. När kuben lämnar kamerans synfält, flödar kubens information 

på samma sätt och uppspelningen avslutas. Ljudspår som är kopplade till markörerna (bara i rätt kom-

bination) formar den korrekta 15 sekunder långa melodin.  

 

Soundcubes består av tre kuber som styr tre delar av en melodi. Kuberna kommer i tre färger för att 

användaren ska under interaktionens gång kunna skilja ifrån dem och till slut lägga kuberna på rätt 

ordning och lösa pusslet. Varje kub har fyra Fiducial markörer fastklistrade på fyra sidor. Kub 1 som 

styr början av låten har markörer med ID 1 – 4, kub 2 som styr mitten av låten har markörer 5 – 8 och 

kub 3 som styr slutet av låten har markörer 9 – 12. De fyra markörerna på en och samma kub styr 

olika instrument som finns i låten, dock så kan man inte urskilja markörerna med blotta ögat.  
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Till exempel markören med ID 1 (kub 1) spelar upp bara trummor på respektive delen av låten, mar-

kören med ID 2 spelar upp trummor och bas, ID 3 spelar upp trummor, bas och bakgrund synt medans 

ID 4 spelar upp trummor, bas, bakgrund synt och huvudmelodin. ID 4 har alla instrument och är ”rätt 

sida” av första kuben. Samma princip gäller för kub 2 där ”rätt sida” är den med markören med ID 8 

och för kub 3 där rätt sida är den med ID 12. Syftet är att lyssna på hur olika sidor låter för att hitta 

den sida som är rätt samt placera kuber i rätt ordning (1-2-3 eller början-mitten-slut) för att lösa puss-

let. Rätt kombination av Fiducial markörer som visas för kamera är 4-8-12. Det finns flera sätt att pla-

cera kuberna på, men bara en kombination är korrekt. Användaren vet dock inte vilken kub som är 

kopplad till vilken del av låten, testpersonen ser endast tre kuber med olika färger för att tillfälligt 

kunna skilja ifrån dem när man försöker hitta rätt kombination. Användaren kan inte heller komma 

ihåg rätt markör rent visuellt för att de är nästan identiska för ögat. 

 

ReacTIVision skickar markörens ID samt horisontell position till SoundCubes applikationen som 

även kan räkna antalet markörer som är i kamerans synfält samtidigt. När det bara finns en markör i 

kamerans synfält aktiveras en s.k. förhandsvisningsläge. Då har användaren chansen att lyssna på hur 

just den sidan av den valda kuben låter samt gissa vilken del av låten den kuben styr. Genom att vända 

på kuben kan de jämföra hur olika sidor låter och välja den sida de tror är rätt. När det finns två mar-

körer samtidigt händer ingenting eftersom vi ansåg att det inte skulle fylla någon funktion i vår inter-

aktion. När användaren placerar alla tre kuber i kamerans synfält aktiveras s.k. huvudläge, som sätter 

ihop och spelar upp ett ljudspår bestående av tre kortare ljudspår kopplade till respektive markörer (si-

dor av kuben) som användaren valde.  I förhandsvisningsläge spelar markörens horisontella position 

inte någon roll eftersom dess syfte är bara att lyssna på hur olika sidor av kuben låter. I huvudläge 

spåras markörens horisontella position för att kunna lista ut i vilken ordning kuber ligger. Information 

sparas i grupper (arrays) av tre för att kunna läsa in tre valda ljudspår och spela dem i rad. Om ku-

berna är placerade i fel ordning spelas respektive ljudspår ändå och användaren kan till exempel höra 

mitten-slut-början av ursprungliga låten och inse att det är fel. Återkopplingen som en användare får 

när rätt kombination spelas upp är ett förinspelat applådljud som spelas upp över låten. 

 

Applikationen består av tre abstraktionsnivåer. Den första tar emot TUIO meddelande från reacTIVis-

ion och behandlar information om antalet markörer, deras ID och position. Andra nivån är själva spe-

laren som har tillgång till förhandsvisnings- och huvudläge. Förhandsvisningen är när en användare 

exponerar endast en kub framför kameran, då spelas endast den delen av melodins instrument som är 

tilldelade den exponerade markören. Huvudläge är när användaren exponerar alla tre kuber samtidigt 

och hela melodin spelas uppefter kubernas ordning och exponerade markörer. Förhandsvisnings- och 

huvudläge utförs helt av testaren själv. Tredje nivå består av 12 ljudspår samt applåd som applikat-

ionen läser in automatiskt i förväg för att kunna spela upp den smidigt och utan fördröjning. För en 

visuell bild av koden och en skriftlig förklaring om hur koden ser ut och fungerar se bilaga 1. 

3.8 Observationstest 

Kvalitativa observationstester utfördes på 15 personer under samma förutsättningar, åldersspannet för 

testdeltagarna var från 12–45 år. Testdeltagarna bestod av bekanta, kollegor och deras vänner. Perso-

nerna rekryterades genom telefonsamtalsförfrågan och muntlig förfrågan. Vid rekryterandet fanns 

endast ett kriterium: att användarna inte skulle ha någon hörselnedsättning då det redan finns studier 

som bekräftar att hörselträning går att utföra med musik (se avsnitt 2.2 och 2.3). Testpersonerna blev 

informerade om de villkor som gällde för observationstestet både vid rekryteringstillfället samt under 

observationen. Angående personerna som var under 15 år hade dem tillstånd från föräldrar 
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(Vetenskapsrådet 2002, s. 9) som var med på plats. Att dessa yngre deltagare skulle vara med och 

testa förslogs av föräldrarna själva.  

