Animation	
  som	
  förklarar	
  
tekniska	
  funktioner	
  	
  
Hur	
  animation	
  kan	
  utformas	
  för	
  att	
  förklara	
  tekniska	
  
funktioner	
  i	
  stridsvagnar.	
  
	
  
Joel	
  Gustafsson

För avläggande av filosofie kandidatexamen i Informationsdesign
med inriktningen informativ illustration.
Ett examensarbete på grundnivå, 15 hp
Examinator Yvonne Eriksson
Handledare Peter Johansson
Akademin för Innovation, design och teknik
Mälardalens högskola
2014-06-05

2

Sammanfattning
Detta arbete har försökt besvara hur en animerad film kan förklara tekniska
funktioner i ett stridsfordon för att underlätta förståelsen för hur fordonstypen
generellt fungerar, hos en allmän svenskspråkig målgrupp med varierande
förkunskaper.
Arbete belyser den kritik som finns mot användandet av animation i undervisande
syfte. För att sedan titta på hur den kritiken besvarats av senare forskning, främst
inom kognitionsvetenskap, där man diskuterar hur animation kan ha en
undervisande funktion.
För att finna exempel på hur forskningen kan appliceras på skapandet av
animation i praktiken gjordes analyser av animationer som försöker förklara
tekniska funktioner i stridsvagnar. Dessutom har en gestaltning som syftar till att
generellt förklara en stridsvagn för en allmän svensktalande målgrupp, tagits fram
i samarbete med Sveriges försvarsfordonsmuseum Arsenalen. Gestaltningen
består av en fyra och en halv minut lång, animerad film och heter Hur fungerar en
stridsvagn?
Filmen visades för fem personer som med olika hög förkunskap på området
stridsvagnar. Sedan intervjuades personerna om upplevelsen av filmen, och för att
se mycket de hade lärt sig av den. Resultaten visade tendenser på att, hastigheten
på animationen, detaljnivå i maneret och på vilket sätt animationen leder
åskådaren genom informationen påverkar den kognitiva belastning som åskådaren
utsätts för. Detta ledde till förslag på hur man kan förbättra gestaltningen för att
reducera denna kognitiva belastning.

Abstract
This work has tried answer how an animated movie can explain technical
functions in armoured vehicles to aid the understanding of how that vehicle type
generally works, for a general Swedish-speaking audience with differing preacquired knowledge on the subject.
The work sheds some light on the criticism against the usage of animation for
educational purposes. It then shows how that critique have been answered by later
studies, mostly within the field of cognitive science, where there is an on-going
discussion about in which way animation can have a educational function.
To find examples of how the research can be applied to the practice of creating
animation, analyses where done of a few animations that tried to explain technical
functions in armoured tanks. Furthermore a test-design with the purpose of
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explaining a generic tank to a Swedish-speaking target group was created I
cooperation with the Swedish Museum of Armoured Vehicles, The Arsenal.
The design consists of a four an half minute long animated film named How does
a tank work?
The film was shown to five people with different levels of pre-acquired
knowledge on the subject of tanks. Then the individuals where interviewed about
how they experienced the film and how much they had learned from it. The
results tended to show that, the speed of the animation, the level of detail in the
pictures and in what manner the animation was able to guide the viewer through
the information, effects the cognitive load the viewer is subjected to. This led to
some propositions for how the animation could be improved to reduce the
cognitive load.
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1.1 Bakgrund
Arsenalen, Sveriges försvarsfordonsmuseum ligger i Näsbyholm en bit utanför
Strängnäs. Det är Skandinaviens största museum för militärfordon och deras
basutställning sträcker sig genom hela 1900-talet och fram till idag. Här kan
besökarna lära sig om olika militärfordon och till största delen stridsvagnar.
Arsenalen har även en utställning om torparsoldater som sträcker sig tillbaka till
1600-talet och en annan utställning med leksakssoldater och tennfigurer som bl.a.
visar miljöer från stenåldern.

1.1.1 Målgrupp
Besökarna på Arsenalen består i stort av den breda allmänheten, det vill säga
grupper och individer av människor av olika åldrar och med en varierande
förkunskap inom de ämnen som Arsenalens utställningar berör. Detta är den
målgrupp som detta arbete har tagit hänsyn till.

1.2 Uppdragsbeskrivning
Arsenalen vill ha en animerad film som generellt förklarar hur en stridsvagn
generellt fungerar utifrån de tekniska funktioner som återfinns i de flesta
stridsvagnsmodellerna från andra världskriget och fram till nutid. Den ska även
förklara besättningens roller. De delar som ska förklaras är:
Torn
•
•
•
•

Kanonen.	
  laddningen.	
  Visa	
  att	
  den	
  kan	
  höjd-‐riktas.	
  Hur	
  laddar	
  man	
  och	
  hur	
  
avfyrningsmekanismen	
  fungerar.	
  Var	
  dessa	
  delar	
  är	
  placerade.	
  	
  
Ammunition.	
  Vart	
  är	
  den	
  placerad	
  i	
  vagnen.	
  	
  
Rotation.	
  Hur	
  roterar	
  tornet.	
  Vilka	
  delar	
  i	
  vagnen	
  roterar	
  när	
  tornet	
  roterar.	
  
Sikte.	
  Vilka	
  egenskaper	
  har	
  siktet.	
  Vart	
  är	
  det	
  placerat.	
  

Chassi
•
•
•
•

Motor,	
  endast	
  vart	
  den	
  är	
  placerad	
  
Växellåda,	
  endast	
  placering	
  
Bandaggregat.	
  Hur	
  är	
  bandaggregaten	
  uppbyggda	
  och	
  hur	
  drivs	
  de.	
  
Styrning.	
  Hur	
  styr	
  en	
  stridsvagn	
  med	
  hjälp	
  av	
  banden.	
  	
  

Besättning
•

De	
  fyra	
  besättningsmännens	
  roller.	
  Hur	
  de	
  kommunicerar	
  Kopplat	
  till	
  
funktionerna	
  ovan,	
  i	
  stridsvagnen.	
  Vart	
  de	
  är	
  placerade	
  i	
  vagnen.	
  

Arsenalen vill inte att filmen kopplas till en specifik vagnmodell eftersom den ska
förklara grundkonceptet för stridsvagnar generellt. Filmen får max vara 5 minuter
lång och det ska vara en spelfilm från början till slut.
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2. Problemformulering
2.1 Introduktion
Stridsvagnar har utvecklats rent tekniskt genom historien men genom denna
utveckling har de behållit en del grundkoncept och principer för konstruktion och
funktion. I Arsenalens basutställning finns det idag inte något förklarande medium
som visar eller berättar om dessa generella principer och funktioner. Därmed är
det inte säkert att besökarna får en förståelse dem. Därför vill arsenalen ha en
animerad film som kan förklara dessa principer och funktioner för besökarna.

2.2 Syfte
Detta arbete syftar till att med ta fram en animerad film som ökar förståelsen hos
Arsenalens besökare för hur fordonstypen stridsvagnar och tekniska funktioner i
dem generellt fungerar.

2.3 Designproblem
Hur kan en animerad film, förklara tekniska funktioner i ett stridsfordon för att
underlätta förståelsen för hur fordonstypen generellt fungerar, hos en allmän
svenskspråkig målgrupp med varierande förkunskaper?

2.4 Frågeställningar
Ur designproblemet har tre frågeställningar brutits ut som ska kunna hjälpa till att
eventuellt lösa det något komplexa designproblemet. Genom att försöka besvara
dessa frågor så försöker arbetet även besvara designproblemet, och samtidigt tar
gestaltningen form, utefter vad sökande efter svar ger.
•
•
•

	
  
Hur	
  kan	
  animation	
  användas	
  för	
  att	
  öka	
  förståelsen	
  för	
  ett	
  stridsfordons	
  
tekniska	
  funktioner,	
  hos	
  en	
  allmän	
  mottagare.	
  
Hur	
  kan	
  animation	
  utformas	
  för	
  att	
  leda	
  åskådaren	
  genom	
  den	
  information	
  som	
  
ska	
  förmedlas.	
  
Vilken	
  typ	
  av	
  maner	
  kan	
  stödja	
  förståelsen	
  för	
  en	
  animation	
  som	
  har	
  ett	
  
förklarande	
  budskap	
  kring	
  tekniska	
  funktioner	
  i	
  ett	
  stridsfordon.	
  

2.5 Avgränsningar
I uppdragsbeskrivningen är det tydligt uttalat att det som ska göras är en ickeinteraktiv animerad film. Det är på förhand ett direktiv ifrån Arsenalen och
därmed så blir mitt arbete avgränsat på grund utav det. Annars skulle det finnas en
poäng i att försöka definiera vilken typ av medium som bäst kan förklara detta
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ämne för en målgrupp på ett museum. Men det är inte det som ska undersökas i
detta arbete. I stället undersöks hur animation i sig kan användas för att förklara
och instruera.
Uppdragsbeskrivningen anger även att besättningens roller och hur de
kommunicerar ska förklaras i förhållande till de funktioner som beskrivs i filmen.
I filmen nämns alla besättningsmedlemmar och deras huvuduppgifter. De
funktioner som de har ansvar för förklaras även men hur de kommunicerar med
varandra har inte visats. Detta har utelämnats eftersom en fullgod förståelse för
detta skulle kräva att filmen visar att antal strids-scenarier där beslut och
kommunikation mellan besättningen då kan beskrivas. Detta skulle kräva mycket
mer tid än 5 minuter för att göra tillsammans med den övriga informationen i
filmen och därför har just detta inte gjorts. Beslutet har godtagits av Arsenalen.
En annan avgränsning grundar sig på att kompetensen för min utbildning är
inriktad på informativ illustration. Därmed så kommer arbetet till övervägande del
behandla principer för bildskapande, visuell kommunikation och kognition. I viss
mån kommer arbetet behandla ämnen som textbaserat eller audiellt innehåll.
Gestaltningen och de filmer som jag analyserat i arbetet innehåller dessa element
som samverkar med bildelementet. Dels genom att hjälpa förståelsen genom att
förklara termer och namnge objekt i bilden, men även genom att påverka form
och utseende av bildelementet. Det blir därmed orimligt att behandla
bildelementet som helt fristående i detta arbete även om det är där huvudfokus för
arbetet ligger.

