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Abstract
This study examined how users interact with a smartphone while in a learning situation based 

on videos via smartphones as a learning tool, and how this interaction and phenomena is 

experienced. The five test subject were separately given the same task that they were to solve 

using video instructions that were picked out and given to them. After finishing the task the 

subjects were observed while they demonstrated how they completed the task. After the 

observation the subject were interviewed using semi-structured interviews. The results show 

that the user experience of this phenomena is based on more pragmatic values than we could 

find in earlier studies, i.e. simplicity and functionality. We found that people in an older 

generation, age 50-60, had a more positive experience and view on mobile learning as a whole 

than what was stated in earlier studies. It also shows that the actual interaction with the 

smartphone during the task was minimal and only used to solve problems with the interaction 

such as bad image, bad sound or instructions going to fast. We believe that these results can 

be used in further studies on user experience and mobile learning and also for the designing of 

new products.
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Sammanfattning
I denna studie undersökte vi hur användare upplever och interagerar med smartphones i en 

situation där de använder video via smartphones som verktyg för inlärning. De fem 

testpersonerna i studien utförde var för sig uppgifter som de med hjälp av video via 

smartphones skulle lösa, de instruktioner som de utgick ifrån var förutbestämda. Efter slutförd 

uppgift utfördes en kort observation där de visade hur de utförde uppgiften samt 

semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att användarupplevelsen av detta fenomen är 

baserat på mer pragmatiska värden än vad vi utifrån tidigare forskning kunnat utläsa. Det 

visar att äldre personer i 50-60 års ålder har en mer positiv inställning till denna teknik och 

utvecklingen för mobilt lärande än vad tidigare forskning visade. Det visar även att 

interaktionen med mobiltelefonen i inlärningssituationer var minimal och endast utfördes för 

att lösa problem som dålig bild, dåligt ljud och för snabba instruktioner. Resultatet från denna 

studie kan användas i ytterligare liknande undersökningar som bakgrund samt som grund i 

produktutveckling med fokus på användarupplevelser.

Nyckelord: Användarupplevelse, mobil inlärning, smartphones
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1. Inledning 
Video  som  metod  för  lärande  används  oftast  som  komplement  till  lärare  i 

klassrumssituationer(Zahn et.  al.,  2005), antagningsvis kan dock video i  kombination med 

portabla digitala artefakter ha en potential att ha en större påverkan på dagens lärande och 

synen  på  lärande,  speciellt  praktiskt  lärande.  Det  finns  inte  alltid  tillgång  till  föreläsare, 

instruktörer, tränare etcetera som hands on kan förklara och beskriva hur man ska gå tillväga 

för att lösa vissa specifika praktiska uppgifter. “I hear and I forget. I see and I remember. I do 

and I understand”(DuFour et. al., 2006, p.1), är ett citat som syftar på,  learning by doing.  

Montessori skolor har länge använt sig av denna metod att få eleverna att förstå bättre, de 

använder exempelvis klossar och andra liknande föremål för att lösa matematiska problem. 

Även i högre studier har det visat sig vara en bra metod för inlärning(Klemmer et. al. 2006. p.  

140-149).  När  man  inte  har  direkt  tillgång  till  professionella  instruktörer  kan  inspelade 

videoklipp  och  film,  enligt  oss,  vara  ett  väldigt  bra  komplement  som  finns  relativt 

lätttillgängligt där vi virtuellt via en individ som har en specifik kunskap kan få hjälp att lära 

genom att observera och kopiera det som instruktören gör. Detta är någonting som givetvis 

går att förmedla med hjälp av andra tillvägagångssätt, som till exempel pappersinstruktioner 

som  är  någonting  som  vi  i  denna  studie  kommer  att  jämföra  med  när  vi  undersöker 

upplevelsen kring video och smartphones.

I och med teknikens snabba utveckling under 90-talet och 00-talet har det dykt upp många 

nya möjligheter för användare att snabbt och enkelt kunna kommunicera med varandra. Inte 

bara via att prata i telefonen utan att använda mobiltelefoner och andra portabla artefakter till 

att skriva textmeddelanden, videochatta, prata via sociala nätverk, ladda upp bilder och även 

ladda upp filmer för andras beskådning. Vi är intresserade av hur man via film och videoklipp 

kan lära sig nya saker, att gå ifrån det traditionella sättet att införskaffa kunskap. Framförallt  

vill  vi  undersöka  hur  man  med  hjälp  av  video  på  smartphones  kan  lära  sig  praktiska 

kunskaper. I denna studie kommer det som testpersonerna ska lära sig vara origami, att med 

hjälp av papper skapa olika typer av figurer. 

Vi tror att mobila digitala artefakter, som smartphones och tablets, påverkar hur vi lär oss på 

ett positivt sätt. Att ta reda på vad inställningen till och hur upplevelsen är kring smartphones 

som  verktyg  för  praktiskt  lärande  har  relevans  i  och  med  att  man  baserat  på  resultatet 

möjligtvis kan utforma vissa utbildningar annorlunda och använda mobila enheter enligt dess 
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potential och på så sätt effektivisera delar av inlärningsprocessen. Hur man i miljön agerar 

och använder sig av artefakterna är relevant för att få information om hur man kan utforma 

och designa  dessa mobila  digitala  artefakter  och dess  hjälpmedel  för att  dessa ska kunna 

anpassas till hur de faktiskt används i vissa specifika situationer.

Förhoppningen är  att  denna undersökning även skall  kunna användas  som jämförelse  vid 

undersökningar av andra aspekter  av smartphones  och hur vida användarupplevelser  går i 

linje med exempelvis funktion.

1.1 Syfte

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur video på smartphones upplevs som medie för 

inlärning, detta för att bättre kunna anpassa både de verktyg som finns kring smartphones och 

andra mobila artefakter samt utbildning och hur vi använder dessa digitala mobila artefakter i 

inlärningssyfte. Förhoppningen är att visa på att dessa artefakter, främst smartphones, är ett 

verktyg som bör användas i större utsträckning i inlärningssyfte. 

Fokus  ligger  på  upplevelsen  snarare  än  den  faktiska  inlärningen  och  vi  kommer  inte  i 

undersökningen att dra slutsatser om inlärning som område.

1.2 Frågeställning

Det  vi  är  intresserade  av  är  att  ta  reda  på  hur  personer  använder  smartphones  i 

inlärningssituationer  där  de  via  video  lär  sig  nya  praktiska  kunskaper  samt  hur  personer 

upplever denna interaktion och situation med smartphones i fokus.

De frågor som vi utgår ifrån är; 

Hur upplever användaren smartphone som plattform för praktisk inlärning via video? 

Hur  interagerar  personer  med  och  kring  smartphones  i  ett  videobaserat 

inlärningssammanhang?
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1.3 Avgränsningar

I undersökningen kommer testpersonerna att utföra uppgifter som innebär att de ska lära sig 

vissa saker, undersökningen går inte ut på att mäta dessa kunskaper utan uppgifterna är endast 

till för att vi ska kunna säkerställa att det resultat som vi får ut av datainsamlingen är relevant.

Vi kommer inte att undersöka eventuella skillnader mellan olika smartphones i och med att vi 

antar  att  skillnaden  mellan  dessa  är  så  marginell  att  den  inte  påverkar  vår  undersökning 

signifikant.

Videoklippet som kommer att användas under uppgifterna kommer inte att analyseras av oss 

när  det  gäller  hur  bra  instruktionerna  är  ur  en  pedagogisk  synvinkel  då  vi  inte  besitter 

kunskaper inom det området och inte anser det relevant för vår undersökning då huvudsaken 

är att testpersonerna har samma förutsättningar.

2. Bakgrund
Intressanta områden för vår studie är  användarupplevelser, mobilt lärande, situerat lärande 

samt  inlärning av praktiska färdigheter. I och med att denna studie syftar på att undersöka 

användarupplevelse  så  är  detta  fokusområdet  i  undersökningen,  metoden  samt  analysen 

kommer till största del att vara baserat på detta. Andra områden inkluderas även i studien, 

som mobilt lärande, vilket även det har en stor del då det är just upplevelsen kring praktiskt 

mobilt lärande som undersöks. I och med den praktiska inlärningsaspekten är givetvis detta 

också en intressant punkt. Det sista av de fyra huvudområden vi inriktar oss på är situerat 

lärande, vi är intresserade av hur vida situerat lärande kan på något sätt kopplas till praktisk 

mobil inlärning.