 

Syftet med observationstestet var att säkerställa om SoundCubes är en fungerande prototyp och att 

den tänka interaktionen är utförbar. En strukturerad observation (Bell 2006, s. 191) utfördes, eftersom 

målet med observationen är att se ifall prototypen var fungerande samt på vilket sätt deltagarna skulle 

lösa uppgiften. För att utföra testerna användes en dator och en webbkamera. Webbkameran fick stå 

vid samma bord där testaren satt på grund av den tekniska delen som kräver kubernas exponering till 

kameran. Datorn placerades på ett avstånd från spelplanen så att testpersonerna kunde fokusera på 

SoundCubes och interaktionen utan distraktioner. Deltagarna utförde testet en i taget medan projekt-

gruppen observerade. 

 
Figur 6 - Observationstesternas upplägg: På bord 1 där testpersonen sitter står SoundCubes kuberna, pappers-

spelplanen samt kameran som är kopplad till datorn på bord 2. På bord 2 där en av observatörerna sitter finns 

det datorn med SoundCubes applikationen samt en högtalare som är placerad under bordet. Vid sidan av bord 

1 sitter den andra observatören på en stol med sin dator.  

 

Observationstestet skedde i en lokal med flera rum. Ett rum användes som väntrum där deltagarna 

kunde vänta på sin tur. Ett annat rum användes som testrum, rummet var bra ljudisolerat. Två bord 

ställdes mittemot varandra (se figur 6). Andra bordet användes som kontrollbord, där det satt en ob-

servatör som kontrollerade SoundCubes applikationen i realtid om det skulle dyka upp någon dator-

teknisk bugg eller om det skulle bli andra typer av tekniska problem. Första bordet, där testpersonen 

satt, användes som spelplan och på den låg SoundCubes kuberna. På testbordet fanns även tre fyrkan-

tiga papper med siffrorna 1, 2 och 3 på. Dessa tre papper användes som en förbestämd plats där ku-

berna skulle stå. Den förbestämda spelplanens funktion användes för att kuberna alltid skulle vara i 

kamerans synfält. Kameran som användes för spårningen stod på bord nummer ett men var kopplad 

till datorn på bord nummer två. Vid sidan av bord ett satt den andra observatören som observerade 
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och fyllde i observationsschemat (se figur 6). För ljuduppspelning användes en Bluetooth högtalare 

placerad under bord två. Valet att dela upp testdeltagarna i två olika grupper med var sin observatör 

avvisades så att båda projektmedlemmarna kunde närvara och därmed minska risk för bias (Bell 2006, 

s. 188). 

 

 Användarna introducerades till kuberna och spelplanens syfte förklarades. Testpersonerna fick unge-

fär tre minuter för att bekanta sig med prototypen och för att se hur den fungerade. Efter introdukt-

ionen fick testpersonerna lyssna på det korrekta ljudspåret som de sedan skulle återskapa genom att 

ställa kuberna i rätt ordning. Olika delar av melodin och antalet instrument som spelas upp beror på 

vilken sida av kuberna som exponeras mot kameran samt i vilken ordning kuberna står bredvid 

varandra horisontellt. För att kunna lyssna på kubernas tilldelade musikdelar fanns det två olika lägen. 

Den som kallas för förhandsvisningsläge är när man endast lyssnar på en kub i taget. Att lyssna på 

förhandsvisningsläget tillåter användaren att lyssna på den enstaka kubens fyra sidor som har Fiducial 

markörerna fastklistrade. På så sätt kan testpersonen lyssna på markörernas tilldelade musikspår och 

identifiera vilken sida av kuben som är den mest kompletta och korrekta gentemot ljudspåret som spe-

lades upp i början av testet. När testpersoner har identifierat alla sidor och tror sig ha kommit fram till 

rätt kombination kan testaren gå vidare till läge huvudläget som innebär att alla kuberna ställs hori-

sontellt bredvid varandra. Genom att låta kuberna vara i detta läge kan användaren höra på det full-

ständiga ljudspåret som spelas upp. Hur låten låter beror helt på vilken kombination användaren har 

valt. Denna procedur kan repeteras flera gånger, detta innebär att testaren är tvungen att lyssna noga 

på kubernas sidor för att kunna identifiera vilken kub som spelar upp början, mitten eller slutet av me-

lodin. Deltagarna fick tio minuter på sig att lösa SoundCubes uppgiften. För att skapa en kontinuitet i 

testandet och inte löpa risken att olika användare skulle få annorlunda förutsättningar i form av mer 

tid, bestämde projektgruppen att införa en tidsgräns på tio minuter. Alla tester skedde under samma 

dag, i samma miljö och med likadana förutsättningar för alla deltagare. 

 

För att projektgruppens fokus under observationen skulle vara likadan oberoende av testarnas identitet 

eller beteende användes ett observationsschema (se bilaga 2). Schemat bestod av fyra observations-

steg som motsvarar hur lång tid det tar för testaren att lyckas med testet samt om användaren klarade 

uppgiften inom tidsgränsen. Vi observerade även på vilket sätt deltagarna betedde sig under tiden som 

det försökte att lösa själva uppgiften: på ett lekfullt sätt, ifall de använde sig av någon strategi samt 

ifall det använde sig av endast hörseln för att lösa pusslet. Observationsschemat som skapades är en 

sort av loggbok där informationen som ansågs vara mest värdefull skulle registreras. Eftersom det inte 

finns en exakt mall att följa (Bell 2006, ss. 192–192) skapades ett egen utformat observationsschema 

för att registrera informationen som ansågs vara viktig för studien. 