4. Teori
4.1 Animation
4.1.1 Tidigare forskning
När animationen först gjorde sitt intåg i undervisning så möttes den med en enorm
entusiasm då man trodde att potentialen i rörliga bilder var nästan gränslös när det
gällde undervisning. Senare framkom en mer skeptisk syn på animation som
instruerande medium, speciellt ifrån verksamma inom instruktionsdesign
(Höffner, Lautner 2007 s. 723).
En undersökning som haft påverkan på designsvärldens inställning till animation
som läromedel, menade att animation nästan aldrig var bättre än statiska bilder på
att förmedla instruktioner. Det var även författarnas slutsats att när animation
lyckades bättre än statiska bilder så var det för att animationen innehöll mer
information än de statiska instruktionsbilderna eller använde sig av interaktion på
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ett sätt som statiska bilder inte kan (Tversky, Morrison & Betrancourt, 2002 s.
251-252).

4.1.2 Representativ animation
Som svar på kritiken i tidigare studier har forskarvärlden försökt ta reda på hur
animation i sig kan fungera som medium för inlärning och om det finns speciella
förhållanden som stödjer detta (Höffner, Lautner 2007 s. 723).
I en omfattande meta-analys där en mängd resultat ifrån tidigare studier på
området jämfördes, hittades en mätbar skillnad av inlärningseffekten mellan ickeinteraktiva animerade instruktionsmaterial och statiska instruktionsmaterial. Man
lyckades även kartlägga vilka variabler som påverkar inlärningseffekten hos
animationer (Höffner, Lautner 2007 s. 723). I studiens resultat var icke-interaktiv
animation bättre än statiska bilder på att lära ut i 71 % av fallen (Höffner, Lautner
2007 s. 727).
Det visade sig att icke- interaktiv animation var bättre än statiska bilder på att lära
ut när visualiseringarna används i ett representativt syfte. Det vill säga när den
rörelse som man ser i den visuella representationen är det man ska lära sig.
Däremot så är icke- interaktiv animation, inte bättre på att lära ut när animationen
har ett dekorativt syfte (Höffner, Lautner 2007 s. 727). Animation utan interaktion
var även bättre än statiska bilder på att lära ut kunskap om motoriska procedurer,
alltså hur något ska sättas ihop. Det kan enligt författarna själva bero på att de
flesta animationerna i studien som förmedlade sådan kunskap, bestod av
representativa animationer (Höffner, Lautner 2007 s. 731).

4.1.3 Kognitiv belastning
Trots relativt goda belägg för att animation genom representativ visualisering,
överlag är bättre än statiska bilder på att lära ut (Höffner, Lautner 2007 s.727) så
finns det teori som menar att animation kan vara svår för hjärnan att processa
eftersom animation är tillfällig till sin natur. Det vill säga animation kan
missuppfattas lättare än statiska bilder eftersom den förändras, vilket gör att
åskådaren kan missa eller glömma delar av den (Tversky, Morrison &
Betrancourt, 2002 s. 256).
Nästan alla teorier inom kognitionsvetenskap har idag anammat idén att
arbetsminnet har en begränsat kapacitet till skillnad ifrån långtidsminnet. Utsätts
arbetsminnet för en allt för hög kognitiv belastning så förhindras inlärning. En
anledning till att animation ibland inte lyckas lära ut kan vara att åskådaren måste
hålla mer information i korttidsminnet än vad den klarar av (Huk, Steinke, Floto
2009 s.456).
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En studie har tacklat detta problem genom att undersöka hur man kan styra
åskådarens fokus till specifika delar i en animation, för att underlätta förståelsen.
Detta är även känt som visual cues eller visuella signaler (Huk, Steinke, Floto
2009 s.456). Denna studie visade att visuella signaler som highlighting (objekt i
animationen skiftar färg) och pilar för att rikta fokus i bilden kopplat till ett
audiellt narrativ i form av en berättarröst, reducerar den kognitiva belastningen.
De deltagare som hade sett en instruerande animation med visuella signaler var
mer benägna att hålla med om att den var lätt att förstå än de som sett animationen
utan visuella signaler. Studien visar även att detta leder till ökad inlärning då de
personer som sett animationen med visuella signaler oftast hade bättre resultat när
man testade deras kunskap (Huk, Steinke, Floto 2009 s.461).

4.2 Illustration
4.2.1 2D eller 3D
Samma studie försökte även undersöka om det var lättast att förstå en 2D
animation eller en 3D- animation. Det man såg var att ingen av animationerna
lyckades rikta åskådarens focus på egen hand. Därmed minskar inte 2D eller 3Dvisualiseringar den kognitiva belastningen i sig. Både 2D och 3D- animationer
kan däremot minska sin kognitiva belastning betydligt genom att använda sig av
visuella signaler (Huk, Steinke, Floto 2009 s. 461-462).
Förståelsen för hur objekt är uppbyggda och hur delar rör sig i förhållande till
varandra tycktes vara bättre bland de som hade sett 3D- animationen. Författarna
själva trodde att detta berodde på att 3D- visualiseringar tydligare kan beskriva
rotationer kring axlar vilket kan vara viktigt för att förstå vissa animationer (Huk,
Steinke, Floto 2009 s. 461-462).
I ett försök att överföra testet på en mer vardaglig inlärningsmiljö, gjordes samma
test i en skolklass under mindre kontrollerade former. Här fick testet ingå i en
undervisningssituation och animationerna användes som en del av ett större
undervisningsmaterial (Huk, Steinke, Floto 2009 s. 461-462).
Denna undersökning visade också positiva effekter på inlärning genom
användandet av visuella signaler. Däremot gick det inte att se samma fördel med
att använda 3D- visualiseringar som i det första resultatet. Typ av visualisering
(2D eller 3D) verkar därför vara mindre viktigt för att animationen ska underlätta
förståelsen för rörelse och funktion. Många av eleverna tyckte bättre om 3Dvisualiseringen. Men denna positiva attityd hade ingen mätbar inverkan på deras
kunskapsinhämtning. Det kan bero på att det är svårt att överföra ett tests
variabler från en miljö till en annan (Huk, Steinke, Floto 2009 s. 467- 468).
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4.2.2 Abstraktionsnivå och hastighet
Ytterligare en aspekt som kan påverka möjligheten för en animation att uppfattas
på rätt sätt, är dess abstraktionsnivå och hastighet. Tversky, Morrison &
Betrancourt, (2002 s. 258) hävdar i sitt arbete att en animation måste vara långsam
och tydlig för att man ska kunna uppfatta den på rätt sätt. Den bör även utformas
med schematiskt maner med få detaljer eftersom det är lättare för åskådaren att ta
till sig än ett realistiskt maner med mycket detaljer.
I en annan studie där man lät studenter inom naturvetenskap och fordonsteknik
med varierande förkunskaper om motorer titta på två olika animationer av en
förbränningsmotor. Den ena animationen var realistisk och detaljerad jämfört med
den andra som var mycket schematisk (Haglund, Strömdahl 2012 s. 323).
Genom att göra en kvalitativ intervju med studenterna när de såg animationerna,
visade man att den realistiska animationen gjorde det lättare att identifiera hur
delar såg ut och fungerade i motorn. Den schematiska animationen, som även var
interaktiv, gav en bra inblick i de fysiska aspekter som tog plats inne i motorn, så
som varm och kall luft som hade färg kodats. En viss förkunskap om dessa fysiska
aspekter krävdes, för att kunna förstå att det var det som visades i den schematiska
animationen. Några av deltagarna föreslog att man skulle slå ihop animationerna
för att ge den schematiska animationen ett mer realistiskt utseende men ändå
behålla färgkodningen för varm och kall luft (Haglund, Strömdahl 2012 s. 330).

5. Etiska aspekter
I mitt arbete behandlas ett känsligt ämne som har direkt anslutning till krigsföring.
Det var därför viktigt att informerar deltagarna i studierna om att deras svar
kommer att användas för att försöka öka förståelsen för funktioner i krigsmateriel.
Annars kunde personer som inte ville stödja projektet av ideologiska skäl eller
likande tycka att de förletts till att bidra till något som det inte ville vara del av.
En annan aspekt att ta hänsyn till, har varit att det färdiga materialet inte fick
innehålla någon krigsromantisk karaktär. Detta var viktigt eftersom Arsenalen är
ett museum som vill presentera information om stridsfordon på ett objektivt sätt
utan att ta parti i rådande eller tidigvarande militära konflikter. Därmed skulle den
visuella representationen i sitt maner inte bidra till att krig och våld uppfattas som
spännande.
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6. Metod
6.1 Insamlande av underlag
Materialet som legat till grund för min förståelse av tekniska funktioner i en
stridsvagn har inhämtats hos Arsenalen. Detta material har varit till stöd för
utvecklandet av det egna bildmaterialet. Det har funnits tillgång till tekniska
specifikationer och handböcker från ett flertal olika stridsvagnsmodeller. På denna
punkt har personalen på Arsenalen varit till stor hjälp för att plocka fram material
som kunnat underlätta förståelsen för funktionerna. Materialet finns mer utförligt
presenterat som bilaga (Bilaga 1).

6.1.1 Urval av underlag
Det styrande kriteriet för vilka stridsvagnsmodeller som använts till
underlagsmaterial har varit att de skulle vara bra representationer för just de
tekniska funktioner som generellt återfunnits i stridsvagnar genom historien.
Eftersom animationen ska vara en generell representation av hur en stridsvagn
fungerar så var det viktigt att inte grunda materialet på modeller som hade en
alltför avvikande konstruktion. Det skulle kunnat ge målgruppen en felaktig
uppfattning om hur en stridsvagn är uppbyggd och fungerar. Det skulle även
kunna leda till att individer i målgruppen uppfattar att animationen är felaktig
eller missvisande när de tittar på stridsvagnar i utställningen.