2.1 Användarupplevelse

Termen användarupplevelse  (eng.  user  experience  eller  UX)  har  blivit  allt  vanligare 

framförallt  inom  fältet  människa-data-interaktion,  eller  MDI.  Tekniken  går  framåt  med 

relativt hög fart och nya artefakter blir mer kraftfulla och användbara för oss användare, men 

för att  få produkten att  bli  populär  och välanvänd krävs förutom funktion och kvalité  att 

produkten skapar  en positiv  upplevelse  hos  användaren(Hassenzahl  and Tractinsky,  2006, 

p.91-97). Användarupplevelse är subjektivt, situationsbundet, komplext, dynamiskt och delvis 

oberoende av funktion och kvalité(Law et.  al.,  2009,  p.719)   vilket  innebär  att  det  är  en 
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Figur 1: Bild tagen från Hassenzhal och Tractinsky (2006)

fokuspunkt  för  sig  i  designprocessen av  till  exempel  en  MDI produkt.  Det  som påverkar 

användarens upplevelse är omgivningen och miljön i både fysiskt och social form, produktens 

funktion,  komplexitet  och  mening  samt  användarens  egna  fördomar  och 

förutsättningar(Hassenzahl and Tractinsky, 2006, p.95). Det finns även produkter inom MDI 

som  inte  har  som  mål  att  främja  upplevelse  utan  framförallt  ska  vara  effektiva  och 

funktionella(McCarthy  and  Wright,  2004,  p.4),  detta  förekommer  till  exempel  i 

patienthanteringssystem på sjukhus. I och med att användarupplevelser är väldigt subjektiva 

så är det viktigt att få testpersonerna att så väl som möjligt beskriva sin upplevelse för att  

skapa en förståelse kring fenomenet.

Termen user experience blev populär tack vara Don Norman(et. al., 1995, p.155) på 90-talet 

genom de studier han genomförde.  Forskare som forskar  kring användarupplevelse  har  ej 

kommit  överens  om  en  gemensam  definition  gällande  fenomenet,  utan  det  finns  flera 

definitioner med likheter och skillnader samt vissa ståndpunkter som är detsamma.(Law et. 

al., 2009, p.719)  Detta leder till att begreppet kan vara ganska svårt att konkret ha att göra 

med, men det finns vissa begrepp och gemensamma nämnare som man kan utgå ifrån.

Användarupplevelse  jämförs  ofta  med  användbarhet,  men  det  finns  väsentliga  skillnader 

mellan de två begreppen och de syftar egentligen på olika saker. Marc Hassenzahl(et.  al.,, 

2006, p.1-2) poängterar tre huvudsakliga skillnader  (se figur 1).  Den första är  helhetssyn, 

användbarhet  fokuserar  på  olika  uppgifter  och  hur  man  löser  dessa  medans 

användarupplevelse  har  en 

helhetssyn där man fokuserar 

även  på  saker  som  inte  är 

baserade på att en uppgift ska 

lösas.  Den  andra  är 

subjektivitet,  användbarhet 

kan  undersökas  genom 

exempelvis  observationer  av 

användandet  av  specifika 

artefakter där man observerar 

vad  testpersonen  gör  för  att 

lösa  problem och vad som är 

mest  effektivt  ur  en  objektiv  synvinkel.  Användarupplevelsen  baseras  inte  bara  på  att 

produkten är  objektivt  bra utan även hur användaren faktiskt upplever  den.  Den tredje  är 
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positivt  tänkande.  Användbarhet  fokuserar på problem och hur man enklast  kommer förbi 

dessa hinder och löser dessa problem medans användarupplevelse fokuserar på de  känslor en 

användare  känner  vid  brukandet  av  en  produkt.  Målet,  eller  en  del  av  målet,  med 

användarupplevelsefokuserad  design  är  att  skapa  känslor  hos  användaren  i  linje  med 

produktens syfte. Hassenzahl(et. al., 2006, p.2) tar även upp andra viktiga fokuspunkter som 

vissa  forskare  lägger  extra  tyngd  på.  Dessa  är  till  exempel  behovet  av  motivation,  att 

användare ser en anledning och en mening med att använda en specifik produkt eller utföra en 

handling,  samt  tillförlitlighet,  att  användaren litar  på och inte känner osäkerhet  inför eller 

under  användandet  av  en  produkt.  Dessa  två  begrepp,  motivation samt  tillförlitlighet,  är 

intressanta att utgå ifrån när man analyserar datan från intervjuerna.

Vid undersökningar  om användarupplevelse så måste  man tänka på andra aspekter  än till 

exempel motivation och tillförlitlighet, Karapanos(et. al., 2009, p.647) tar till exempel upp att 

det kan vara skillnader på inte bara attityder och känslor mellan olika individer utan även 

samma individ kan ha olika attityd beroende på tidpunkt och sammanhang. En individ kan ha 

flera olika uppfattningar om en artefakt, till exempel utseende, pris och så vidare, samtidigt 

som tendensen att ha dessa i åtankte vid upplevelsen vid en specifik tidpunkt varierar. Vilket 

kan  innebära  att  upplevelsen  av  samma  fenomen  eller  artefakt  tolkas  olika  beroende  på 

exempelvis  individens  erfarenhet,  detta  kan  påverka  hur  testpersonerna  upplever 

interaktionerna.

Hassenzahl  påpekar  att  MDI  forskningen  länge  har  varit  fokuserad  på  problem,  även  i 

användarfokuserad MDI forskning har man fokuserat på problem och lösningar snarare än 

användaren i sig. Men i och med introduktionen av upplevelsecentrerad forskning inom bland 

annat MDI började man att  titta bortom dessa problem.(Hassenzahl  and Tractinsky,  2006, 

p.92) I undersökningar om användarupplevelser är det alltså inte alltid nödvändigt att basera 

resultaten  på  hur  vida  testpersonerna  löste  eventuella  problem  på  rätt  sätt  eller 

överhuvudtaget.

Van den Hoven(Hoven et. el., 2007, p.109) med flera har undersökt materiell interaktion, eller 

tangible  interaction,  TI,  i  kombination  med  MDI och behovet  av  en  mer  kontextbaserad 

design av MDI produkter samt mer fokus på hedoniska aspekter som fun, hur roligt någonting 

är, eller  engagemang  hos  användaren.  I  och  med  vikten  av  hedoniska  aspekter  så  är  hur 
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användaren upplever situationen utifrån dessa, vilka känslor och tankar som uppkommer i 

interaktionen och liknande, relevant att undersöka.

2.2 Situerat lärande

Ett intressant område kopplat till  vår undersökning är  situerat lärande, hur mobilt lärande 

främjar detta och hur det upplevs av individen. Situerat lärande blev först introducerat av Jean 

Lave  och  Etienne  Wenger  i  början  på  90-talet(Lave  and  Wenger,  1991),  de  menar  att 

inlärning  ofta  sker  i  sammanhang  där  det  området  i  fråga  praktiseras  samt  att  det  är  en 

abstrakt typ av lärande där man inte enbart lär sig specifika saker utan får en bredare kunskap 

inom ett område specifikt för den kontext man befinner sig i.

Situerat  lärande är  inte  alltid  positivt  och det  finns undersökningar  som påpekar  negativa 

aspekter i och med att det kan ses som väldigt abstrakt och brett. Det kan skiljas från mer 

specifik  inlärning där man snarare än abstrakt  och bred kunskap specificerar  sig inom ett 

område, detta kan i vissa fall vara bättre enligt John R. Anderson med flera. Det handlar inte 

om att det ena utesluter det andra utan snarare att hitta rätt metod för rätt tillfälle för att inte 

slösa med resurser i onödan.(Anderson et. al., 1996, p.10)

2.3 Inlärning av praktiska färdigheter

Ett sätt att tillförse sig praktisk kunskap är genom upplevelsebaserad inlärning, eller learning 

by doing. Detta bygger på att individen genom att inte bara teoretiskt lära sig instruktioner 

utantill utan även använda dessa kunskaper och applicera dessa för att få ytterligare förståelse 

inom ämnet i fråga genom exempelvis repetition.(DuFour et. al., 2006) Kroppen har förmågan 

att  snabbare och mer nyanserat  än hjärnan lära  sig vissa saker och vi lär  oss om världen 

genom att interagera med objekt i den.(Klemmer et. al.,  2006, p.140) I och med att vi inte 

alltid är medvetna om vad vi gör och hur vi gör det så är det även viktigt i en undersökning 

som denna att  observera hur testpersonen agerade i miljön,  om den använde sig av några 

hjälpmedel  eller  liknande.  Det  är  även  intressant  att  se  om  telefonen  upplevs  som  ett 

hjälpmedel som är lättanvänt i miljön.