3.9 Metodkritik 

På grund av SoundCubes tidiga prototypstadie har inte tester utförts på en mer specifik målgrupp. Den 

tänkta målgruppen för en mer avancerad prototyp skulle vara barn med och utan hörselnedsättningar. I 

denna studie testades prototypens funktionalitet utan att ta med den mer riktade målgruppen på grund 

av att det inte är med som syftet för projektet. Instrumenten är i sitt första steg mycket enkla då det 

endast är ett instrument som spelas upp, som till exempel endast trummor. När användaren får lyssna 

på denna väldigt enkla sidan av kuben så kan man direkt bortse från den som en möjlig lösning till 

uppgiften. Detta sker endast för en sida av varenda kub.  
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4 Resultat 

Observationstestet utfördes på 15 personer. Testerna uppdelades i två moment där första delen varade 

endast några minuter: deltagarna fick en övergriplig förklaring av vad SoundCubes är och de fick be-

kanta sig med prototypen och dess funktioner. Det andra momentet var själva testet där deltagarna 

fick en uppgift att lösa. Uppgiften gick ut på att återskapa en melodi som spelades upp. För att lösa 

uppgiften fick testpersonerna använda sig av SoundCubes kuberna genom att exponera dem mot ka-

meran. Genom att rikta kubens sidor med markörer på mot kameran i förhandsvisningsläge kunde an-

vändaren lyssna på den musikdelen som tilldelats till just den sidan. När testpersonen trodde sig ha 

listat ut den rätta kombinationen av kubernas ordning samt sidor så fick användaren själva använda 

sig av huvudläget, där hela melodin spelades upp.  Ifall kombinationen var korrekt spelades ett ap-

plådljud upp över den korrekta låten som signalerade att uppgiften var löst. Testpersonerna fick en 

tidsgräns på tio minuter för att klara uppgiften. 

 

Projektgruppen använde sig av t-test för att kunna tolka och dra slutsatser på det data som samlades in 

under observationstestet. För att kunna jämföra tiderna att lösa uppgiften mellan de testdeltagare som 

lyssnade noggrant och de som inte gjorde det utfördes en oberoende t test där testdeltagarna delades 

upp i två grupper, de som under observationen lyssnade mycket på samt de som inte lyssnade mycket 

på kubernas musik. Testet visade att skillnaden mellan tiderna var statistiskt signifikant med p < 0,05. 

Effektstorlek enligt Cohens d var 2,62 vilket överskrider Cohens mått för stor effekt (Cohen 1998). 

Resultaten indikerar att individer som lyssnade lite på kuber (anges i min: sek medelvärde = 8:20, 

standardavvikelse = 1:24) löste uppgiften långsammare än individer som lyssnade mycket (anges i 

min: sek medelvärde = 4:26, standardavvikelse = 1:54). 

 

Av de 15 personer som deltog i observationstestet var det endast tre stycken som inte klarade uppgif-

ten under tio minuter, som var tidsgränsen. Sex personer lyckades att lösa uppgiften under fem minu-

ter som är hälften av den maximala tidsgränsen. Tiden det tog för deltagarna att lösa uppgiften skiljde 

sig signifikant enligt t-testet som utfördes (se stycket ovan) när vi jämförde deltagarna som lyssnade 

mycket med de som observerades lyssna lite på kubernas musik. Personerna som lyssnade mer tog 

mindre tid på sig för att lösa uppgiften. Observationen visar även att de tre testdeltagare som inte kla-

rade uppgiften inom tidsgränsen, tillhörde den kategorin som inte lyssnade mycket i t-testet. Av de 15 

testande personerna visade 12 stycken tydliga tecken på antingen lekfullhet eller engagemang. Detta 

kunde observeras genom deltagarnas kroppsspråk och ansiktsuttryck. Tre specifika testare uttryckte 

sig verbalt om att interaktionen och prototypen upplevdes som underhållande. Av alla deltagare som 

klarade uppgiften inom den förbestämda tidsramen var tidsmedelvärdet 5:35 min. Lägsta tiden låg på 

2:26 min och den högsta tiden var 9:29 min. 

 

Sex deltagare var under 18 år, två av dessa klarade inte att lösa uppgiften under den förbestämda tids-

gränsen. Av de resterande testpersonerna klarade en person inte av att lösa uppgiften inom tidsramen. 

Nio av 15 försökte att lösa uppgiften genom att använda sig av en systematisk strategi. Den systema-

tiska strategin varierade mycket beroende på vem som testade. Resterande sex deltagare utförde testet 

mer eller mindre planlöst och detta kunde observeras genom att se strukturen i hur de löste uppgiften 

som till exempel: de testade en kub av tre och gick direkt över för att testa i huvudläge utan att veta 

hur de andra kuberna skulle låta. Endast en testare fokuserade på Fiducial markörerna för att lösa upp-

giften. Personen började dock efter flera minuter att koncentrera sig på sitt lyssnande och kunde lösa 

uppgiften.  
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Under observationstestet uppkom det en datorteknisk bugg: ibland så kände inte kameran igen kuber-

nas markörer och det kom inte ljud från högtalaren. Detta kunde enkelt lösas genom att antingen täcka 

kameran med handen eller genom att ta bort kuberna från kamerans synfält och ställa dem tillbaka. 