6.2. Bildanalys
Bildanalys eller visuell analys som metod räknas till fallstudier, vilket ligger inom
ramen för kvalitativa studier. Med denna metodform tittar forskaren på ett enskilt,
eller en samling av fall, för att mer intensivt studera hur situation eller kontext
påverkar fallet. Det blir därmed möjligt att undersöka, hur vissa specifika
omständigheter för det som studeras påverkar fallet, utifrån den teori och de källor
man använder som referensram för analysen (Ekström, Larsson, 2010 s.19).
I en bildanalys så bryter man ner den visuella representationen i segment och
diskuterar sedan dessa utifrån den teori arbetet grundats på. Sedan sätter man
samman segmenten till dess helhet igen. Detta är nödvändigt för att få en bra
förståelse för varje del i bilden och vilken betydelse den har för helheten
(Ekström, Larsson, 2010 s. 183).
När en observerande fallstudie av detta slag ska genomföras så är det viktigt att
inta en så objektiv ståndpunkt som möjligt när de data man får fram analyseras.
Det är däremot inte möjligt att vara helt objektiv eftersom en analys är en form av
kategoriserande och tolkande. Den som gör analysen kommer troligtvis omedvetet
påverka resultatet. En viktig del för att undvika detta är såklart den teoretiska ram
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som arbetet bygger på men även en grundförståelse om att endast en persons
subjektiva upplevelse inte kan klassas som ett vetenskapligt belägg (Ekström,
Larsson, 2010 s. 16-17).
I detta arbete har den teoretiska referensramen baserats på kognitionsvetenskaplig
teorin. Det har gjorts för att analyserna ska kunna ge resultat kopplat till kognition
och lärande då detta är den teoretiska utgångspunkten för arbetet. Kombinationer
av teoretiska begrepp och metoder av olika slag kan i ett arbete vara mycket
givande om det görs med en tydlig tanke om vad som ska studeras (Ekström,
Larsson, 2010 s. 181).
Den teoretiska referensramen i analysen har kopplats till gestaltningsprinciperna
som begreppsapparat, för att lättare kunna peka på lyckade och mindre lyckade
aspekter av de animationer som analyserats. Dessa gestaltningsprinciper som
begrepp, har sitt ursprung i kognitiv psykologi men används ofta som verktyg för
god informationsdesign (Lipton 2007 s. 15-17).
Nedan finns en förklaring av de gestaltningsprinciper som eftersöktes i denna
analys: (Lipton 2007 s. 17 - 25).

•
•
•
•
•
•

Likhetsprincipen	
  -‐	
  Visuella	
  element	
  som	
  liknar	
  varandra	
  i	
  färg	
  eller	
  from	
  
uppfattas	
  som	
  en	
  grupp.	
  	
  
Närhetsprincipen	
  -‐	
  Visuella	
  element	
  som	
  ligger	
  nära	
  varandra	
  uppfattas	
  som	
  en	
  
grupp.	
  
Figur/bakgrundsprincipen	
  -‐	
  Människor	
  separerar	
  visuella	
  element	
  i	
  en	
  bild	
  till	
  
förgrund	
  och	
  bakgrund.	
  	
  
Förenklingsprincipen	
  -‐	
  Människor	
  letar	
  alltid	
  efter	
  den	
  enklaste	
  lösningen	
  för	
  att	
  
förstå	
  visuella	
  representationer.	
  
Ödesprincipen	
  -‐	
  linjer	
  och	
  föremål	
  som	
  verkar	
  leda	
  i	
  samma	
  riktning	
  uppfattas	
  
som	
  en	
  grupp	
  
Slutenhetsprincipen	
  -‐	
  Människor	
  har	
  en	
  förmåga	
  att	
  fylla	
  i	
  visuella	
  gap.	
  	
  	
  

6.2.1 Urval av filmer
För att hitta relevanta animationer för arbetet har sökmotorn youtube använts. Tre
klipp valdes utifrån kriteriet att de förklarar egenskaper hos stridsvagnar med
hjälp av animation för en allmän målgrupp. Målgruppsperspektivet var i detta fall
ett antagande grundat i att Animation 1 och 2 kommer ifrån ett privat, non-profit
initiativ som säger sig syfta till att belysa olika ämnen och problem inom den
indiska militären (T-90 Bishma, 2014-14-04 www.youtube.se) Animation 3 var
del i ett avsnitt av en tv-serie som berättar om historiska stridsvagnsslag (Greatest	
  
Tank	
  Battles,	
  2014-‐14-‐04	
  www.youtube.se). 	
  
Animation 1 och 2 behandlar funktion och konstruktion av stridsvagn T-90
Bishma och dess automatiska laddningsfunktion. Dessa två animationer visas
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separat i samma film och har delats upp i två animationer i analysen eftersom de
förklarar två olika objekt.
Animation 3 tillhör en längre story som behandlar ett helt slag i Gulfkriget, 1991.
En specifik del där animation syftar till att förklara konstruktionen hos
stridsvagnstyperna T-72 och A1M1 Abrams, har här plockats ut så att den ska
kunna värderas efter samma parametrar som de övriga två animationerna (Greatest	
  
Tank	
  Battles,	
  2014-‐14-‐04	
  www.youtube.se). 	
  

6.3 Expertintervju/ Storyboard
Storyboards är ett verktyg om används inom både vanlig och animerad film för att
lägga upp story och narrativ på ett överskådligt vis innan man går in i produktion.
Den kan användas på många sätt men är alltid till för att kommunicera ut en
filmidé till personer som sen ska ta beslut om den (Kerlow 2008 s. 326-330).
I detta arbete gjordes en storyboard bestående av skisser som tillsammans och i
rätt ordning visade upplägget och storyn för animationen. Till detta gjordes ett
manus till den berättarröst som jag valde att använda mig av efter att jag i både
teori och observation, hittat skäl att använda en sådan ihop med visuella signaler
för att minska kognitiv belastning. Storyboarden användes sedan som ett
diskussionsunderlag i en expertintervju med en av Arsenalens experter på
stridsvagnar.
När man gör vetenskapliga intervjuer så är det vanligt att man har en form av
intervjumanual med ett antal frågor som man ställer till den som ska delta i
samtalet (Holmne, Solvang 2006 s. 98). I detta fall så användes denna storyboard
som ett diskussionsunderlag i stället för en intervjumanual med frågor.
Anledningen till det var för att begripligheten av filmen till viss del kunde testas
redan i detta steg i processen. Genom att inte ställa frågor till experten om det som
visades. Utan i stället låta hen fråga mig om det var något hen inte förstod så
hoppades jag hitta problem i själva begripligheten av animationen. Därmed kunde
diskussionen kring materialet styras så mycket som möjligt av expertens möte
med materialet, och så lite som möjligt av mig. Intervjuer fungerar ofta som ett
vanligt samtal där man som undersökande styr den intervjuade förhållandevis lite
(Holmne, Solvang 2006 s. 100-101).
Denna metod räckte inte för att testa begriplighet hos hela målgruppen eftersom
den gjordes med en expert på stridsvagnar som med sin förkunskap kunde dra
slutsatser som andra inte klarar.
I huvudsak var metoden till för att gallra ut eventuella fel eller misstolkningar som
gjorts av underlagsmaterialet så att dessa inte följde med in i produktionen. Detta
mål med metoden kunde också bäst uppnås i en kvalitativ intervju med storyboard
som underlag eftersom man i samtalet har möjlighet att fråga, diskutera och
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argumentera (Holmne, Solvang 2006 s. 105). Därmed kunde jag vara säker på att
experten och jag hade samma uppfattning om vad som skulle ändras i materialet.
Manus och storyboard finns som bilagor till detta arbete (Bilaga 2, 3, 4).

6.3.1 Urval av expert
Eftersom denna metod syftade till att gallra ut felkällor ur det material som sedan
skulle tillverkas så gjordes intervjun med en expert på stridsvagnar ifrån
Arsenalen. Denna person kan anses vara expert då hen har många års erfarenhet
av militärt arbete med stridsvagnar. En liten betatestning gjordes på två studenter
vid Mälardalens Högskola innan expertintervjun. Dessa hade inga förkunskaper
om stridsvagnar.

6.4 Målgruppsintervju
Visuella signaler, Representativ animation, relativt låg hastighet på animationen
och ett realistiskt maner med låg detaljnivå ska enligt detta arbetes teoretiska
grund underlätta förståelsen för tekniska funktioner i en animerad film. För att
huvudsakligen undersöka de första tre av dessa variabler gjordes en animerad film
som byggde på just dessa element. Maneret var inte en variabel som uttryckligen
skulle testas i denna metod. Det går att läsa mer om filmen i gestaltningsdelen av
detta arbete.
Animationen visades för personer som utgjorde en representation av målgruppen.
Sedan intervjuades personerna om deras upplevelse av filmen och vad de lärt sig.
Valet av metod ska styras av ämnet och syftet med ett arbetes undersökningar
(Ekström, Larsson, 2010 s. 55).
Detta arbete har försökt ta reda på hur man kan underlätta förståelsen för tekniska
funktioner i stridsvagnar med hjälp av animation. Det kan tyckas att ett skriftligt
kunskapstest skulle kunnat generera kvalitativ data som uttryckligen visade om
filmen underlättar förståelsen eller inte. Detta stämmer om det enda syftet för
detta arbete var att ta reda på om man lär sig något av filmen. Om det skulle visat
sig att mycket av det som visas i filmen inte var förståeligt trots att filmen är
skapad med en utgångspunkt i teori och metod som var tänkta att stödja detta så
var det av vikt för arbetet att få reda på vad de var som hindrade inlärningen. Om
det visade sig att inlärning uppnåddes så var det intressant att veta vad som
specifikt uppfattades som lyckat i filmen.
Den metod som bäst öppnade upp för möjligheten att problem eller fördelar som
upplevts av målgruppen synliggjordes var att använda sig av intervjuer eftersom
de är bra på att fånga uppfattningar och upplevelser hos de som intervjuas
(Ekström, Larsson, 2010 s. 55).
För att ändå hålla samtalet riktat på relevanta aspekter för undersökningen så
gjordes en intervjumanual (Bilaga 5). Den var viktig för att möjliggöra en analys
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av intervjuerna. Om ett mönster ska hittas måste samma frågor ställas till alla
respondenter utifrån den teori som man grundar sina frågor i (Ekström, Larsson,
2010 s. 63-64).