I praktiskt lärande, lärande där man lär sig applicera teoretisk kunskap i praktiken, använder 

man ofta det så kallade muskelminnet eller motoriska minnet. Den del av hjärnan som denna 

del befinner sig i kontrollerar musklers rörelser utan att medvetandet behöver agera, exempel 

på detta är cykling och simning. När man en gång lärt sig hur man ska använda musklerna 
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behövs  inte  medvetandet  längre  för  att  utföra  kunskapen,  kroppen  vet  vad  den ska  göra 

självmant tack vare muskelminnet.(Klemmer et. al.,  2006, p.140-149) Detta fungerar även 

som komplement till kunskaper som inte är helt omedvetna, man kan vara medveten om vad 

man  utför  samtidigt  som  precisionen  och  skickligheten  är  någonting  som  sitter  i 

muskelminnet. 

2.4 Mobil inlärning

Att lära sig all  sin kunskap i  klassrummet är inte längre en självklarhet.  De nya  tekniska 

möjligheterna  har  brett  ut  sig  inom  skollärandet  och  även  studier  i  egna  hemmet  har 

genomgått en förändring. Tablets, smartphones och tillgången till internet har gjort det möjligt 

att komma åt material och kunskap i mycket större utsträckning. Detta fenomen tror forskare 

kommer att bli mer vanligt, att lärandet flyttar ut från klassrummen mer och att de studerande 

tar kursmaterialet och anpassar det till det sättet de bäst lär sig det i deras egna miljöer.(The 

Horizon Report: 2012, 2012, p.5)

En gren i det nya lärandet kallas mobil inlärning, eller m-learning, som innebär att inlärning 

sker  via  en  trådlös  enhet  som  exempelvis  en  mobiltelefon  eller  en  bärbar  dator.  En 

beskrivning av m-learning som O’Malley tar upp är:

“Any sort of learning that happens when the learner is not at a fixed,

predetermined location, or learning that happens when the learner

takes advantage of the learning opportunities offered by mobile

technologies.”(O’Malley et. al., 2005, p.6) 

Mobil inlärning förekommer allt mer i undervisning i skolor och i högre studier har mobilt 

lärande en starkt växande framfart,  särskilt starkt är utvecklingen av mobila appar. Att ha 

smartphones  som är  uppkopplade  till  internet  och  GPS samt  att  mobiltelefonerna  har  en 

kamera gör att apparna kan konstuerars på många olika kreativa sätt som tilltalar många olika 

sorters människor.(O’Malley et. al., 2005, p.6) 

En fördel med att lära sig via mobil inlärning är att källan till kunskap är tillgänglig när som 

helst,  var som helst  i  form av en trådlös  enhet  som exempelvis  sin mobiltelefon.  Skolor, 

bussar och caféer är bara några exempel på situationer som mobil inlärning tillämpar sig bra.

(O’Malley et. al., 2005, p.6) I en rapport från mobilföretaget Ericsson står det att de tror att till 
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år 2015 kommer 80% av all världens internettrafik ske med en mobil enhet och redan nu i  

Japan beräknas det att hela 75% av internet användandet sker via mobila enheter. Ett tecken 

på den växande framfarten är bland annat att webbföretag anpassar innehållet på webbsidor 

beroende på vilken skärmstorlek de olika enheterna har som hemsidebesökarna använder.(The 

horizon Report, 2011, p.12) 

Det finns tidigare forskning som visar att unga personer tenderar ofta till att acceptera olika 

sorters former av inlärning som den äldre generationen tycker är kontroversiell och ibland 

svår att ta till sig, de föredrar mer det traditonella sättet att lära sig saker. En förklaring till 

detta kan vara att den yngre generationen är uppvuxen med teknik runt omkring sig och är 

mer flexibel till olika lösningar och för att lära sig på flera olika sätt(Yordanova, 2007), vilket 

kan vara en intressant jämförelse att göra i denna studie. 

Ett närliggande område till m-learning är e-learning som innebär att precis som m-learning att 

all inlärning sker elektronisk men skillnaden mellan dessa två är att e-learning inte är mobil 

och sker enbart på en fast dator, med andra ord sker inte inlärning trådlöst och i en varierande 

miljö som m-learning kan. E-learning används oftast inom olika sorters distansutbildningar 

där studernade får ta del av materialet online. E-learning har också oftast mer tyngd i sitt  

material som exempelvis större filer och läromedelsmaterial.(Steinberg and Hedlund, 2010, 

p.83-87) 

I en fyra till  fem års intervall  tror forskare att  lärandet  från internet  har utvecklats  till  att 

mycket kunskap blir av att lära sig genom att göra. Rörelser, röststyrning och interaktivitet  

med sin mobila enhet kommer troligtvis att till stor del ha en betydande roll i hur vi intergerar  

med de mobila enheterna.(The horizon Report, 2012, p.7-8) 

En omfattande studie av hur mobil inlärning kan hjälpa och utveckla undervisningen i skolan 

gjordes av “The Learning and Skills  Development Agency” (LSDA) och “Tribal CTAD”. 

Detta projekt pågick i tre år på fem olika universitet och skolor med 19 lärare runtom i europa 

involverade. Dessa lärare hade studenter mellan 16-24 år. Huvudmålet med projektet var inte 

enbart att se vilka attityder och acceptans mobilt lärande kan ha utan också hur man designar 

olika sorters läromedel för dessa ändamål.(Savill-Smith et. al., 2006, p.1-3) Intressanta delar i 

denna studie var att de flesta lärare och elever efter studien var väldigt positiva till att använda 

sig av mobilt lärande i undervisningen, de tyckte att undervisningen och att lära sig något fick 
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en ytterligare dimension och att studierna kunde ske var som helst när som helst.(Savill-Smith 

et. al., 2006, p.60)

En  annan  intressant  del  i  projektets  resultat  som  lärarna  hade  lagt  märkte  till  var  att 

studenterna oftast var väldigt bekväma i att använda sig  av mobiltelefoner i alla olika sorters 

sammanhang i  deras vardag.  Lärarna hade också iakttagit  och sett  att  vissa personer  som 

vanligtvis  haft  svårt  för  skolan  med  motivation  och intresse  nu  fått  en  annan attityd  för 

lärande tack vare mobiltelefonen som lärandeverktyg.(Savill-Smith et. al., 2006, p.49)

Adele  Botha,  med  flera,  genomförde  en  undersökning  på  användarupplevelse  av 

mobiltelefoner  i  ett  mobile  learning  sammanhang.  Intressanta  punkter  som  tas  upp  i 

undersökningen är bland annat mobil inlärning har en stor potential men att det inte fått fäste 

på grund av att många inte applicerar fenomenet i sin verksamhet innan det blir accepterat och 

använt i en större skala än vad det är idag. De pekar också på att det är många som hoppar av  

vid användning av mobila artefakter i inlärningssituationer till skillnad från den traditionella 

typen av klassrumsinlärning. En av de största anledningarna till detta är att användarna av 

dessa system upplever en frustration vid användningen.(Botha et. al., 2010, p.29)

3. Metod
För  att  undersöka  hur  personer  upplever  praktisk  kunskap  via  video  på  mobiltelefoner, 

behövde  vi  konstruera  en  inlärningsstiuation  där  testpersoner  fick  använda  sig  av  det 

fenoment för att de själva skulle få egna erfarenheter och referenser om ämnet. Vi inledde 

med en pilotstudie för att kunna testa vår metod och förändra de delar som inte fungerade. I 

den första studien blev testpersonerna efter inlärningssituationen observerade där de fick visa 

vad  de  hade  lärt  sig  under  situationen  och  hur  de  hade  interagerat  med  telefonen. 

Observationen följdes upp av en intervju för att få reda på testpersonernas upplevelser och 

åsikter om fenomenet. Även en ytterliggare studie som pågick under en längre inlärningstid 

genomfördes med samma upplägg, detta för att få ett mer kompletterande resultat för studien 

samt att se om det fanns några skillnader mellan de kortare inlärningssituationerna och den 

längre.  Sammanfattningsvis  bestod  studie  1  och  studie  2  av  tre  delmoment,  en 

inlärningssituation, en observation och en intervju.
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3.1 Pilotstudie

I den pilotstudie som genomfördes fanns flera skillnader från vad som slutligen skulle bli den 

metod som vi använde i studien. Dessa skillnader kommer att förklaras i detta kapitel.

Pilotstudien  genomfördes  med  en  24  årig  man  i  en  lägenhet.  Testpersonen  fick  en 

mobiltelefon med ett videoklipp som visade hur man spelade en specifik låt på gitarr, han fick 

också en akustisk gitarr. Instruktionen testpersonen fick var att han skulle lära sig så mycket 

som möjligt under 20 minuter och efteråt bli intervjuad. Platsen han fick sitta på var en soffa 

med ett bord framför sig, på bordet hade vi medvetet lagt ut flera olika saker som exempelvis 

några böcker och skålar. Anledningen till detta var se att om testpersonen skulle använda sig 

av dessa förmål för att ställa smartphonen på ett lämpligt sätt på bordet. På bordet fanns också 

ett par hörlurar. Observationen filmades och inga andra personer befann sig i rummet.