Buggen förklarades för alla testdeltagare och den orsakade inte några problem då användarna själva 

åtgärdade den genom ovanstående metoder.  

4.1 Analys, tolkning och diskussion 

Det som projektgruppen ville uppnå var att skapa en fungerande prototyp med en viss typ av interakt-

ion som baseras på kubernas horisontella position. Observationen visar att 12 av 15 testdeltagarna 

kunde lösa uppgiften som de fick under observationstestet under tidsgränsen. Detta visar för projekt-

gruppen att SoundCubes är en fungerande prototyp, detta kan fastställas genom det faktum att använ-

darna som fick testa prototypen förstod interaktionen och kunde på egen hand utföra dess funktioner 

och lösa uppgiften. En mindre datateknisk bugg uppkom under observationstestet, det finns misstanke 

om att buggen hade att göra med lokalens ljussättning, eftersom liknande datatekniska buggar före-

kom under utvecklingen av SoundCubes som berodde på platsens ljussättning och den använda kame-

rans låga upplösning. Denna datortekniska bugg hade gått att lösa med bättre teknologi i form av en 

mer högupplöst kamera. 

 

Majoriteten av personerna som fick testa SoundCubes uttryckte sig eller visade med kroppsspråk att 

deras användning av prototypen upplevdes som underhållande och engagerande. Detta beror sannolikt 

på prototypens kubiska form som designades med en träkloss liknande form i åtanke, denna formgiv-

ning var tänkt att ge en familjär och trygg känsla som ska påminna om träklossar som barn leker med. 

Observationen visade även att SoundCubes interaktionen upplevdes som underhållande.  

 

Enligt t-testet som utfördes kan projektgruppen fastställa att deltagarna som inte lyckades lösa uppgif-

ten inom den förutbestämda tidsramen inte lyssnade tillräckligt noga på kubernas musikstycken. En 

av projektgruppens avsikter var att lägga grund för en prototyp som kan användas för aktiv hörselträ-

ning. Resultatet visade att ju mer testpersonerna lyssnade på kubernas musikstycken desto enklare och 

snabbare kunde de lösa uppgiften. Detta innebär att för en användare ska kunna lösa SoundCubes 

uppgiften krävs det ett aktivt lyssnande. Eftersom observationen visade att prototypen upplevdes 

mestadels som underhållande och engagerande samt att man måste lyssna aktivt för att lösa uppgiften 

så kan vi konstatera att SoundCubes är en lyckad prototyp i relation med vårt syfte och hypotes. En-

ligt Hallam, 2010 så krävs det, för att ta del av musikens alla fördelar (se avsnitt 2.2 för detaljer), att 

interaktionen upplevs som engagerande, rolig och underhållande. Projektgruppen kunde observera 

just att användarna som testade SoundCubes upplevde den som rolig och engagerande. Detta visar att 

den skapade prototypen har förutsättningar att kunna användas inte bara som hörselträning men även 

för musikutforskning och för att ta del av musikens alla fördelar som nämnts i projektet.  

 

De redan existerande Music Puzzle (Hansen et al. 2012) och The Soundscraper (Hansen et al. 2011) är 

vad som lade grund till SoundCubes prototypen. SoundCubes är ingen färdig produkt, utan är även 

den tänkt att i sin tur lägga grund till framtida forskning. Music Puzzle är projektet som SoundCubes 

försökte efterlikna mest. Projektgruppen lyckades skapa en prototyp vars interaktion består av tre ku-

ber som ger ifrån sig ljud beroende på vilken sida av kuberna som exponeras till en kamera kopplad 

till en dator. Kuberna återskapar en melodi som spelas upp i början, om melodin låter korrekt eller 

inte beror på vilka sidor som exponeras till kameran samt kubernas horisontella ordning. Detta anser 
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vi efterliknar Music Puzzles koncept: ett musikpusselspel där man ska återskapa en melodi genom en 

viss ordning av objekt på en mobilskärm.  

 

Åldersspannet i det utförda observationstestet var 12–45 år. Projektgruppen tolkar resultatet som att 

ålder inte spelade roll för att lösa uppgiften som testpersonerna fick, i alla fall inte gällande testdelta-

garnas ålder för denna studie. Det som spelade roll var om personerna som deltog i observationstestet 

lyssnade mycket eller inte. Detta är intressant då det kan betyda att SoundCubes skulle kunna testas på 

en testgrupp med betydligt yngre åldersspann. Den ideella målgruppen skulle ha varit barn med och 

utan hörselskador, tester på en sådan målgrupp har inte utförts på grund av att denna studie har haft 

som syfte säkerställa att SoundCubes är en fungerande prototyp. I en vidareutveckling eller framtida 

forskning så är denna testmålgrupp dock mycket aktuell.  

 

Svårighetsgraden för uppgiften kan manipuleras genom att ändra musiken som användarna ska åter-

skapa. Ljudspåret som användes vid testet efterliknar inte någon känd musik. Om ett återskapande av 

en välkänd låt hade använts under testet tror projektgruppen att det hade inneburit en förenkling av 

uppgiften. Testdeltagarna var tvungna att på något sätt memorera musikstycket som spelades upp. 