6.4.1 Urval av respondenter
Jag har genom Arsenalen fått tag på fem personer som var representativa för
målgruppen på olika vis. Samtliga personer arbetar på Arsenalen men de har
varierande förkunskaper om stridsvagnar och hur de fungerar. Två av personerna
hade ingen tidigare teknisk utbildning eller ansvar för utställningsmaterial utan
jobbade med den administration och kafédel som tillhör museet. Dessa
representerade de i målgruppen som har låg förkunskap om tekniska funktioner i
stridsvagnar. En person hade teknisk utbildning men arbetade inte i huvudsak med
utställningen utan hade också ansvar för trädgård och lokalvård. Denne
representerade individer i målgruppen med viss förkunskap i ämnet. Två av
deltagarna hade mycket erfarenhet av utställningsarbete och teknisk utbildning i
grunden. De representerade experter som inte så ofta förkommer i målgruppen
men som ändå är en del av den. Detta var därmed ett variationsurval där
förkunskapen om hur stridsvagnar fungerar var den variabel som varierades i
undersökning. Denna urvalsmodell kan användas när en studie riktar sig till en
bredare grupp människor (Ekström, Larsson, 2010 s. 60).
Ytterligare variabler var kön och ålder. Men det fanns ingen egentlig avsikt med
att variera dessa variabler ifrån undersökningen sida. Dessa faktorer kan på sätt
som inte tagits i beräkning kanske påverkat resultatet men det fanns exempelvis,
ingen som var så ung att den omöjligt kunde förstå det som visades i filmen.
Respondenterna har haft en positiv inställning till att delta i undersökningen. Den
aspekten är viktig att ta hänsyn till när man gör en intervju eftersom det kan
påverka hur djupgående resultatet blir (Ekström, Larsson, 2010 s. 63).

7. Empiri
7.1 Bildanalys
Följande procedur genomfördes med samtliga animerade klipp för att behandla
dem på ett likvärdigt sätt. Genom att utföra varje analys på samma vis försökte jag
hålla mig mer objektiv till dem så att ingen film upplevdes annorlunda för att den
inte granskats på ett likvärdig vis (Ekström, Larsson, 2010 s. 16-17).
Först tittade jag på klippet rakt igenom för att få en övergripande idé om handling
och vad som visades. Sedan spelade jag upp animationen igen, stegvis från början
till slut. Jag pausade i filmen för att i kronologisk ordning kunna beskriva det som
hände i animationen. Med detta menar jag att jag beskrev i text vilka saker som
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animerades och vilken information de innehöll. Jag försökte hålla mina tankar om
varför animationen var byggd på ett visst sätt utanför beskrivningarna och bara
segmentera upp filmen i delar (Ekström, Larsson, 2010 s. 183).
Därefter började jag i min analys titta på hur sammansättningen av animationens
delar förhöll sig till den teori inom kognitionsvetenskap som jag tidigare tagit del
av. Det gjorde jag genom att söka efter de gestaltningsprinciper som jag hade
beslutat mig för att använda som begreppsapparat för analysen eftersom de har en
koppling till kognitionsvetenskap (Lipton 2007 s. 15-17). När jag hittade en
sammansättning av animationens delar som jag inte uppfattade låg i linje med
teorin, försökte jag i min analys formulera en tanke om hur de olika gestaltningsprinciperna på ett eller annat sätt hade kunnat bidra till lägre kognitiv belastning
och bättre förståelse av materialet. De fullständiga analyserna finns att läsa som
bilaga (Bilaga 6).

7.2. Expertintervju/ storyboard
Först gjordes en mindre betatestning på två högskolestudenter på Mälardalens
Högskola som inte alls var insatta i projektet eller ämnet innan. Detta gjordes för
att se om det fanns några upplevda problem med storyboarden. Den spontana
kommentaren var att man ”förstod vad som hände i bilderna” Men man undrade
om den tillhörande texten skulle höras eller läsas. Den frågan visade mig att jag
behövde vara mer tydlig mot experten med att det var en berättarröst det handlade
om när jag sedan gjorde intervjun med denne.
Expertintervjun gjordes den 28 april, på Arsenalens försvarsfordonsmuseum. Den
gick till på följande vis. I Arsenalens föreläsningssal visades storyboarden i form
av en PDF-fil som bläddrades igenom samtidigt som manus för berättarrösten
lästes upp så att berättelsen synkroniserades till den visuella berättelsen med
avsedd timing.
Därefter så inleddes en diskussion där de reviderande anteckningarna gjordes
direkt i scenbeskrivningarna i manus samtidigt som det bläddrades mellan de
olika scenerna i storyboarden. Först diskuterades materialets begriplighet genom
att personen ombads att fritt säga vad denne tyckte om materialet samtidigt
bläddrade jag till de scener som denne ville diskutera.
Vidare diskuterades felkällor och terminologi som borde ändras för att göra den
generella berättelsen mer korrekt.
Eftersom mitt huvudmål med denna testning var att hitta felkällor och reda ut
misstolkningar i materialet så kan intervjun bedömas som lyckad på så vis att
några missuppfattningar om hur funktionerna i stridsvagnen fungerade hittades i
materialet. Det gjorde det möjligt att säkra att informationen var rätt genom att
rätta till dessa fel innan jag gick in i produktion.
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7.3 Målgruppsintervju
Målgruppsintervjun gjordes på arsenalen den 21 maj 2014. De fem
respondenterna blev intervjuade en och en, utan de andra respondenternas närvaro
och samtalet spelades in för senare transkription. Dessa finns som bilaga i detta
arbete (Bilaga 8).
Varje deltagare först fick komma in i rummet och svara på frågor om sin egen
bakgrund. Det gjorde det möjligt att få reda på vilken förkunskap de hade om
stridsvagnar men även om teknik i övrigt. Efter detta fick de se filmen på en dator.
När filmen visats diskuterades respondentens uppfattning av filmen för att ta reda
på vilka upplevelser den gav dem. För att försöka komma till kärnan om vad som
påverkade respondentens upplevelse bad jag dem först att yttra en åsikt om delar
av eller hela filmen. Sedan kunde jag be dem motivera denna åsikt för att försöka
få dem att berätta vad de trodde att den åsikten byggde på vilket är ett vanligt
tillvägagångssätt i intervjuer (Ekström, Larsson, 2010 s. 67). Förhoppningen var
att jag kunde hitta något som relaterade till mina teorier och observationer om
visuella signaler, representativ animation eller hastigheten på animationen.
För att komma in i ett samtal om filmen som bygger på upplevelse så har frågorna
varit väldigt generella till en början och sedan har jag bett respondenterna
utveckla varför de tycker som de gör om en viss sak.
Efter detta gjordes ett kunskapstest där respondenterna blev ombedda att komma
ihåg vad de mindes ifrån filmen. Detta var för att se om de hade begripit
informationen i filmen grundat på hur väl de kunde återge den. Det var även för
att se om upplevelsen av hur lätt animationen var att förstå, korresponderade med
hur väl de faktiskt hade förstått och kunde komma ihåg den information som
filmen förmedlar.
Dagen efter intervjun transkriberades materialet ifrån intervjuerna och sedan
analyserades det i förhållande till den teori som låg till grund för undersökningen.
Utfallet går att läsa om i resultatdelen i arbetet. I viss mån så berör resultatet inte
bara visual cues, representativ animation och hastighet på animationen. Ibland har
åsikter om innehåll och val av maner framkommit i intervjuerna vilket kan vara av
värde för arbetet, därför har jag inte uteslutit dessa resultat.

8. Resultat
8.1 Bildanalys
I min bildanalys såg jag några intressanta tendenser. Animation 1 och Animation
2 var mycket realistiska i sin detaljnivå och hade på grund av detta större problem
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med tydlig kommunikation än Animation 3. Det var inte för att bilderna var
otydlig i sig. De var väl utförda men det upplevdes svårt att orientera sig i dessa
animationer på grund av den höga detaljnivån, vilket ledde till att man som
åskådare inte visste om man uppfattat allt eller missat något.
I Animation 3 förändrades modellen till en mindre detaljrik variant innan
konstruktionen av den förklarades, det var till förmån för de visuella signalerna
som ledde åskådaren igenom förklaringen så att denne kände sig mer säker på att
den fått ta del av allt som visats i animationen. Jag upplevde att teorierna om
abstraktionsnivå som presenterades av Tversky, Morrison & Betrancourt, (2002 s.
258), tillsammans med den teori som lades fram på samma område av Haglund,
Strömdahl (2012 s. 330) gav att en viss förenkling, speciellt när det gäller
detaljnivån, behövs för att det ska vara görligt att leda åskådaren visuellt med
hjälp av visual cues och muntligt narrativ (Huk, Steinke, Floto 2009 s. 461)
En teori som jag upplevde stämma till viss del i mina observationer, säger att
animation stödjer inlärning bättre när det är rörelsen i animationen som åskådaren
ska lära sig. D.v.s. när animationen är representativ (Höffner, Lautner 2007 s.
727). Detta upplevdes bero på två faktorer. Om animationen är snabb så kan det
vara svårt hinna se rörelsen även om det är en representativ animation (Animation
2). Om animationen är mer långsam, metodisk och använder visuella signaler så
behöver inte animationen vara representativ för att stödja inlärning eftersom fokus
riktas till det åskådaren ska lära sig om (Animation 3).
Däremot så upplevdes dekorativ animation inte stödja inlärning även om den kan
upplevas som fin att titta på. Den roterande modellen i Animation 1 upplevdes
exempelvis störa fokus och göra läsning av text och bild svårare. På denna punkt
stämde observationens resultat med vad aktuell forskning säger (Höffner, Lautner
2007 s. 727).
Det var intressant att se att gestaltningsprinciperna (Lipton 2007 s. 17 - 25) som
har sin grund i kognitiv psykologi faktiskt gick att applicera som ett ramverk på
den teori jag hittat. Även om jag inte kunde hitta exempel på alla principerna så
kunde jag se hur den teori jag använt mig av, och de observationer jag gjort, låg i
linje med några av dessa principer.