3.1.1 Pilotstudie-resultat

Intressanta iakttagelser under observationen var att den observerade nästan direkt valde att 

höra på klippet med hörlurarna, han använde bara den ena hörluren och hade det andra örat 

för att höra sitt eget gitarrspelande. Andra intressanta delar var att han ibland hade svårt att se 

vad som hände på skärmen, detta såg man tydligt då testpersonen flyttade huvudet närmare 

skärmen.  Ett  annat  märkbart  problem med mobiltelefonen var  att  när  det  verkade svårt  i 

klippet tog han upp mobiltelefonen med ena handen och vinklade den mot sig, annars låg 

mobiltelefonen platt framför honom på bordet. Under ett tillfälle under observationen försökte 

han  få  mobiltelefonen  mer  lutad  mot  sig  genom  att  med  hjälp  av  ett  mobilskal  lägga 

mobiltelefonen på den,  men detta  försök misslyckades  och han försökte  inte  igen.  Under 

observationen interagerade han inte ofta med mobiltelefonen. De enda gångerna testpersonen 

interagerade med den var när han behövde lyssna om på ett visst stycke i klippet, då stoppade 

han videon och tog om det igen.

I intervjun kopplat till pilotstudien beskrev testpersonen att han tyckte det var svårt att få en 

överblick av situationen, detta kopplat till den relativt lilla skärmen. Han påpekade att den 

lilla skärmen fungerade bäst till grundläggande information men när svårighetsgraden höjdes 

och det blev lite svårare blev den lilla skärmen ett hinder. Han nämnde dessutom att när det 

blir mer avancerat blir det större behov av en kompletterande text för att lära sig.
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3.1.2 Pilotstudie-slutsats

Resultatet från pilotstudien analyserades och ganska stora åtgärder gjordes för att förbättra 

metoden.  De stora åtgärderna var främst  att  den praktiska kunskapen med att  spela gitarr 

frångicks till en mer enklare praktiskt kunskap, origami (pappersvikning) av den anledningen 

att det är en kunskap som alla kan lära sig och som inte kräver tidigare kunskap. Valet att 

frångå gitarren var förutom en lättare kunskap också för att testpersonerna  nu kunde bli mer 

generella och ge en mer representativ bild av fenomentet mobil inlärning än om urvalet enbart 

hade  bestått  av  gitarrspelare.  En  annan  åtgärd  som gjordes  var  att  under  momentet  med 

inlärningssituationen hade vi filmat när testpersonen hade interagerat med mobiltelefonen och 

gitarren. Men datan från filmen gav egentligen ingenting som inte testpersonen själv kunde 

säga  under  intervjun,  beslutet  vart  då  att  inte  använda  sig  av  film  för  att  observera 

testpersonen  i  de  följande  undersökningarna.  Ett  moment  tillkom och bestod  av  ännu en 

inlärningssituation  men  istället  för  att  lära  sig  via  en  video  på  en  mobiltelefon  fick  nu 

testpersonerna  lära  sig  att  vika  en pappersfigur  utifrån  pappersinstruktioner.  Detta  var  på 

grund av att testpersonerna skulle få en annan typ av inlärning för att de på så sätt skulle 

kunna  jämföra  de  bägge  två  inlärningsmetoderna.  En  annan  ändring  var  också  att 

testpersonerna själva fick välja plats att utföra inlärningsmomenten, detta var på grund av att  

inlärningssituationen skulle vara så naturlig som möjligt.

3.2 Studie 1, Inlärning av origami - Enstaka tillfälle  

Huvudstudien  bestod  av  fyra  testpersoner  som  vid  varsitt  enskilt  tillfälle  och  plats  fick 

genomföra  undersökningen.  Testpersonerna  blev  informerade  om  att  resultatet  från 

undersökningen enbart skulle användas av oss samt att varje testperson skulle förbli anonym. 

Syftet  med undersökningen delgavs inte helt  med testpersonerna förens efter att  uppgiften 

samt intervjun slutförts för att de inte skulle påverkas i sina svar. 

3.2.1 Inlärningssituation och observation

Testpersonerna fick börja undersökningen med att lösa en uppgift på max 20 minuter med 

hjälp av sin smartphone, uppgiften var att lära sig att vika en relativt simpel origamifigur så 

bra  som möjligt  och  kunna  denna  utantill  eller  så  mycket  som möjligt  utan  att  titta  på 

instruktioner. Användaren fick tillgång till ett youtube videoklipp som beskrev processen att 

vika denna figur. Anledningen till att videoklippet var förbestämt var för att kunna jämföra 

olika  testpersoners  åsikter  utifrån  samma  förutsättningar.  Dessutom  var  syftet  med 
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undersökningen inte att kontrollera hur man letar information med hjälp av smartphones utan 

enbart hur de används och upplevs för att lära sig praktisk kunskap.

Testpersonerna var  under de 20 minuterna  själva i  rummet som de befann sig i.  Vi ville  

undvika  skevhet  i  undersökningen,  likt  de  observationstekniker  som  används  under 

deltagande observation kunde närvarande från vår sida påverka resultatet och intrycket från 

testpersonen(Bell, 2006, p.189-190). Testpersonerna fick själv välja var de skulle sitta under 

undersökningen, detta pågund av att vi i så liten mån som möjlig ville påverka eventuella 

faktorer som i sin tur påverkar hur testpersonerna upplevde undersökningen.

I direkt koppling till uppgiftens slutförande ombads testpersonerna att visa vad de har lärt sig 

utan hjälp från videoklippet, testpersonerna fick dessutom visa hur de hade interagerat med 

telefonen under utförandet. Att testpersonerna fick visa vad de lärt sig hade vi talat om vid 

uppgiftens start så att det inte kom som en överraskning. Anledningen till detta var att vi ville  

försäkra oss om att testpersonen verkligen försökt lära sig någonting nytt och inte bara följt 

instruktioner  på skärmen.  Vi valde att  ha denna genomgång i anslutning till  uppgiften på 

grund av att testpersonerna kunde glömma bort information samt upplevelser och känslor, 

vilket  kunde  leda  till  felaktig  data  och  i  förlängningen  ett  resultat  som  inte  var  så 

tillförlitligt(Bell,  2006,  p.142).  Under  detta  tillfälle  valde vi  att  filma testpersonen för  att 

senare kunna analysera situationen, var de hade haft telefonen samt att se hur de vek figuren.

Efter videoinstruktionstestet fick nu testpersonerna pappersinstruktioner som de skulle följa 

för en annan origamifigur. Detta test pågick i max tio minuter på grund av att figuren var 

mindre krävande än den figur som användes vid videoinstruktionen. Ett liknande test på vad 

försökspersonerna lärt sig genomfördes efteråt.

3.2.2 Intervjuer

Efter att Testpersonerna slutfört inlärninguppgifterna gjorde vi semi-strukturerade intervjuer 

för  att  undersöka hur  de  upplevde  smartphones  som plattform för  inlärning  samt  hur  de 

använde sig av den (se bilaga 8.1 för intervjufrågor). Vi ansåg att kvalitativa intervjuer skulle 

vara  den  metod  som  passade  bäst  för  vårt  ändamål.  En  anledningen  till  valet  av  semi-

stukturerade intervjuer var att det finns en flexibilitet att ändra och komplettera frågor till den 

svarande under intervjuns gång samt att metoden är lämplig för att läsa av kroppspråk och 

mimik  som  med  andra  metoder  är  svåra  att  se.(Bell,  2006,  p.158)  Intervjufrågorna  var 
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baserade på ett antal teman som var användarupplevelse, praktisk inläring, mobil inlärning 

och interaktion. Dessa teman grundades på studiens syfte om att lära sig praktisk kunskap via 

en  mobiltelefon.  Utifrån  de  olika  teman  som  vi  använde  konstruerades  frågor  om  hur 

personerna upplevde och kände kring fenomenet  med mobiltelefonen som inlärningskälla. 

Intervjuerna  spelades  in  för  senare  kunna  analyseras  och  för  att  ingen  data  skulle  kunna 

misstolkas eller glömmas bort.