Detta verkade inte vara något problem men detta steg kan elimineras ifall musikstycket är redan känd 

för testaren. Samma princip kan appliceras om avsikten finns att göra det svårare för användaren att 

lösa SoundCubes pusslet. Skapas musik som är tidsmässigt längre och med fler instrument kan man 

med avsikt göra det svårare för en användare att lösa uppgiften. Att göra uppgiften svårare att lösa kan 

även uppnås genom att använda sig av alla sidor som en kub har. Detta var något som projektgruppen 

uteslöt då det inte ansågs vara av behov för projektet, men som kan appliceras ifall önskan finns att 

försvåra interaktionen.  Detta visar att SoundCubes är en flexibel prototyp som har mycket potential 

för uppgradering och vidareutveckling på flera plan som exempelvisst en mer komplicerad hörselträ-

ning.  

5 Slutsats 

Observationstester utfördes på 15 friska personer som inte hade någon typ av hörselnedsättning. Ma-

joriteten (80%) av deltagarna som testade prototypen under observationstestet kunde lösa uppgiften 

inom den förbestämda tidsramen (10 minuter). Detta innebär att testpersonerna kunde förstå samt ut-

föra interaktionen. Vi kan då fastställa att SoundCubes är en fungerande prototyp vars interaktion ut-

görs av en melodi som spelas upp beroende på kubernas vridning och ordning.  

 

Observationen visade även att deltagarna upplevde SoundCubes som underhållande och engagerande 

att använda. T-testet som utfördes resulterade att för att kunna lösa uppgiften krävdes det ett noggrant 

aktivt lyssnande. Vår prototyp som är i ett tidigt stadie kan enligt resultatet vara som grund för en vi-

dareutveckling med mål att tillhandahålla en avancerad hörselträning på ett nytt och underhållande 

sätt.  

 

Resultatet visade att SoundCubes är en fullt fungerande prototyp, inspirations för musikinteraktionen 

kommer från den redan existerande Music Puzzle som är spelapplikation avsedd för att träna hörseln 

(Hansen et.al 2012). Både SoundCubes och the Music Puzzle går ut på att man ska återskapa en me-

lodi som spelas upp i början. Genom att inspirera oss från The Music Puzzle kunde vidareutveckla 

dess idéer och koncept och skapa SoundCubes.  
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Resultatet från t-testet visade att ifall en användare lyssnade mycket på SoundCubes musiken så 

kunde personen klara av testet snabbare än de deltagare som inte lyssnade lika mycket. Detta visar att 

för att kunna lösa SoundCubes krävs det ett aktivt lyssnande, prototypen kan då användas för vidare-

utveckling och test för just hörselträning och aktivt lyssnande.  

5.1 Framtida forskning 

SoundCubes är i ett väldigt tidigt prototypstadie. Vision var att interaktionen skall vara fri från annan 

typ av teknologi förutom själva kuberna d.v.s. att kuberna är oberoende av dator och webbkamera. 

Detta går att uppnå genom att integrera teknologi inuti kuberna som till exempel ett Arduino kontrol-

lerkort. Arduino tillåter att sensorer kan läggas inuti kuberna och som kan känna av kubens position 

gentemot de andra kuberna samt har även öppen källkod och detta innebär att möjligheterna till ut-

veckling är stora. Vi anser också att visuell respons kan vara något som bör testas i en framtid vidare-

utveckling. Att implementera flera låtar eller utföra olika tester med olika typer av låtar är också något 

som är intressant vid en vidareutveckling. 

 

 Det är även viktigt att tester utförs på den tänkta målgruppen, som är barn med hörselnedsättningar, 

samt att testa/observera ifall prototypen upplevs som givande, rolig och underhållande för den tänkta 

målgruppen. Vid eventuellt framtagande av en prototyp som är rolig att använda vid avancerat hörsel-

träning kan det ge stora fördelar för barns personliga och sociala utveckling (Hallam 2010, ss. 1–3).  
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1 Pure Data kodsförklaring 

SoundCubes består av tre abstraktionsnivåer. I denna bilaga kommer vi att förklara detaljerat hur 

koden fungerar i alla nivåerna. Pure Data är ett visuellt programspråk vilket innebär att man inte 

skriver rader av text/kod som i Java, C++ o.s.v. utan använder färdiga visuella objekt som ser ut som 

små block och länkar ihop dem med linjer som antingen bär ljudsignal eller kontrolldata för att styra 

ljudet. På de flesta objektens ovansida finns ett antal kopplingspunkter som heter inlets. Genom dem 

tar objekten in data av förbestämda data typ eller ljudsignal och bearbetar den. På samma sätt har de 

flesta objekten kopplingspunkter på undersidan som heter outlets. De släpper data eller ljudsignal 

vidare till andra objekt. ”Klasser” man arbetar i heter patches och för att hålla sin applikation 

strukturerad skapar man hierarki med mindre underklasser eller s.k. subpatches. Man skapar subpatch 

genom att skapa ett tomt objekt och skriva ”pd valfritt_namn” i den. Vissa objekt tar emot komplexa 

meddelande som delas upp och skickar vidare i form av enklare (men fortfarande komplexa) 

meddelande eller bara enkel data. Förutom numeriska data, ljudsignal och meddelande, använder Pure 

Data så kallade ”bangs”. Bang är enkel impuls signal som meddelar andra objekt at utföra ett visst 

uppdrag. De kan också användas som kontrollampor för att se om vissa delar av applikationen 

fungerar som de ska. 