8.2 Expertintervju/ Storyboard
Denna metod var inriktad på att hjälpa mig att få bort felkällor i mitt material I
detta avseende så gjorde metoden precis det som den skulle. Några saker som
påverkades mycket i min gestaltning var bland annat terminologin på de delar
som omnämns av berättarrösten. Det var en hel del manusinnehåll som ändrades i
detta avseende. För att visa detta så har jag lagt upp två versioner av det manus
som gjordes till filmen som en bilaga till detta arbete där man kan se vilka ord
som ändrats (Bilaga 3, 4).
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En annan sak som rent innehållsmässigt ändrades efter denna metod var att två
scener ströks för att de inte ansågs viktiga. Dessa scener skulle i anslutning till att
vagnens styrning förklarades, visa att hur vagnen drivs framåt och att den kan
backa. Hur viktiga de var för att målgruppen skulle få en fullständig förståelse av
hur man kör en stridsvagn är svårt att veta. Men det hade kanske kunnat vara bra
att ha dem kvar för att ge en mer fullständig bild av hur en stridsvagn framförs.
I det avseende då förståelse och begriplighet för animationen testades så fann jag
via denna intervju ett par saker. Experten på arsenalen förstod inte att det var
abstraherade spakar på sidan om vagnen i scenen som visar hur man styr. Detta
ledde till att en annan vinkel och ett mer realistisk maner implementerades på
denna del av animationen. Detta stämmer bra med resultatet av studien som
gjordes av Haglund och Strömdahl (2012 s. 330).
Den största felkällan handlade om att materialet beskrev styrningen som en
funktion som ökar bandaggregatens hastighet för att svänga. Egentligen så
bromsas banden för att uppnå denna effekt. Viss terminologi som handlade om
vad olika delar heter på vagnen var också fel. Dessa saker var enkla att reda ut och
ändra direkt i manus.
När materialet allmänt diskuterades precis efter att det presenterats, fick jag fram
några intressanta kommentarer om den upplevda begripligheten. Experten
upplevde i huvudsak att den hade förstått allt det som hände och upplevde även att
det var lätt att följa med enligt denne själv. Ett citat som var intressant var:
”Jag trodde det skulle kännas som lång tid men detta kändes ju inte ens som 4
minuter.”
Om detta var ett resultat av att materialets tydlighet eller något som har att göra
expertens förkunskaper på området är svårt att säga. Värt att notera är att även de i
betatestet uppgav att de hade haft en liknande upplevelse trots att de sakande
förkunskaper.

8.3 Gestaltning
Här presenters min gestaltning och hur den kopplats till den teori och de
observationer som presenterats tidigare i arbetet. Min gestaltning heter Hur
fungerar en stridsvagn? Den består av en animation som är fyra och en halv
minuter lång. Den förklarar de punkter som nämns i uppdragsbeskrivningen i
detta arbete utom hur besättningen kommunicerar med varandra. Varför denna del
inte beskriv diskuteras i avgränsningen i detta arbete.
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8.3.1 Visuella signaler
I animationen så används genomgående visual cues för att leda fokus hos
åskådaren så att den hela tiden vet var den ska fästa blicken (Figur1). Dessa
visuella signaler är synkade med en berättarröst som i takt med signalerna berättar
vad saker heter, samt för storyn framåt.

Figur 1 Motorn har färgats blå, en visuell signal som visar placeringen.

Jag har funnit skäl att använda mig av detta som ett berättargrepp i min animation
då jag dels funnit forskning som hävdar att detta stödjer inlärning genom att
reducera den kognitiva belastningen (Huk, Steinke, Floto 2009 s.461). Jag har i
mina observationer av andra animationer hitta exempel på att visuella signaler
används, och jag bedömde att det fungerade bra (Animation 3). I min gestaltning
tar sig detta utryck i att delar som för tillfället nämns av berättarrösten färgas
ljusblå.

8.3.2 Maner, detalj och abstraktionsnivå
Det tycks finnas en vetenskaplig debatt mellan den forskning som hävdar att
animation bör göras schematisk och med lite detaljer för att den ska stödja
inlärning (Tversky, Morrison & Betrancourt, 2002 s. 258) och den forskning som
hävdar att ett realistiskt maner är nödvändigt för att objekt i animationen ska vara
identifierbara (Haglund, Strömdahl 2012 s. 330).
Gestaltningen har ett maner som lutar åt det realistiska hållet eftersom jag tycker
det är viktigt att åskådaren får en god möjlighet att identifiera de olika delarna i
stridsvagnen (Figur 2-3). Men samtidigt ville jag inte att åskådare skulle förledas
att titta på en massa detaljer på vagnen som inte förklaras i filmen. Därför har jag
valt att utesluta en del detaljer som finns på en riktig stridsvagn. Detta kan ses
som en medelväg som inte tar ställning i frågan men jag tror att detta val gynnar
åskådaren då den får en klar bild av hur delarna som förklaras ser ut, samtidigt
som den lättare kan fokusera på just dessa delar då det inte finns annat som kan
stjäla fokus ifrån dem.
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Figur 2 Exempel på realistiskt maner med låg detaljnivå utvändigt.

Figur 3 Exempel på realistiskt maner med låg detaljnivå. Invändigt.

8.3.3 Representativ animation och hastighet
Denna animerade film är till största delen ett exempel på representativ animation
eftersom det är delarnas rörelse som åskådaren ska lära sig för att förstå
informationen. Den teori jag har hittat har identifierat detta som en variabel som
påverkar animationers potential att lära ut (Höffner, Lautner 2007 s. 727). I mina
observationer såg jag ett exempel på representativ animation (Animation 2). Jag
upplevde att den kan förklara en teknisk funktion genom att visa dess rörelse men
hastigheten på animationen måste då vara rimlig för att åskådaren ska kunna ta in
det som händer. Att ett långsamt tempo är viktigt för att en animation ska vara
förståelig är något som teorin på området stödjer (Tversky, Morrison &
Betrancourt, 2002 s. 258). Därför har rörelser i denna animation nästan
uteslutande haft lägre hastighet än de skulle haft i verkligheten.

8.3.4 Tempo och hastighet
För att hitta ett bra tempo och en bra hastighet tog jag tid på hur långt manuset
var. Både helt och var scen för sig. Sedan spelades manuset in i delar, scen för
scen, på den tid som var avsatt. Sedan producerades animationerna i takt med
ljudet. Detta gjorde att berättarröst och visuella signaler kunde synkas för att
minska den kognitiva belastningen (Huk, Steinke, Floto 2009 s. 461). Samtidigt
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som en långsam hastighet kunde användas på animationerna vilket i sig
underlättar förståelsen (Tversky, Morrison & Betrancourt, 2002 s. 258).

8.3.5 Figurer
I gestaltningen finns figurer som visar vart de olika besättningsmedlemmarna
sitter i stridsvagnen (Figur 4). Dessa figurer fick även de ett abstraherat maner
eftersom målet med denna film inte var att visa hur deras uniformer ser ut.
Detaljer på kläder och liknande varierar mellan olika länders militära styrkor.
Genom att välja en uniformtyp så skulle jag per association definiera ursprunget
på stridsvagnsmodellen. Det vore missvisande eftersom den är en generell
visualisering som inte ska kunna kopplas till en speciell vagnmodell eller ett
specifikt land.

Figur 4 Figur som visar vagnchefens position

8.3.6 Kontext
Den animerade filmen kommer finnas som en del i Arsenalens befintliga
utställning. Här visas och förklaras en hel del stridsvagnsmodeller mer exakt
utifrån skillnader och likheter i storlek och användningsområden. Min gestaltning
ska förklara de funktioner som generellt återkommer i dessa stridsvagnar men
information som storlek, hastighet, speciellt användningsområde, typer av
ammunition eller annan modellspecifik tekniska data kan besökarna tillgodogöra
sig ifrån den övriga utställningen och med grund i det har inte sådan information
tagits med i min gestaltning.

8.4 Målgruppsintervju
8.4.1 Förkunskaper
Respondent 1 och 2 var de två kandidater som bäst representerade huvuddelen av
Arsenalens besökare med lägre förkunskaper. De hade inte någon mekanisk eller
teknisk utbildning eller yrkeserfarenhet bakom sig.
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Respondent 3 hade vissa kunskaper om stridsvagnar och representerar troligtvis
den teknikintresserade delen av besökarna på arsenalen som har vissa
förkunskaper om stridsvagnar.
Respondent 4 och 5 var mindre representativa för målgruppen då jag uppfattar att
de hade så bra förkunskaper att de inte hade behövt se filmen för att kunna klara
kunskapstestet. Respondent 5 sa till och med att det var så vid ett tillfälle i
intervjun.

8.4.2 Visuella signaler
Den övergripande uppfattningen om filmen, var att den var bra. Respondent 1 sa
att hen uppfattade filmen som enkel och informativ. Hen blev ombedd att förklara
varför och sa då:
”Det var bra instruktion. Du pratade på ett bra tydligt sätt. Det var tydligt, a men när det
bytte färg. Man visste vad du pratade om. Vilken del du pratade om på vagnen.”