3.3 Studie 2, Inlärning av origami - över tid

Utöver studie 1 utfördes även en tidsmässigt längre undersökning. En testperson fick i uppgift 

att under en vecka lära sig vika så många pappersfigurer som möjligt  av ett  antal som vi 

tillhandahöll.  Testpersonen  var  inte  bunden  till  en  specifik  tidpunkt  då  detta  skulle 

genomföras, det enda kravet var att det skulle vara genomfört efter en vecka. Denna person 

fick också både videoinstruktioner samt pappersinstruktioner på hur man viker dessa olika 

figurer. Efter att veckan gått så intervjuades personen med samma intervjumall som användes 

i de andra studierna. Denna studie var tänkt som komplement till de andra samt att den ger 

indikationer på om det är någon skillnad i upplevelsen när man själv väljer plats och tid. 

3.4 Urval

Vi hade blandade åldersgrupper och kön mellan åldrarna 20-52 år. Anledningen till  denna 

breda målgrupp var dels att undersöka om åsikterna och upplevelser med mobilt  praktiskt 

inlärning skiljer sig mellan vissa åldersgrupper samt att tidigare forskning hade visat på att  

yngre generationen varit mer positiv till att använda mobiltelefonen som en inlärningskälla. 

En annan anledning till  det  breda ålderspannet  var  pågrund av att  vi  ville  ha en så pass 

representativ bild av vad människor tycker om fenomenet i samhället.

Urvalet av personer gjordes av oss själva och på folk i vår omgivning som vi kände. Vi gjorde 

bedömningen med samråd med vår handledare att resultatet inte skulle påverkas om vi kände 

personen eller inte så länge de inte var våra närmsta bekanta på grund av att det då lättare dras 

förhastade slutsatser.

Valet  av  antalet  personer  till  undersökningen  var  baserat  på  att  vi  ville  göra  kvalitativa 

intervjuer. Vi valde att  intervjua fyra personer samt en person som fick utföra en uppgift  

under en längre tid. Anledningen till att vi valde att underöka fem personer var att resultatet 
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från  alla  intervjuer  blev  relativt  omfattande  och  att  dra  generella  slutsatser  från  dessa 

behövdes det inte fler för att få ett tillräckligt omfattande resultat till vår studie. 

Personerna var helt anonyma, bara deras ålder och kön redovisades.

3.5 Metodkritik

Kritiken som kan riktas mot metoden är dels att vi inte valde att filma när de genomförde 

uppgiften på det sätt som vi gjorde under pilotstudien. Vi tog valet att inte filma baserat på att 

vi inte hade tillräckligt med tid i relation till  hur mycket  data som vi fick ut specifikt  av 

inspelningarna som vi inte kunde få ut på annat vis.

Urvalsgruppen kunde ha varit större för att kunna dra mer generella slutsatser. Valet att göra 

en intervju på personerna istället för en enkät var pågrund av att vi ville få en djupare insikt av 

personliga åsikter om ämnet mobil inlärning genom att kunna ställa följdfrågor. Om vi hade 

valt enkäter hade vi fått ett kvanitativt  resultat  och inte de personliga åsikterna som varje 

testperson gav.

Att testpersonerna fick göra testet hos dem själva gjordes dels för att de skulle vara i en så 

bekant miljö som möjligt och att de på ett naturligt sätt skulle välja plats där de vanligtvis 

skulle ha intergerat med telefonen om vi inte hade varit där. Trots att vi inte befann oss i  

samma rum som testpersonen under undersökningen så fanns det en risk att de påverkades av 

det faktum att de var medvetna om vår närvaro oavsett om vi befann oss i samma rum eller 

inte. 

Vid mer tid till förfogande skulle den instruktionsvideo som använts ha kunnat granskas mer 

noggrant, eventuellt blivit producerad för vårt ändamål, men pågrund av den relativt korta tid 

valde  vi  att  utgå  från  en  redan  skapad  video.  Det  samma  gäller  valet  av  ämne  för 

instruktionsvideo, vi valde origami utan vidare undersökning och vi kunde med längre tid 

kunnat undersöka om det fanns mer passande områden vi kunnat använda.
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4. Resultat
I undersökningen genomfördes två stycken studier för att samla in data, den första studien 

innefattar fyra stycken testpersoner som vid ett tillfälle deltog i undersökningen. Den andra 

studien var med en person som under en längre tid deltog i studien.

4.1 Intervjuresultat studie 1

4.1.1 Intervjuperson 1, kvinna 20 år

Testet gjordes i testpersonens lägenhet som var på ett rum och kök. När testet skulle göras 

förklarades det direkt hur hon skulle göra under de första 20 minuterna på grund av att hon 

själv skulle välja vilken plats i lägenheten hon skulle vilja sitta. Testpersonen valde att sätta 

sig vid sitt matsalsbord av den anledningen att det var bäst ljus där som hon själv uttryckte det 

och att det dessutom var fri arbetsyta för att vika pappret på bordet. Testpersonen fick även 

välja vilken mobiltelefon hon ville använda sig av, antingen en iphone 5 eller hennes egen 

iphone  4,  hon  valde  sin  egen.  Efter  att  plockat  fram  materialet  och  videon  på  hennes 

mobiltelefon fick hon sitta själv i rummet  av den anledningen att inte störa hennes test och 

därmed påverka testresultatet. Under det pågående testet kom hon ut i köket och frågade om 

hon fick använda sig av en penna, hon fick förklaringen att hon fick använda alla hjälpmedel 

som hon ville.

Testpersonen blev klar före den utsatta tiden, vid ca 13 minuter. En genomgång genomfördes 

med henne och hon fick visa var hon hade lagt mobiltelefonen under testet. Mobiltelefonen 

hade legat  platt  på bordet framför  henne och hon hade gjort  figuren mellan sig själv och 

telefonen. Figuren som bestod av en box klarade hon nästan av att vika helt.

Efter genomgången fick hon nya instruktioner och hon fick vara själv i rummet ytterliggare en 

gång, fast den här gången bara 10 minuter. Detta test vart testpersonen klar med på nästan 

utsatta max tiden. Den här gången var det det inte nödvändigt för testpersonen att visa om hon 

kunde den eller inte. Detta pågrund av att papperstestet bara var ett sätt för försökspersonerna 

att kunna jämföra med en annan sorts inlärningsmetod.
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Den efterföljande Intervjun pågick i 7 minuter. Testpersonen var positivt ställd till att använda 

mobilen och videon för att lära sig vika. Hon tyckte att videon var bättre än pappret av den 

anledning att man såg vad som skedde och att man kunde följa med själv på det han gjorde.  

Testpersonen upplevde pappersinstruktionerna som difusa och otydliga samt att en del text 

med förklaringar var på engelska som hon inte förstod. Hon tyckte också att videons hade 

svår engelska och en följd av det var att hon inte använde hörlurarna eller lyssnade på vad 

instruktören sa på videon. Interaktionen med telefonen skedde bara en gång då testpersonen 

behövde spola tillbaka och ta om ett svårt parti än en gång.

Tidigare användning av video som inlärning hade testpersonen haft i skolan när hon lärt sig 

att göra marsipangrisar, detta hade hon positiva erfarenheter ifrån, att det var lättförstårligt 

och roligt att lära sig utifrån. Även annan sorts fakta har testpersonen använt mobiltelefonen 

som kunskapskälla. Hon uttryckte det under intervjun att mobiltelefonen är bra att få kunskap 

ifrån men att om det finns en dator tillgänglig så skulle hon hellre använda den men den 

främsta  anledningen var att  det  var  större skärm och att  det kan vara väldigt  svårt  att  se 

komplexa saker på telefonens lilla skärm.

4.1.2 Intervjuperson 2, man 27 år

Undersökningen  och  testet  genomfördes  hos  mannen  i  en  lägenhet  på  3  rum  och  kök. 

Testpersonen valde att sätta sig i sitt arbetsrum framför ett skrivbord. Testpersonen vart klar 

med testet på ca 15 minuter. 

Under  genomgången  klarade  han  av  att  vika  boxen  utan  problem och han  hade  haft  sin 

mobiltelefon på skrivbordet framför sig under hela testet.

Efter testet med pappret och en kort genomgång, påbörjades en intervju. Intervjun pågick i 9 

minuter och 30 sekunder. Testpersonen upplevde videon som en bra inlärningskälla och att se 

en rörlig bild samtidigt som en berättaröst talar om hur man ska göra, gör att allt blir väldigt 

lättförståerligt. Problemet med att lära sig via video överlag tyckte han att det finns mycket  

dåligt material och att det är svårt att hitta bra instruktionsvideo för det som ska läras. 