 

NIVÅ 1 

 

 
 

På bilden ovan ser vi vad som händer i översta nivån av SoundCubes koden. Eftersom Pure Data 

objekt är designade på det sättet att data går från toppen nedåt, börjar vi med det översta objektet. 

TuioClient som namnet säger är en klient som tar emot komplexa TUIO meddelande från 
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reacTIVision och skickar dem vidare. På dess högra outlet finns en ”bang” vars syfte är att kontrollera 

att TuioClient tar emot data. Från dess vänstra outlet går TUIO meddelande vidare till route objekt 

som delar upp den i ”addObject”, ”removeObject” och ”uppdateObject” som är fortfarande komplexa 

meddelande. SoundCubes behöver bara addObject (meddelar om Fiducials som har kommit in i 

kameras synfält) och removeObject (meddelar om Fiducials som har lämnat kameras synfält) och det 

är därför att linjerna fortsätter bara från första två outlets på route objektet. Under objektet ligger två 

unpack objekt som packar upp add- och removeObject meddelande som nu består av ett antal 

numeriska värden av float typen ”f f f”. AddObject och removeObject meddelande består nu 

av ”sessionID”, ”fiducialID”, horisontell position, vertikal position och rotationsvinkel. Från 

addObject behöver vi bara första tre (därför tre outlets) och från removeObject bara sessionID. 

RemoveObject skickar också en bang som skickar meddelande ”0” till kubräknaren och stoppar 

uppspelningen när kuber lämnar kameras synfält. 

 

SessionId från både add- och removeObject är nummer i heltal som bara går upp. De registrerar varje 

händelse av respektive typen. Om en kub dyker upp i kameras synfält går sessionID från addObject 

upp +1. Om en till dyker upp, gör sessionID samma sak. Om vi antar att sessionID var 0 från början, 

nu är det 2. SessionID från removeObject är fortfarande 0 eftersom ingen kub har lämnat kameras 

synfält. Genom att subtrahera sessionId från addObject med sessionId från removeObject (2 – 0 = 0) 

får vi en effektiv räknare som räknar hur många Fiducial markörer som är i kameras synfält samtidigt 

(markerat ”nr of cubes” i koden). Objekt med en liten pil på vänstra sidan och vars högre hörn är snett 

är nummerobjekt. Deras syfte är att visa ett nummer som de tar emot i inlet och släpper igenom det 

via outlet. Detta är praktiskt för att dem kan användas som display. Antalet kuber förs vidare åt två 

håll. Det ena kollar om antalet är 1 för att starta förhandsvisningsläge. De andra ser om antalet är 3 för 

att starta huvudläge. Eftersom == är en logisk operator blir resultatet antingen 0 eller 1. Objektet sel 

(select) skickar bang från olika outlets beroende på vilka angivna nummer stämmer överens med det 

numret som objektet sel har fått i sin intlet. Om antalet kuber är 3, skickas en bang till ”s start”, annars 

skickas en bang till ”s stop”. 

 

S står för ”send” som skickar data annanstans i applikationen. R (read) motsvarar send och tar emot 

data som S har skickat. ”start” och ”stop” är inga riktiga kommandon utan bara unika namn på S och 

R objekt för att kunna skicka data till rätt del av applikationen. Ett ”S” kan ha flera ”R”, men inte 

tvärtom. På samma sätt skickas en bang till förhandsvisningsläge om antalet kuber är 1. På nedre 

högra sidan av bilden ser vi två länkar från vänstra ”unpack” objektet. Den vänstra skickar Fiducial 

markörens ID. Den högra skickar dess horisontella position, men eftersom den är i format (0.000 – 

1.000), måste den bearbetas först. Den multipliceras först med 10 för att formatet skulle vara 0.00 – 

10.00. Sedan delas den med 3 för att dela kameras synfält i tre zoner och omvandlas till int för att vara 

heltal. Sedan läggs +1 till den för att zoner ska vara 1,2,3 istället för 0,1,2 (int avrundar nedåt). 

 

Markörens ID (markerat Fiducial i koden) och dess position (markerat position) sparas i en tabell döpt 

till array1 med tabwrite objektet. Position blir rad och sedan används som kubens ID för att hantera 

ordningen i vilken man placerar kuberna. ”Fiducial” sparas på plats 1, 2 eller 3 för att ljudspåret 

kopplad till den kan spelas oavbrutet i huvudläge. ”Fiducial” skickas också till ”s previd” för att 

kunna spela upp sitt respektive ljudspår i förhandsvisningsläge. ”pd samples” skapar en subpatch där 

alla ljudspår är samlade. 
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NIVÅ 2 

På vänster sida av bilden ovan finns en rad objekt som spelar upp ljudspår i det som vi tidigare kallade 

för huvudläge. På höger sida är förhandsvisningsläge. Bang från ”r start” (som ”s start” har skickat) 

går vidare till t (trigger) objekt. Trigger skickar flera bangs vidare, fast i sekvens från höger till vänster 

outlet. De tre läser vilka Fiducials som är på plats 1, 2, och 3 i vår array1 tabell. Anledningen att de 

triggas i omvänd ordning är på grund av Fiducial på plats 1 som behöver läsas in sist för att den 

kommer att spelas upp först. FiducialID på plats 1 ställs in i två tillfälliga tabeller som variabler (set  

$1L och set $1R) och bang i samma meddelande gör att tabplay~ objekt spelar upp det ljudspåret som 

motsvarar den. ”Dac~” står för digital-analog converter och är den virtuella högtalaren som genererar 

ljud. Siffrorna 1 och 2 betyder att ljudspåret är stereo (två tabeller motsvarar höger och vänster). 