Hen hade alltså förstått att de delar som färgades var de delar som berättarrösten
refererade till i filmen och hen tyckte att detta gjorde filmen tydlig och enkel. Det
var en tydlig indikation om att de visuella signalerna fungerade på de sätt som
Huk, Steinke, Floto (2009 s.461) visade i sin studie kring detta.
Respondent 2 utryckte sig på detta vis när hen fick fråga om det var något
speciellt som var intressant i filmen:
”Nej men det var nog helheten. Att få se olika delar och vad som finns vart. Man får en
inblick”

Respondent 2 upplevde alltså att olika objekt placering var något som gick att
utläsa ur animationen. Detta är en indikation om att hen hade kopplat de visuella
signalerna till berättarrösten på samma sätt som respondent 1, och därför visste
vilken del som menades på vagnen.
Respondent 1 hade missuppfattat den visuella signalen när den först dök upp. Hen
trodde att rösten skulle prata om den del av stridsvagnen som inte färgats ljusblå
men hade sedan förstått att detta var fel och lyckats förstå hur det var tänkt att
fungera.

8.4.3 Representativ animation.
Respondent 1 tyckte att scenen med ”rekylen” var lite svårare att förstå än de
andra. På frågan var det något speciellt som gjorde att detta var lite svårt så följde
detta meningsbyte:
Njaaa jag vet inte eller ja det är ju något som man inte har en aning om. Verkligen inte.
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Var det helt nytt för dig?
Ja att man gör så och så och då blir det såhär och därför är den halvautomatisk. Man
har ju hört talas om halvautomatisk men aldrig tänkt på vad det egentligen är.

Respondent 1 härmade animationen av manöverarmen och kanonens förflyttning
med händerna när hen pratade om detta. Förvisso hade hen uppgett att detta var
svårare att förstå men hade samtidigt lagt rörelsen av detta på minnet. Det skulle
kunna vara ett exempel på att representativ animation hade hjälpt hen att minnas
detta även om det är svårt att säga hur bra hen hade förstått det.
När Respondent1 bads att berätta om något mer hen mindes sa hen bland annat
följande:
”Ja att när man styr så flyttar man spaken och då vrider det sig för det blir mindre fart
på bandet.”

Detta var en helt korrekt beskrivning av hur filmen visar att en stridsvagn styrs.
Representativ animation användes i filmen för att förklara detta på det vis som
forskning menar att det bör göras, genom att den rörelse som visades var det man
skulle lära sig (Höffner, Lautner 2007 s. 727).
Respondent 4 och 5 mindes också denna scen. Deras kommentar var att det
generellt var riktigt så som filmen förklarade det men att det finns mer avancerade
varianter på detta. De mindes troligtvis scenen för att de kunde ställa den i relation
till sina egna förkunskaper. Men eftersom de kunde identifiera scenen som en
förenkling av vad det visste, och inte som ett fel i filmen, så kan scenen antas vara
relativt tydlig. Tydligheten kan vara ett resultat av användandet av representativ
animation.

8.4.4 Hastighet
Alla respondenter uppgav att de hade förstått allt i filmen men respondent 1
uppgav att hen tyckte att var knepigare att förstå hur laddning och avfyrning
fungerade även om hon mindes att det visats. Animationen av de funktionerna i
scenen, är avsevärt långsammare än de skulle vara i verkligheten. Förklaringen
består dock av scener som tillsammans utgör en längre sekvens. Möjligen
uppfattas den sammanlagda sekvensen av dessa scener ha lite annorlunda tempo
då man måste minnas det som hänt i de tidigare scenerna för att sammankoppla
dem till en helhet på slutet av sekvensen. Detta skulle kunna stödja den teori som
kritiserar animation för att dess flyktighet leder till att åskådaren kan missa
information (Tversky, Morrison & Betrancourt, 2002 s. 256).

8.4.5 Maner, detalj och abstraktionsnivå
Respondent 5 sa följande på frågan om den vill ändra något i filmen då att man
förstod den bättre:
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”Ooooohh. Nu blev det svårt. Nej jag kan inte komma på något. Jag tycker grafiken var
bra. Enkel och ren inte en massa klutter så att säga. Man ser ju det som man ska se så att
säga. Den behöver inte vara mera fotorealistisk eller så”

Detta var en direkt kommentar om både detaljnivå och realism i maneret och hen
verkade uppleva att den låga detaljnivån i kombination med ett lite mer realistiskt
maner var något som gjorde filmen enkel och ren vilket uppfattades som något
positivt. Detta korresponderar bra mot den teori som säger att ett realistiskt maner
upplevs lättare att förstå då man lätt kan identifiera objekt (Haglund, Strömdahl
2012 s. 330). Samtidigt talar det för den teori som menar att en låg detaljnivå gör
att animationen upplevs som tydlig (Tversky, Morrison & Betrancourt, 2002 s.
258).
Respondent 1 hävdade att hen kunde identifiera vilken vagn det var i filmen och
att den var tysk. Hen tyckte därför att öken inte var en passande bakgrund. Detta
var intressant eftersom 3D-modellen är en generell sammanfogning av ett flertal
modeller med ursprung i flera länder. Ingen av de respondenter som hade hög
förkunskap om stridsvagnar uppgav att det kunde identifiera vilken vagnmodell
det var, det tyckte snarare att vagnen var mycket generell.

8.4.6 Kunskapsinhämtning
Vanliga kommentarer var att den var tydlig och enkel och pedagogisk. När man
tittar på kunskapstestet så kan man se att Respondent 4 och 5 hade alla rätt på
frågorna. De hade dock redan den kunskap som krävdes för att svara på frågorna.
Respondent 3 hade även denne alla rätt. I viss mån så hade hen förkunskaper på
området men var ändå tvungen att tänka efter för att kunna svara på vissa av
frågorna.
Respondent 1 och 2 hade inte alla rätt. Men kunde ändå plocka en del rätta svar på
frågorna. Respondent 1 kunde även redogöra för styrnings funktionen.
Min tolkning av detta är att filmen stödjer viss inlärning hos de personer som har
låga förkunskaper. Den stödjer inlärning relativt bra hos personer som har tekniskt
intresse och lite förkunskaper om stridsvagnar. Personer som anses vara experter
på området kommer inte lära sig något nytt. Däremot kommer de troligtvis inte
uppfatta informationen som felaktig, utan snarare som generell.
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9. Slutsats
9.1 Metodkritik
9.1.1Målgruppsintervju
Denna metod gav resultat om det som mättes och dessa har redogjorts för i
resultatdelen av arbetet. Metoden upplevdes dock av mig som krävande att
genomföra då det i vissa fall var svårt att få diskussionen att leda till det som jag
hade för avsikt att diskutera.
En för-intervju hade låtit mig öva på att upprätthålla den mer fria samtalskaraktär som jag eftersträvade i intervjuerna. I viss mån blev ett par intervjuer nu
mer standardiserade till sin karaktär vilket kan ha lett till att resultaten inte blev så
djupgående som de kunnat bli. Tanken med friare samtals-intervjuer är att låta
personen reflektera och motivera sina åsikter och upplevelser (Ekström, Larsson,
(2010 s. 67). Jag hade kunnat vara ett större stöd för respondenterna i denna
process om jag hade övat på att leda en likande intervju innan.
För det andra hade en för-intervju kanske även lett till viss omformulering av
frågorna i intervjumanualen för att på så sätt säkra att de uppfattades på de sätt
som jag ville av respondenterna. Jag upplevde i ett par frågor att det inte var helt
klart för en respondent vad denne ombads svara på. Detta hade kanske kunnat
undvikas om man gjort en för-intervju och prövat intervjumanualen.
Beslutet att inte ha en för-intervju var ett resultat av att det i detta skede inte fanns
den tid som krävdes för att genomföra detta. Med lite mer förutseende planering
på den punkten hade det möjligen kunnat göras.

9.2 Diskussion
9.2.1 Representativ animation
För att öka förståelsen för tekniska funktioner med hjälp av animation hos en
allmän målgrupp, tycks det finnas ett par riktlinjer som skaparen av animationen
bör ha i åtanke.
Målgruppsintervjuerna visade att en animerad sekvens med få scener, likt den
sekvens i gestaltningen som förklarar styrningen av stridsvagnen (Figur 5), var
relativt lätt att förstå och komma ihåg. Resultatet visar därmed att representativ
animation kan vara lämpligt för att förklara tekniska funktioner på det sätt som
tidigare forskning beskriver (Höffner, Lautner 2007 s. 727).
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Figur 5 Scenen som förklarar styrning.

En animation som består av en längre sekvens av olika scener som åskådaren
måste koppla samman, som den sekvens som förklarar laddning och avfyrning,
var svårare att komma ihåg och upplevdes som svårare att förstå (Figur 6).
Detta skulle kunna bero på att den kognitiva belastningen blir mycket högre när
man måste minnas tidigare scener i en animation för att förstå helheten.
Resultatet bekräftar i så fall även till viss del den forskning som menar att
animationer kan missuppfattas eftersom det förändras över tid och därmed är
flyktiga (Tversky, Morrison & Betrancourt, 2002 s. 256).

Figur 6 scenen som beskriver laddning av kanonen.

I min mening kan representativ animation fungera bra för att förklara tekniska
funktioner men animationen måste då ta hänsyn till att åskådaren inte kan hålla så
många scener i minnet. Den kognitiva belastningen kan lätt bli för tung för en
användare i sekvenser som innehåller flera moment. För att helt säkert veta att det
är just denna faktor som påverkar hur framgångsrik representativ animation är på
att stödja förståelse behövas mer forskning på området. Det kan hända att det
finns forskning som jag inte har tagit del av som visar att en sådan gräns finns och
var den ligger.
Om mitt antagande stämmer betyder detta att sekvensen som visar laddning och
avfyrning bör disponeras om så att betraktaren inte behöver komma ihåg så
många scener för att förstå funktionen. Detta kräver en rejäl omarbetning i
manuset som jag inte hunnit ta fram ett exakt förslag på, men rimligen bör hela
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sekvensen delas in i två eller tre mindre sekvenser så att åskådaren kan
tillgodogöra sig informationen stegvis, bit för bit.