Testpersonen valde att använda sig av sina hörlurar på grund av att han upplevde det lättare 

att  höra ordentligt  vad som sades.  Mobiltelefonen  interagerade  han med  genom att  spola 

tillbaka och stoppa i svåra partier.
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När testpersonen jämförde att lära sig via video på mobiltelefonen och pappersinstruktionerna 

upplevde han att pappersfiguren var väldigt mycket lättare av den anledningen att figuren inte 

var  lika  komplex  som  videoinstuktionsfiguren.  Men  när  han  drog  generella  slutsatser 

upplevde han att videon är lättare att förstå om instruktionerna är bra förklarade, att se och 

höra vad som skall göras bidrar till att få fler dimensioner av kunskapsinlärning. 

Testpersonen  hade  ingen  tidigare  erfarenhet  av  att  lära  sig  något  via  video  med 

mobiltelefonen men med en dator hade han lärt sig ”tips och trix” till datorspel.

Att lära sig via video tyckte han var ett spännande område och om det utvecklas till att lära sig 

praktiskt kunskap på exempelvis bilreparationer skulle han kunna tänka sig använda sig av 

det. Problemet som han trodde skulle uppstå, var att hitta pålitliga och trovärdiga källor. Att 

använda mobiltelefonen som inlärningskälla överlag tyckte han var opålitligt pågrund av att 

källan  till  fakta  troligtvis  kommer  någonstans  från  internet,  han  litar  mer  på  en  bok. 

Mobilinlärning i övrigt hade testpersonen använt sig mycket av från webbsidan wikipedia för 

att få kunskap, även google har varit en frekvent förekommande faktakälla. 

Potentialen för mobilinlärning tror han är bra, men han ser ett problem med kompatibilitet 

som exempelvis iphone kontra android. Tillämpade områden att använda mobiltelefonen är 

många och han uttryckte det att mobiltelefonen har man nästan alltid på sig och tillgänglig 

överallt. Men att studera komplexa och stora områden tror han att han skulle använda sig av 

en vanlig datorn eller att gå till ett bibliotek. Mobiltelefonen kan vara svår att se saker på, 

skärmstorleken har en väldigt stor betydelse men som han uttryckte det så har mobiltelefonen 

den stora fördelen av att man har med sig den överallt.

4.1.3 Intervjuperson 3, man 50 år 

Denna undersökning genomfördes hos en man på 50 år i hans villa. Testpersonen fick välja 

plats för genomförandet av testet, platsen blev i det rummet där hans dator fanns. Valet av 

denna plats tog han på grund av bäst arbetsyta, ljus samt att det var den lugnaste platsen i 

huset. Testet pågick i 15 minuter och testpersonen valde att använda sin egen mobiltelefon. 

22



Under det pågående testet kom testpersonen ut ur rummet och frågade om det fanns möjlighet 

och pausa samt att spela tillbaka i klippet. Instruktionerna som han vart tilldelade innan testet 

hade varit lite otydliga för honom och en ytterligare genomgång genomfördes.

Efter testet visade testpersonen vad han hade lärt sig och var han hade haft telefonen under 

tiden. Mobiltelefonen hade varit placerad mot ett tangentbord så att den var lite lutad mot 

honom. Han klarade inte av att vika boxen fullt ut när han skulle visa vad han lärt sig.

Papperstestet pågick i bara 5 min, testpersonen hade inga problem med att vika den figuren.

Den  efterkommande  intervjun  pågick  i  ungefär  9  minuter.  Testpersonen  upplevde 

videoinstuktionerna  på  mobiltelefonen  som positivt,  att  man  såg  vad  som hände  och  att 

resultatet av det instruktören gjorde visades på ett tydligt sätt. Hörlurar användes inte av den 

anledning av att han inte var van att använda sådana.

En  av  skillnaderna  som  testpersonen  upptäckte  mellan  pappersinstruktionen  och 

videoinstruktionen var att man via video fick en bättre överblick, att man såg vad som hände 

och att om man inte förstod pappersinstruktionerna skulle man inte kunna lösa uppgiften men 

med videons hjälp såg man precis vad som skulle göras.

Testpersonen hade inte använt sig av video på mobiltelefonen tidigare för att lära sig saker,  

bara vissa textmanualer och liknande hade använts. Testpersonen hade inte heller använt sig 

av video på en dator för att lära sig saker. Att lära sig saker via video upplevde han som ett  

bra sätt att lära sig, problemet som han tyckte var att han inte visste var videorna fanns eller 

om de fanns, att pålitliga källor behövs.

Testpersonen refererade mycket i intervjun till sitt yrke, som snickare, och att ha exempelvis 

vissa monteringsbeskrivningar  på video så skulle det hjälpa mycket.  Han skulle  då kunna 

tänka sig att använda sådana instruktionsvideos dagligen om det fanns. En fördel med att ha 

det i videoformat och tillgängligt över internet var att mobiltelefonen hade han alltid med sig 

och att man då lätt kunde kolla upp det på plats. Som kunskapskälla har han tidigare använt 

sig av google eller wikipedia via mobiltelefonen för att snabbt få information om något.
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Mobiltelefonen  som  inlärningskälla  såg  testpersonen  som  något  positivt  och  som  kan 

utvecklas  till  flera  områden.  Han  anser  att  det  kommer  mer  och  mer  olika  funktioner  i 

mobilen som exempelvis appar som man kan använda sig av i det vanliga livet. 

4.1.4 Intervjuperson 4, man 24 år

Denna testperson intervjuades i hans hem. Innan undersökningen fick testpersonen förklarat 

alla förutsättningar för undersökningen och hur han skulle gå tillväga.

Han valde själv att sätta sig på en pall utan närhet till bord, detta troligtvis beroende på att de  

bord som fanns tillgängligt var väldigt stökigt och det var flyttlådor på de flesta ställen. Han 

utförde uppgiften utan problem på den tid som vi satt ut, och fick sedan visa hur han gått till  

väga.

Testpersonen satt med sin mobiltelefon på sitt lår under uppgiften. Vid vissa tillfällen fick han 

lov  att  plocka  upp sin  telefon  för  att  pausa  och  i  ett  fall  gå  tillbaka  för  att  dubbelkolla 

instruktionerna i videon. Utöver detta så satt användaren och vek den pappersfigur han hade i 

uppgift att vika på det andra benet där han satt. 

Vid uppgiften där testpersonen fick använda sig av pappersinstruktioner istället för video så 

lade han instruktionerna på golvet bredvid sig då han tyckte att detta kändes enklare. Under 

uppgiftens gång behövde testpersonen inte röra papperet en enda gång utan det enda som han 

gjorde var ibland att luta sig närmare papperet för att få en bättre blick över instruktionerna.

Testpersonen uttryckte i intervjun att han är starkt positiv till dessa portabla och mobila sätt 

att lära sig samt att han tror att användningen av dessa kommer att öka under framtiden i och 

med att det skapar möjligheter för mer praktiskt lärande där man använder mobila enheter i 

praktiska situationer, han uttrycker att “det är enklare att lära sig när man faktiskt får göra det, 

man lär sig på djupet”. 

I skillnaden mellan pappers och videoinstruktionerna så menade testpersonen att den enda 

egentliga skillnaden var att det via video var enklare i och med att det blev mer detaljerat och 

man  kunde  följa  hur  instruktören  själv  gjorde  även  om  instruktionerna  eventuellt  var 

bristfälliga. Dessutom trodde användaren att videoinstruktioner kan fungera bra oavsett hur 

avancerat det man ska lära sig är, men att han om han har tillgång till dator hellre använder 
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den än sin mobiltelefon som verktyg  då detta  är  enklare  om man kan offra  den portabla 

aspekten. Men han belyste även att videoinstruktioner ofta riskerar att gå för fort och att det 

var en negativ aspekt i jämförelse med pappersinstruktionerna. 

Tidigare så har testpersonen inte använt sin mobiltelefon speciellt mycket i inlärningssyfte 

utan den används endast som substitut till datorn, när han inte haft tillgång till den, för att till 

exempel läsa nyheter eller lyssna på radio. 

Angående  mobil  inlärning  generellt,  då  inräknat  till  exempel  bärbara  datorer,  så  tycker 

testpersonen att det är smidigt att kunna anpassa sitt lärande efter sig själv och sina behov 

snarare än andra samt att det är effektivt i och med att man själv bestämmer tidpunkt, “man 

blir  mindre  styrd  i  sitt  liv”.  Utan  att  komma  med  något  konkret  exempel  på  framtida 

användningsområden så trodde testpersonen att denna mobila inlärning var framtiden och att 

det  fanns  utvecklingspotential,  han  nämnde  till  exempel  videokonferenser  som  ett  bra 

exempel på användningsområde.

På frågan om mobil inlärning passade bättre inom vissa kunskapsområden än andra så trodde 

testpersonen att de konkreta, faktiska sakerna är lättare att lära än mer subjektiva kunskaper. 