Tabplays högra outlet skickar bang till en räknar-loop. Den skickar bang tillbaka för att ladda in 

ljudspår på position 2 och sedan 3 med hjälp av sel objektet vars funktion vi förklarade tidigare. När 

räknaren har nått 3, ställs den om till 0. På det sättet spelas ljudspår på plats 1, 2 och 3 i rad oavbrutet. 
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I nedre sidan av bilden är en modul som spelar upp applåd när användaren har placerat rätt Fiducials 

på rätt ställe. Det betyder att ID på position 1 ska vara 3, ID på position 2 ska vara 9, och ID på 

position 3 ska vara 15. ID på plats 1 multipliceras med 1000. ID på plats 2 multipliceras med 100 och 

adderas med den första och sedan adderas med ID på plats 3. På det sättet blir 

3*1000+9*100+15=3915. Hela görs för att det är lättare att jämföra ett nummer än tre med en logisk 

operand ==. Om resultatet är 3915, spelas applåd tillsammans med hela originallåten. 

På höger sida tar ”r previd” emot ID av den Fiducial som ska spelas upp i förhandsvisningsläge och ”r 

preview” tar emot en bang som skickar ID:en vidare till två ”set” objekt som motsvarar höger och 

vänster stereoljud. Ljudet spelas upp av ”tabplay~” via ”dac~ 1 2” Längst till vänster och längst till 

höger på bilden syns ”r stop” som avslutar uppspelningen när kuber tas bort från kameras synfält. ”R 

start” på main sidan är dessutom länkad till stop på höger sida för att två lägen inte ska överlappas och 

för att huvudläget har prioritet över förhandsvisningsläget. 

 

NIVÅ 3 

 

På bilden till vänster visas den tredje abstraktionsnivån. 

Loadbang objektet skickar en bang automatiskt när denna 

subpatch läses in. I detta exempel öppnas ljudspåret 

d1.wav och sparas som stereo i två tabeller 0L och 0R som 

visas under. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

7.2 Bilaga 2 Observationsschema 

 

------------------------------------------- 
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Test Nr:1 

 

Löstes uppgiften?  

Ja  

Hur lång tid (min, sek): 

 

7,06 

 

Hur löser dem uppgiften (systematiskt, lekfullt, planlöst): 

Systematisk, förstod uppdelningen i kuberna, använde sig av förhandsvisningsfunktionen 

mycket. 

 

Övriga observationer? 

Förstår interaktionen mycket väl, vred kuben som vi hade tänkt.  

 

-------------------------------------------- 

Test Nr: 2 

 

Löstes uppgiften?  

Ja  

 

Hur lång tid (min, sek): 

8,24 

 

Hur löser dem uppgiften (systematiskt, lekfullt, planlöst): 

Lekfullt, planlöst och ostrukturerad.  

 

Övriga observationer? 

Förvirrad över strukturen. Fokuserar på Fiducial markörerna, förstod interaktionen under ti-

den själva användandet och kunde sedan lösa genom att fokusera mer på att lyssna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test Nr: 3 

Löstes uppgiften?  

Ja  
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Hur lång tid (min, sek): 

3,50 

 

Hur löser dem uppgiften (systematiskt, lekfullt, planlöst): 

systematiskt lekfull användande av förhandsvisningsläget, mycket koncentrerad lyssnade 

klart på kubernas musik. 

 

Övriga observationer? 

 

-------------------------------------------- 

Test Nr: 4 

 

Löstes uppgiften?  

Ja  

 

Hur lång tid (min, sek): 

7,19 

 

Hur löser dem uppgiften (systematiskt, lekfullt, planlöst): 

Lekfullt och systematisk och koncentrerad, använde förhandsvisningsläget mycket systema-

tiskt 

 

Övriga observationer? 

Använde sig av hörseln på ett bra sätt och agerade endast efter hörseln men var dock 

ganska osäker på om själva interaktionen utfördes korrekt.  

 

 

------------------------------------------- 

Test Nr: 5 

Löstes uppgiften?  

Ja  

 

Hur lång tid (min, sek): 

8,20 

 

Hur löser dem uppgiften (systematiskt, lekfullt, planlöst): 

Systematisk men osäker över teknologin, ganska ivrig lyssnade inte klart på alla musik delar 

utan testade direkt utan att ha lyssnat noga i början. Testade inte alla fyra sidor på en gång. 

Efter ett tag började lyssna ordentligt på kubernas sidor och kunde lösa uppgiften. 

 

Övriga observationer? 

Uttryckte efter att ha klarat uppgiften att det var väldigt roligt. 
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-------------------------------------------- 

Test Nr: 6 

Löstes uppgiften?  