9.2.2 Visuella signaler
Resultaten i både målgruppsintervjuer och bildanalyser visade att visuella signaler
kopplat till ett audiellt narrativ i form av en berättarröst, gör att en åskådare
upplever det lättare att fokusera på rätt saker i en animation. En tidigare
komparativ studie menar att visuella signaler, förutom att bidra till denna
upplevelse, stödjer ökad inlärning av information (Huk, Steinke, Floto 2009
s.461).
Resultat ifrån intervjuerna visade att viss inlärning hade skett men resultatet har
inte jämförts med en animation utan visuella signaler. Därför tycker jag att det är
svårt att säga hur stor skillnad de visuella signalerna gjorde i just detta fall. Det är
rimligt att anta att de visuella signalerna i min gestaltning (Figur 4), bidrog till
inlärning i samma utsträckning som i den komparativa studie som nämns ovan.
Det är troligt eftersom respondenterna var att benägna att tycka att filmen var lätt
att förstå och att det uttryckligen kom fram att de hade lagt märke till signalerna.
Det är därför enligt mig rimligt att säga att visuella signaler är något som kan
används för att leda en åskådare genom en animation för att stödja inlärning.
Ingen av de respondenter som hade låg förkunskap hade alla rätt på
kunskapstestet. Det har i sammanhang som inte tillhörde mina metoder kommit
fram att några av de visuella signalerna bör vara mer distinkta i sin kontrast för att
de inte ska missas. Det är alltså möjligt att resultatet kan bli ännu bättre om en
mer kontrastrik ton eller kulör används för dessa. Relevansen för detta påstående
kan såklart ifrågasättas eftersom ingen av respondenterna hävdade att de hade
svårt att se de visuella signalerna. En respondent missuppfattade däremot den
första visuella signalen i gestaltningen. Hen trodde att signalen var till för att
utesluta de objekt som för tillfället inte diskuterades. Det kan peka på att den
kulör som användes inte uppfattas som lika aktiv som den gröna färgen på
stridsvagnen.
En tanke som ligger närmare den forskning som jag ställt upp innan (Huk,
Steinke, Floto 2009 s.456-461), bygger på att respondenten i det första skedet av
animationen inte hunnit lära sig konventionen om att den ljusblå kulören tonas
fram på det som berättarrösten talar om. Detta ligger i linje med respondentens
eget uttalande om att hen förstod detta när den andra visuella signalen visades.
Detta kan betyda att berättarrösten ska ligga lite tidigare i förhållande till den
första visuella signalen. Då får åskådaren höra vad delen heter innan den ser vart
delen är placerad. Detta är en förändring som eventuellt skulle kunna lyfta
förståelsen av gestaltningen i denna scen.
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9.2.3 Maner
Valet av maner bygger på flera olika faktorer när man ska göra en animation som
har till syfte att lära ut. En komparativ studie visade att inlärning i sig, inte stödjs
bättre eller sämre genom användandet av 2D eller 3D visualiseringar, eftersom de
i sig inte minskar kognitiv belastning hos åskådaren (Huk, Steinke, Floto 2009 s.
461-462). Det har visats att 3D visualiseringar i en kontrollerad miljö bidrar bättre
till förståelse av objekts rotation kring en axel i en representativ animation. Dessa
resultat kunde dock inte återskapas i en konventionell inlärningsmiljö där
testanimationen ingick i ett större undervisningsmaterial (Huk, Steinke, Floto
2009 s. 461- 468).l
Detta ledde till att jag i min gestaltning valde att använda 3D visualiseringar för
att ovan nämnd studie visat att 3D-visualliseringar ofta mottags med en positiv
attityd av åskådare. En bidragande faktor var även att jag är välbekant med vad
som krävs för att framställa 3D animation.
Den ovan nämna studien redde inte ut vilka variabler i den konventionella
inlärningsmiljön som påverkade resultatet. Med reservation för att forskning jag
inte tagit del av kan ha undersökt detta, skulle framtida forskning kunna
identifiera de variabler som minskade den fördel som 3D- animationen uppmättes
ha i den kontrollerade miljön. Om det lyckades, skulle det vara lättare att
argumentera för hur man bör förhålla sig till dessa variabler när man skapar en
animation, vilket skulle ge en indikation om när 2D eller 3D är att föredra.
Det verkar finnas en pågående vetenskaplig debatt kring animationers maner, där
den ena sidan hävdar att de bör göras så schematiska som möjligt med lite
detaljer, för att det i sig skulle underlätta förståelse i ett medium som är
föränderligt (Tversky, Morrison & Betrancourt, 2002 s. 258). Den andra sidan
menar att en högre realism och detaljnivå på maneret underlättar identifiering och
ingen känning av objekt och därmed ökar detta förståelsen (Haglund, Strömdahl
2012 s. 330).
Jag ansåg det viktigt att objekt och delar hade en sådan grad av realism att de
kunde kännas igen i min gestaltning, eftersom den ska befinna sig på ett museum
som visar dessa föremål i verkligheten. Det blir då lättare för åskådaren att koppla
det den ser i filmen till verkliga objekt. Men samtidigt ville jag inte att en hög
detaljnivå skulle medföra att delar och objekt som inte förklarades i animationen
stal uppmärksamheten ifrån i från det som visades. Därför valdes ett mer
realistiskt än schematiskt maner, men med en relativt låg detaljnivå (Figur 2-3).
Valet av lämplighet i maner var inte huvudsakligen något som undersöktes av
metoderna i detta arbete. Resultat framkom kring detta i intervjuerna på grund av
den fria karaktär som intervjufrågorna hade. En respondent sa att denne kände
igen vagnen och troligtvis kunde peka ut den på utställningen. Ett önskemål i
uppdragsbeskrivningen ifrån Arsenalen var dock att man inte skulle kunna koppla
3D- modellen till en specifik stridsvagnsmodell. Det skulle kunna betyda att
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graden av realism, som skulle tjäna som ett hjälpmedel för att identifiera delar på
vagnen, var lite för hög och därför upplevs modellen som en som en specifik
vagnsmodell.
Stridsvagnsmodellen i filmen är egentligen ett ihop-plock av delar ifrån flera
modeller. Detta visste inte den respondent som gjorde detta uttalande och det
faktum att respondenter med hög förkunskap snarare menade att modellen var
mycket generell gör att det är mer troligt att detta var hens subjektiva upplevelse.
Det är även möjligt att respondenten sa detta för att visa att hen tyckte att det var
en fin eller bra modell eftersom det framkom att hen tyckte att gestaltningen i sig
var fin. Men det går enligt mig inte att dra någon slutsats om att graden av realism
i gestaltningen bör förändras på grund av detta uttalande.
Att gestaltningen i huvudsak upplevandes som enkel framkom av flera
respondenter. En av dem sa att ”grafiken” var enkelt och ren vilket denne tyckte
var bra för att man såg det man behövde se. Det är rimligt att anta att detta var en
kommentar om den låga detaljnivån på maneret.
I bildanalysen sänktes detaljnivån på en stridsvagn innan den förklarades med
hjälp av visuella signaler (Animation 3). Denna sekvens uppfattade jag som tydlig
och lätt att förstå och använde därför ett liknande maner. Detta ihop med
kommentaren om att min gestaltning kändes ren och enkel leder mig till att tro att
en låg detaljnivå är att föredra om man ska använda sig av visuella signaler för att
leda en åskådare igenom en animation. Men detta kan också bero på vad man ska
förklara med hjälp av animationen. Detta arbete har uteslutande syftat till att
undersöka animation som förklarar tekniska funktioner i stridsfordon. Att detta
tycks vara ett bra maner i dessa avseenden betyder inte att de behöver vara det i
alla andra.

9.2.4 Figurer
Figurerna som visar besättningens placering i min gestaltning är abstraherade så
att de inte ska uppfattas tillhöra ett specifikt land eller en speciell
stridsvagnsmodell. Mina resultat pekar inte på något annat än att detta verkat
fungera. Spontana kommentarer som uppkommit i andra sammanhang pekar
däremot på att de utgör ett visst stilbrott (figur 4). De har liknats plastfigurer eller
liknande vilket leder mig till att figurernas maner troligtvis bör om omarbetas så
att de bara utgörs av siluetter för att denna effekt inte ska verka löjeväckande
(Figur 7).

3
2

Figur 7 Exempel på hur figurerna kan förbättras.

9.2.5 Vyer och speakertext
Kritik har framkommit mot formuleringen av manus i delen som beskriver
synfältet hos föraren. Berättarrösten säger att: ”föraren har en vy lika bred som
vagnen men endast i framåt färdriktning.” i samband med att förarens synfält
visas uppifrån (Figur 8). Meningen är i sig inte inkorrekt eftersom en vy lika bred
som vagnen indikerar att föraren ser hela brädden på vagnen och sedan blir vyn
bredare ju längre fram i synfältet denne tittar men rektionen har varit att den vy
som visas i bild är för bred för att kallas lika bred som vagnen. Därmed bör manus
formuleras om så att detta inte upplevs som felaktigt. En möjlig formulering vore:
”förarens vy sträcker sig över vagnens främre parti, vidare i framåt färdriktning”

Figur 8 Förarens vy.

9.2.6 Slutord
Slutligen så skulle jag vilja säga att, även om jag i detta arbete gjort en del
intressanta iakttagelser, Besvarat mina frågeställningar och samtidigt kommit
fram till en del egna förslag på hur min gestaltning kan förbättras. Så har jag inte
kunnat finna några resultat i mina undersökningar som kan sägas skilja sig ifrån
den forskning som idag finns att ta del av inom ämnet. Detta är ett vetenskapsfält
där mycket finns kvar att ta reda på. Men forskningen går framåt och vi lär oss
mer och mer om hur vår hjärna fungerar och vilka förutsättningar det skapar för
hur vi kan ta till oss information via animationer. Förhoppningsvis leder detta till
bättre och mer effektivare animationer i framtiden.
3
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10.2. Elektroniska källor
T-‐90	
  S	
  Bishma	
  Tank	
  Visualisation	
  with	
  Autoloader	
  Animation	
  (2014-14-04)	
  	
  
Hämtad	
  på	
  följande	
  hemsida:	
  
https://www.youtube.com/watch?v=0jmIVC7yLU0 	
  
	
  
Greatest	
  Tank	
  Battles	
  -‐	
  The	
  Battle	
  of	
  73	
  Easting	
  1991(2014-‐14-‐04)	
  
Hämtad	
  på	
  följande	
  hemsida:
https://www.youtube.com/watch?v=8fYRV7ZLa90&noredirect=1
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11. Bilagor
11.1 Bilaga 1. Underlagsmaterial
Detta är de fotografier som jag tog på plats på Arsenalen när jag samlade in
underlag samt en lista på den litteratur som jag fått låna av arsenalen för
ytterligare referensbilder.