Vi använde ett exempel där vi jämförde gitarrspelande med origami och matematik och han 

menade att gitarrspelande är mer baserat på en känsla vilket inte är lika lätt att förmedla via 

video eller pappersinstruktioner medans till exempel matematik är väldigt strikt och faktiskt 

vilket gör det enklare att förklara. 

4.2 Intervjuresultat studie 2

4.2.1 Intervjuperson 5, kvinna 52 år

Denna testperson hade till  skillnad från de andra en längre tidsperiod på sig för att utföra 

uppgiften. Hon lärde sig under en vecka att vika några olika pappersfigurer. Men i övrigt så 

fick hon samma instruktioner som de andra testpersonerna i undersökningen.

Vid intervjun när hon skulle beskriva hur hon gått till väga så satt hon på en soffa vid ett bord. 

Hennes mobiltelefon låg på bordet bredvid henne. När hon förklarade hur hon hade använt 

telefonen tidigare under veckan så fick vi reda på att hon hade vid flera tillfällen använt sina 

hörlurar för att enklare kunna höra instruktionerna i miljöer där det förekom störande ljud. 
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Hon upplevde även att hon flertalet gånger har fått lov att stoppa och backa i instruktionerna 

för att hänga med helt och hållet.

Testpersonen har inte speciellt mycket erfarenhet av att använda teknik utan har framför allt 

använt datorer som verktyg i arbetet samt på senare tid börjat använda mobiltelefonen samt 

datorn till mail och facebook.

Hon tycker att det bästa med videoinstruktionerna var att man kunde pausa och gå tillbaka för 

att gå igenom instruktionerna en gång till om man inte riktigt hängde med. Bilden var lite 

liten om man inte vred telefonen men i och med att man kunde göra det så tyckte hon att det 

fungerade bra.

Ett  problem som hon påpekar är att  hon till  en början tänkt använda telefonen för att  till 

exempel kolla på videoklipp och svt play på bussen men att hon inte kunnat göra detta för att 

hon mått illa när hon försökt. Men när det gäller instruktioner så tyckte hon att det var mycket  

bättre med videoinstruktioner via telefonen än traditionella pappersinstruktioner då hon finner 

det mycket enklare när hon får se hur någonting går till snarare än att bara läsa instruktioner 

eller få det berättat för sig. Dessutom så använder hon telefonen i lugnare sammanhang för att 

kolla på till exempel nyheter eller videor från Ted, http://www.ted.com.

Några gånger så satt hon bredvid andra samtidigt som hon kollade på videoinstruktionerna 

och hon använde då öronsnäckor och tyckte det fungerade bra, men det berodde enligt henne 

på att hon hade lite  tidigare erfarenhet  av origami även om det var längesedan som gjort 

någonting liknande. Hon menade att om det hade varit någonting helt nytt så hade hon fått lov 

att söka upp en lugnare miljö att sitta i. Men förutom öronsnäckorna så fungerade allting bra 

utan att använda några andra hjälpmedel, hon har mest låtit telefonen ligga på en yta bredvid 

henne när hon utfört uppgifterna och det har inte varit några signifikanta problem.

Hon uttrycker  att  hon använt telefonen till  viss del via till  exempel  Ted, men att  hon vill 

använda  den  mer  för  att  göra  detta,  och  att  hon  antagligen  kommer  att  göra  det  mer  i  

framtiden.

Hon tycker att mobil inlärning och mobil användning över lag är väldigt smidigt och hon tror 

att hon även i sitt jobb skulle kunna använda detta. Hon jobbar som förskolelärare och tror att  
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man med barnen skulle kunna använda dessa mobila enheter i till exempel skogen för att ta 

kort och filma för att sedan kunna kolla på det igen när man kommer in till förskolan för att  

återuppleva  och  även  för  inlärning  då  man  kan  påminnas  om  olika  saker  i  naturen  till 

exempel. Men hon tror att till detta skulle man få lov att använda tablets då de mobiltelefoner  

som finns är ganska små för det ändamålet.

Hon har försökt att göra detta någon gång med digitalkamera och sedan en bärbar dator men 

detta tycker hon var väldigt otympligt och hon menar att en läsplatta skulle fungera utmärkt 

för den skulle även barnen själva kunna hålla i och så vidare. Hon tror även att läsplattor  

skulle lämpa sig bra i skolan bara man ser till att barnen bara kommer åt det man vill att de 

ska komma åt.

5. Analys

5.1 Testpersonernas interaktioner

Användningen  av  mobiltelefonen  under  uppgiften  var  genomgående  liknande  hos  alla 

testpersoner,  de  placerade  telefonen  på  en  för  dem  bekväm  plats  och  behövde  under 

uppgiftens  gång  inte  flytta  den  förutom  i  de  fall  där  de  spolade  och  stoppade  i 

videoinstruktionen. Detta i kombination med det faktum att testpersonerna utförde uppgiften i 

varierade  miljöer  samt  att  de  till  synes  valde  plats  baserat  på  hur  de  skulle  kunna  vika 

pappersfiguren snarare än hur de skulle använda mobiltelefonen tyder på att mobiltelefonen är 

passande i olika miljöer och kontexter och inte är beroende av ett specifikt sammanhang för 

att  användas  förtjänstfullt.  Detta  är  också i  linje  med vad exempelvis  intervjuperson fyra 

nämnde angående att man kan anpassa sitt lärande efter sig själv då man slipper statiska och 

specifika sammanhang där artefakten endast är användbar. 

Som Savill-Smith(et. al., 2006, p.1-3) med flera kommit fram till tyckte även testpersonerna 

att mobiltelefonen och mobil inlärning i allmänhet gav en extra  dimension  till  inlärningen, 

men  samtidigt  att  det  är  lite  beroende på  typen  av  artefakt.  Intervjuperson fem uttryckte 

exempelvis att hon gärna ville testa tablets i sitt yrke, intervjuperson ett, två och fyra menade 

även att de oftare valde dator som artefakt vid denna typ av användning bland annat för att  

den har en större skärm vilket givetvis är en indikation på att de relativt små skärmarna på 

dagens smartphones inte är tillräckliga.
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5.2 Testpersonernas upplevelse

Hur testpersonerna upplevde mobiltelefonen som verktyg var inte helt genomgående positivt, 

vissa av intervjupersonerna uttryckte att de ville ha större skärm och att de hade föredragit 

datorn om de hade haft chansen till det. Men själva upplevelsen kring mobil inlärning och att 

använda mobiltelefonen i situationer där man inte har datorer tillgängligt var positiv, detta 

trots att intervjuperson ett samt intervjuperson tre båda hade vissa problem med att slutföra 

uppgiften.  Dessa personer indikerade  dock att  det  faktum att  de inte  lyckades  med själva 

uppgiften inte påverkade deras upplevelse av interaktionen. Tidigare undersökningar pekar 

också på detta, att upplevelser kring artefakter och fenomen är mer baserade på en helhetssyn 

och  ett  positivt  tänkande  än  faktisk  problemlösning(Hassenzahl  et.  al.,  2006,  p.1-2). 

Visserligen förekom vissa klagomål på skärmstorlek, men detta är snarare ett designbaserat 

problem än ett problem för användaren.

Hassenzahl och Tractinsky(2006) tar upp tre olika överlappande områden (se figur 1,s10), 

“bortom det instrumentella”, “känslor och påverkan” samt “det erfarenhetsmässiga”. Att “gå 

bortom det instrumentella” är som tidigare nämnt att man i användarupplevelser bortser från 

mål och genomföranden. I alla intervjuer var svaren på hur de upplevde mobiltelefonen, samt 

mobiltelefonen  som  verktyg,  oberoende  av  det  resultat  som  de  kommit  fram  till  under 

uppgiften. Svaren var istället kopplade till andra delar av interaktionen. Exempelvis känslan 

av att följa instruktioner på film och hur det påverkade dem positivt eller negativt. I detta fall 

kan exempelvis upplägget på filmen och hur bra instruktören är på att förklara, vilket språk 

han använde och så vidare, påverka mer än hur exakta instruktionerna faktiskt är. Detta är 

också kopplat till området “känslor och påverkan”, upplevelsen handlar om våra känslor och 

hur någonting påverkar våra känslor. MDI produkter är nu för tiden designade med syftet att 

undvika till exempel irritation bland användare av produkten för att inte stöta bort användare. 