Nej 

 

Hur lång tid (min, sek): 

10,17 

 

Hur löser dem uppgiften (systematiskt, lekfullt, planlöst): 

Planlös och lekfull, kände sig osäker i början, lyssnade inte så noga på alla sidor och var iv-

rig på att placera kubernas utan att ha lyssnat färdigt på kubernas ljud. Hade rätt ordning 

och alla sidor var rätt förutom den första, hann inte lösa uppgiften men var dock mycket 

nära. 

 

Övriga observationer? 

 

 

-------------------------------------------- 

Test Nr: 7 

Löstes uppgiften?  

Ja  

Hur lång tid (min, sek): 

3,03 

 

Hur löser dem uppgiften (systematiskt, lekfullt, planlöst): 

Lekfull och ivrig i början, lyssnade väldigt snabbt på de olika sidorna och var mycket lekfull, 

uttryckte flera gånger hur roligt det var. Lyssnade sedan noga på två kubers alla sidor men 

inte den sista kuben. Efter att ha lyssnat noga på sista kubens sidor ordentligt kunde han 

lösa pusslet. 

 

Övriga observationer? 

 

-------------------------------------------- 

Test Nr: 8 

 

Löstes uppgiften?  

Ja  

 

Hur lång tid (min, sek): 

6.00 

 

 

Hur löser dem uppgiften (systematiskt, lekfullt, planlöst): 

Koncentrerad och systematisk, använde öronen och lyssnade noga, men lyssnade inte klart 

på kubernas sidor från början. Testade några gånger. Lyssnade efter ett tag klart på alla si-

dors musik och löste pusslet. 
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Övriga observationer? 

 

-------------------------------------------- 

Test Nr: 9 

Löstes uppgiften?  

Ja  

 

Hur lång tid (min, sek): 

2,57 

 

Hur löser dem uppgiften (systematiskt, lekfullt, planlöst): 

Systematisk lyssnande, lekfull men ivrig: lyssnade inte klart på sidornas musik ända till slu-

tet. Lyssnade noggrannare efter ett tag på samma systematiska sätt alla sidornas musik och 

klarade testet på andra försöket.  

 

Övriga observationer? 

Sade både under och direkt efter att ha löst uppgiften att prototypen var cool och underhål-

lande att använda. 

 

-------------------------------------------- 

Test Nr: 10 

 

Löstes uppgiften?  

Ja  

 

Hur lång tid (min, sek): 

2,26 

 

Hur löser dem uppgiften (systematiskt, lekfullt, planlöst): 

Försiktig och engagerad samt lyssnade noga, lyssnade på sidornas hela musikbit en och en. 

Klarade på första försöket. 

 

Övriga observationer? 

 

-------------------------------------------- 

 

 

Test Nr: 11 

Löstes uppgiften?  

Ja 
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Hur lång tid (min, sek): 

2,43 

 

Hur löser dem uppgiften (systematiskt, lekfullt, planlöst): 

Ivrig och lekfull i början ändrade sida konstant utan att lyssna så bra. Lyssnade snäppet 

bättre sedan och klarade pusslet på första försöket. 

 

Övriga observationer? 

 

-------------------------------------------- 

Test Nr: 12 

 

Löstes uppgiften?  

nej 

 

Hur lång tid (min, sek): 

6,30 

 

Hur löser dem uppgiften (systematiskt, lekfullt, planlöst): 

Koncentrerad och systematisk men lyssnade inte noga på kubernas sidor en och en och 

bytte sida ofta. Efter första försöket började användaren att lyssna lite noggrannare men var 

fortfarande ivrig. Testade vilt flera gånger, gav upp efter 6,30 min 

 

Övriga observationer? 

------------------------------------------- 

Test Nr: 13 

Löstes uppgiften?  

Nej 

 

Hur lång tid (min, sek): 

10,01 

 

Hur löser dem uppgiften (systematiskt, lekfullt, planlöst): 

Lekfull men ivrig i början, lyssnade inte klart på kubernas sidors ljud. Testade i förhandsvis-

ningsläge flera gånger utan att testa hela kombinationen. Var ganska förvirrad och osäker på 

att testa hela kombinationen. Testade en gång hela kombinationen som inte var korrekt, tes-

tade sedan alla kuber igen utan att lyssna klart på kubernas sidors ljud. Testade sedan vilt. 

 

Övriga observationer? 

 

-------------------------------------------- 

Test Nr: 14 
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Löstes uppgiften?  

Ja  

 

Hur lång tid (min, sek): 

4,31 

 

Hur löser dem uppgiften (systematiskt, lekfullt, planlöst): 

Engagerad, systematisk och hade tålamod, lyssnade noga på sidornas hela musikdel på 

varje kub. Testade vilt efter första försöket: bytte ordning på kuberna utan att ha lyssnat 

igen. Lyssnade igen systematiskt en för en och klarade pusslet. 

 

Övriga observationer? 

 

-------------------------------------------- 

Test Nr: 15  

 

Löstes uppgiften?  

Ja  

 

Hur lång tid (min, sek): 

9,29 

 

 

Hur löser dem uppgiften (systematiskt, lekfullt, planlöst): 

Testade lekfullt i början, gick över sedan till koncentrerad och systematisk, lyssnade noga på 

kubernas sidor. Efter första kombinationsförsöket testade användaren lite vilt: ändrade posit-

ion på kuberna utan att lyssna igen på dess sidor. Efter att ha lyssnat igen en och en noga 

så löste användaren pusslet. 

 

Övriga observationer: 

 

 

 