Anledningen till att testpersonerna var generellt positiva mot fenomenet kan ha att göra med 

deras  tidigare  inställningar  mot  deras  mobiltelefoner  och de gick  in  i  situationen  med en 

positiv inställning och grundade sina upplevelser på känslor som till stor del funnits sedan 

tidigare. Detta är givetvis kopplat till det “erfarenhetsmässiga”, vilket menar att vi får mycket 

starkare  känslor  baserat  på  erfarenhet  än  på  hypotetiska  situationer.(Hassenzahl  and 

Tractinsky,  2006,  p.92-95)  Trots  att  nästan  all  tidigare  forskning  på  området 

användarupplevelse fokuserar på att det är väldigt subjektivt har vi i våra intervjuer märkt att 

användarupplevelser  även har en viss pragmatisk grund. Flera av våra testpersoner  när vi 
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frågade om hur de upplevde interaktionen baserade sina svar på hur enkelt och smidigt det var 

att uppnå de mål man hade med interaktionen.

Angående  vad  Yordanova(Yordanova,  2007)  skriver  om  att  unga  tenderar  att  i  större 

utsträckning uppskatta mobil inlärning, verkar det utifrån vår undersökning inte vara någon 

skillnad. De två äldsta, intervjuperson tre samt intervjuperson fem, såg båda positivt på mobil 

inlärning och reflekterade båda över möjligheterna att använda mobila funktioner inom sina 

yrken som komplement till deras nuvarande verktyg. Detta kan tyda på att mobil inlärning är 

på väg att få ett större fäste inom yrken och områden där det tidigare inte använts till dess 

fulla potential samt att de äldre generationernas acceptans blir ännu högre för modern teknik i 

övrigt,  detta  kan  även  eventuellt  ha  en  koppling  till  det  Hassenzahl(2006,  p.2.)  tar  upp 

angående tillförlitlighet och dess koppling till upplevelsen av en artefakt. Att dessa områden 

som mobile learning får fäste har nog en stor koppling till att de produkter som används ses 

mer som en självklarhet och inte längre ses som någonting nytt utan vi litar på det som en del 

i vår vardag. Även om resultatet från vår undersökning i sig inte kan visa en rättvist bild av 

alla från den yrkes och ålderskategori i samhället i övrigt, ger det ändå, i och med den positiva 

attityden, en indikation på en annan syn på ny teknik hos de äldre generationerna.

5.3 Mobil inlärning och situerat lärande

Hur vida mobiltelefonen som verktyg för inlärning via video främjar situerat lärande kan ses 

på olika sätt. Intervjuperson fyra påpekade att desto mer detaljerat eller avancerat någonting 

är, desto bättre är det med video och dess beskrivande natur. I och med detta kan man påstå, i 

detta fall, att situerat lärande inte är kopplat till videoinlärning via mobiltelefon. Att bortse 

från fenomenet  video och bara se mobil  inlärning som ett  fenomen tyder  det  utifrån vårt 

resultat  på  att  mobil  inlärning  kan  vara  en  del  i  situerat  lärande.  Detta  tack  vara  att 

intervjupersonerna upplevde mobiltelefonen som ett bra verktyg för inlärning samt att två av 

intervjupersonerna exempelvis  såg situationer  då det kunde användas i  deras yrken,  bland 

annat  inom förskolan.  Exemplet  som intervjuperson fem tog upp var  att  använda mobila 

enheter som smartphones eller tablets för att exempelvis spela in ljud/bild eller ta foton och 

senare visa upp det för barnen på förskolan som deltagit för att få dem att återkoppla och 

minnas, vilket vi ser som en form av abstrakt lärande i linje med situerat lärande, givetvis 

beroende på situation men potentialen finns där.
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6. Diskussion och slutsatser
Mobil inlärning och upplevelsen av fenomenet är någonting som verkar vara på väg framåt 

och få ett starkare fäste i dagens samhälle, i alla fall om man utgår ifrån användarens behov 

och smak. Men det finns fortfarande hinder i vägen, känslan man får utifrån testpersonerna är 

att  antingen är de mobila  inlärningsartefakterna för små och oanvändbara för till  exempel 

videoinstruktioner eller  för stora och klumpiga för att kunna användas. Tablets  är, som vi 

förstår det, det som är närmast den “lösning” på detta problem med dess relativt lilla storlek 

och ändå tillräckligt stora skärm. Tablets är också det som nämnts av testpersonerna när de 

tänkt på praktisk mobil inlärning som del av sitt yrke. Troligtvis kommer användningen av 

dessa produkter öka i olika delar av vår vardag. Vi fick även känslan av att den lite äldre 

generation  som  tidigare  inte  hanterat  speciellt  mycket  teknik,  vilket  ingen  av  våra  två 

testpersoner  i  den  åldersgruppen  gjort,  hade  en  positiv  inställning  till  utvecklingen  och 

användandet av mobil inlärning som inslag i den klassiska inlärningssituationen som vi har 

idag.

Vi tror även att mobila enheter som vi använder blir mer portabla samtidigt som användare 

vill att enheterna när de väl används känns som statiska enheter när det gäller till exempel 

tillförlitlighet  på  produktens  kvalité.  Detta  baserar  vi  bland  annat  på  det  faktum  att 

testpersonerna i vår undersökning var generellt positiva mot fenomenet mobil inlärning men 

inte  var  helt  nöjda med artefakterna  i  sig och föredrog datorn i  första  hand för  de flesta 

uppgifter  om den fanns tillgänglig.  Även på grund av att  testpersonerna inte  interagerade 

nämnvärt med sina smartphones under den uppgift som de utförde utan främst lät den ligga 

still.

Viss kritik mot undersökningen kan vara det faktum att alla delar av datainsamlingen skedde 

hemma hos de testpersoner som vi fick datan ifrån. Personerna var alltså i en miljö där de 

kände sig trygga och antagligen hade positiva känslor kopplade till omgivningen från början. 

Detta är någonting som kan ha påverkat, Karpanos(2009, p.647) tar upp i sin undersökning att 

individer i olika situationer kan ha olika attityder mot samma artefakt baserat på bland annat 

på känslor och attityder som vi har kopplade till den plats vi befinner oss på. I och med detta 

skulle det vara intressant att i vidare forskning utveckla metoden och undersöka personer i 

andra sammanhang och miljöer för att få ett mer trovärdigt resultat.
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Vi kom även  fram till  att  trots  den  väldigt  subjektiva  inriktningen  som idag  finns  inom 

området  användarupplevelse,  fokuserade  alla  våra  intervjupersoner  på  frågan  om  hur  de 

upplevde interaktionen på hur enkelt det var att använda och hur smidigt det var med video 

som metod för inlärning och så vidare. Detta leder oss till att tro att användarupplevelse, trots 

allt, även har en stor grund i pragmatiska värden som enkelhet och funktionalitet.

En intressant  vidare  studie  på  fenoment  med  praktiskt  kunskap via  video skulle  vara  att 

undersöka vilken roll tablets kan ha i arbetslivssituationer för att se vad som fungerar och inte. 

I  och  med  detta  skulle  man  kunna  finna  ytterliggare  designaspekter  som  påverkar 

användningen.
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8. Bilagor

8.1 Bilaga 1:  Intervjufrågor

Frågor

Teman: inläring, smartphones, mobilinlärning, origami

1 Hur kändes det att använda smartphonen som verktyg för att lära dig vika?
a vad var positivt eller negativt?
b Tycker du att det med en mobil enhet som verktyg blir enklare eller svårare att  

lära sig nya saker? 
c Finns det  några  egenskaper  hos  telefonen som skiljer  sig  mot  andra statiska 

typer av inlärning? (enkel, svår, bekväm, otymplig och så vidare)
d Hur tror du det optimala sättet att lära sig detta skulle vara?

2 Hur använde du dig av telefonen för att lösa uppgiften?
a Hur placerades telefonen?
b Användes öronsnäckor/hörlurar?

i varför, varför inte?
c Hur interagerade du med telefonen?

i behövdes det? spola, pausa, stoppa etc.
3 Var det någon skillnad mellan att lära sig med hjälp av papper och telefon?

a Vilken föredrar du och varför?
4 Har du använt video i telefonen för att lära dig någonting tidigare?

a Har du använt videos som verktyg på andra plattformar, till exempel PC eller 
tablets?

b Har du använt telefonen som inlärningsverktyg på andra sätt än via video?
5 Hur ser du på fenomenet mobil inlärning i allmänhet? 

a Vad ser du för potential med mobil inlärning?
b Vilka områden/ämnen kan du tänka dig att mobil inlärning tillämpar sig bra på? 
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8.2 Bilaga 2 : Instruktionsmaterial undersökningar

Videoinstruktion:

http://www.youtube.com/watch?v=tDpEu4GKkDc (hämtad 151212)

Skärmdumpar:

Figur 2

Figur 3

Figur 4
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Pappersinstruktion:

http://en.origami-club.com/easy/rocket/rocket/index.html (hämtad 240113)

Figur 5
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