Fotografi 1 Stridsvagn 104, front.

Fotografi 2 Sikte och periskop.

Fotografi 3 Styrspak.
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Fotografi 4 Bandplattor.

Fotografi 5. Vagnchefens sikte.

Fotografi 6 Förarperiskop.

Fotografi 7 Slutet bakstycke och kil.

3
7

Fotografi 8 Styrdon, skytt.

Fotografi 9 Drivhjul.

Fotografi 10 Ammunition.

Litteratur som jag använt som referens för mitt modellerande:
•
•
•
•
•

Strv	
  104	
  instruktionsbok	
  (1987)	
  Försvarets	
  materielverk.	
  
Centurion	
  Unversal	
  Tank	
  1945-‐2003	
  (2003)	
  Osprey	
  Pub.	
  
Cheiftai	
  Main	
  Battle	
  Tank	
  1965-‐2003	
  (2003)	
  Osprey	
  Pub.	
  
T-‐54	
  and	
  T-‐55	
  Main	
  Battle	
  Tanks	
  1944-‐2004	
  (2004)	
  Osprey	
  Pub.	
  
T-‐34-‐85	
  Medium	
  Tank	
  1944-‐95	
  (1960)	
  Osprey	
  Pub.	
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11.2 Bilaga 2. Storyboard
Denna bilaga innehåller den storyboard som användes som underlag till
expertintervjun.
Scen 1.

3
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Scen 2.
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Scen 3.

Scen 4.
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1

Scen 5.

4
2

Scen 6.

Scen 7.
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Scen 8.
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Scen 9.

Scen 10.
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Scen 11.

Scen 12.

Scen 13.
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Scen 14.

Scen 15.

Scen 16.

4
7

Scen 17.

Scen 18.
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8

Scen 19.
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Scen 20.

Scen 21.

Scen 22.

5
0

Scen 23.

Scen 24.
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1

Scen 25.
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2

Scen 26.

Scen 27.
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Scen 28.

Scen 29.

Scen 30.
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11.3 Bilaga 3. Originalmanus - scenbeskrivning
B: = Berättarröst.
Blå= del i scenen som kommer färgas.
Scen 1: Tid 10 sek
Tom vy av lätt kuperat landskap. Stridsvagnen kommer åkandes in i bild från
vänster. Den stannar upp, riktar om kanonen och avfyrar ett skott.
B: - Detta är en stridsvagn, du har kanske sett sådana förut men hur fungerar de
egentligen?
Scen 2: Tid 3 sek: Tot 13 sek
Kameran panorerar till en vy snett, ovanför stridsvagnen.
B: - Låt oss ta en närmare titt.
Scen 3: Tid 10 sek: Tot 23 sek
Kameran behåller sin position. När berättarrösten nämner chassit så skiftar denna
del färg för att indikera vad som menas. När kanontornet nämns så skiftar denna
del i färg.
B: - En stridsvagn kan delas upp i två huvudsakliga delar. Den första är chassit,
den andra är kanontornet.
Scen 4: Tid 10 sek: Tot 33 sek
Kameran behåller vinkel snett bakom, ovanifrån stridsvagnen. En bit av chassit
försvinner så att ett utsnitt ur chassit syns. När motorn, växellådan och
bränsletankar nämns så skiftar de i färg. För att visa placeringen av dessa.
B: - Chassit innehåller drivsystem som motor, växellåda och bränsletankar

Scen 5: Tid 7 sek: Tot 40 sek
Kameran håller position. Nya utsnitt görs för att visa placering av vagnförare och
ammunition. Dessa skiftar färg på samma sätt när berättarrösten nämner dem.
B: - Här finns också plats för ammunition, och vagnföraren som kör vagnen.
Scen 6: Tid 6 sek: Tot 46 sek
Samma kameravinkel.
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Utsnitten stängs. Och bandaggregaten skiftar i färg när de nämns av rösten.
B: - Detta bärs upp och drivs framåt av två bandaggregat.

Bandaggregat.
Scen 7: Tid 8 sek: Tot 54 sek
Samma kameravinkel.
Bärhjulen och bandet skiftar i färg när de nämns i texten.
B: - Bandaggregaten är uppbyggda av ett antal bärhjul, som tillsammans bär upp
ett band av metallplattor.
Scen 8: Tid 10 sek: Tot 1.04 min
Kameran zoomar in på drivhjulet när det nämns av rösten (4 sek). Hjulet börjar
driva bandet när rösten sagt att hjulet driver bandet med hjälp av tungorna (4 sek).
Fortsätter roterar någon sekund till efter detta (2sek).
B: - Det bakre hjulet är kopplat till drivsystemet och kallas drivhjul (4 sek). Det
driver bandet framåt med hjälp av de tungor som finns på bandplattorna (4 sek) (+
2 sek).

Styrning.
Scen 9: Tid 5 sek: Tot 1.09 min
Kameran zoomar ut ifrån drivhjulet stannar kort och roterar sedan så att den ser
stridsvagnen ovanifrån med fronten upp i bild.
B: - Vagnföraren styr genom att kontrollera hastigheten på banden separat.
Scen 10: Tid 6 sek: Tot 1.17 min
Förarplatsen skiftar färg samtidigt som två spakar sett snett ovanifrån, och en
bromspedal tonas fram.
De är i en ruta i höger hörn av skärmen med en ram som har samma färg som
förarplatsen för att indikera att dessa saker spakar finns där.
B:- Banden kontrolleras av två spakar som finns på var sida av förarplatsen.
Scen 11: Tid 10 sek: Tot 1.27 min
Vänster spak skiftar till en ljusblå samtidigt som den flyttas frammåt (5 sek).
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Samma ton syns då på stridsvagnens motsvarande vänstra band. Bandets hastighet
ökar (5 sek).
B: - När vagnföraren flyttar den ena spaken längre fram än den andra (5 sek), höjs
hastigheten på motsvarande sidas band (5 sek).

Scen 12: Tid 5 sek: Tot 1. 32 min
Allt från den tidigare scenen är intakt och stridsvagnen svänger till vänster sett
ovanifrån.
B: - På detta vis kan stridsvagnen svänga.
Scen 13: Tid 15 sek. Tot 1.47 min
Vänster spak flyttas bak utan ljus ton.
Höger spak skiftar till en ljusblå ton samtidigt som den flyttas fram (5 sek).
Samma ton syns nu på stridsvagnens motsvarande högra sida band(5 sek). Höger
band driver snabbare. Och stridsvagnen svänger tillbaka till ursprungligt läge(5
sek).
B: ingen berättar röst. Denna del upprepar proceduren åt andra hållet för att
vara extra tydlig.
Scen 14: Tid 7 sek: Tot 1.55 min
Bägge spakar färgas och flyttar sig till upprätt position (5 sek).
Banden färgas och stannar (2 sek).
B: - För att stanna, för vagnföraren spakarna till upprätt position.
Scen 15: Tid 10 sek: Tot 2.05 min
Bägge spakar färgas och flyttar sig bakåt (5 sek).
Banden färgas och börjar driva vagnen bakåt (5 sek).
B: - För att backa för vagnföraren spakarna bakåt.

Tornet
Scen 16: Tid 5 sek: tot 2.10 min
Vagnen stannar. Rutan med spakar tonar bort.
Kameran flyttar sig till ett läge snett bakom, ovanför vagnen igen.

5
7

Scen 17: Tid 5 sek: Tot 2.15 min
Tornet skiftar färg när rösten nämner det.
B: - Kanontornet är den andra huvuddelen på en stridsvagn.
Scen 18: Tid 17 sek: Tot 2.32 min
Ett utsnitt görs i tornet så att man kan se interiören ( 2 sek).
Var del och färgas när berättarrösten talar om just den.
B: - Inuti finns plats för vagnchefen som har högsta ansvar (befäl) i
stridsvagnen(5 sek).
Där finns även plats för skytten som sköter riktning och avfyrning av kanonen (5
sek).
Och till sist en plats för laddaren som sköter laddningen (5 sek).
Scen 19: Tid 12 sek: Tot 2.44 min
Ett större snitt av vagnen görs för att tydligt visa tornet (2 sek). Kanske inte
behövs med tanke på kameravinkeln. Tornet roterar 360 grader samtidigt som
rösten talar om det. Sedan riktas kanonen upp och ner när rösten talar om det.
B: - Skytten kan rotera tornet i sidled utan hinder (5 sek),
Denne kan även höjdrikta vinkeln på kanonen (5 sek).

Siktet
Scen 20: Tid 8 sek: 2.52 Tot min
Siktet färgas i när rösten talar om det.
B: - Skytt och vagnchef kan se avståndet till, och positionen av sitt mål genom ett
sikte placerat på tornets front.

Laddning.
Scen 21: Tid 5 sek : Tot 2.57 min
Hela kanonen färgas när rösten talar om den.
B: - Innan kanonen kan avfyras så måste den laddas.
Scen 22: Tid 3 sek: Tot 3.00 min
Kameran zoomar in på bakstycket som färgas när rösten nämner det (3 sek).
Här försvinner allt annat och bara bakstycket och kanonen visas.
B: - Detta görs i den del som kallas bakstycket.
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Scen 23: Tid 10 sek: Tot 3.10 min
Delarna rör sig och färgas i takt med att rösten talar om dem. Ganska långsamt.
B: - Först drar laddaren i manöverarmen (5 sek).
Detta öppnar den kil en som annars sluter bakstycket (5 sek).
Scen 24: Tid 10 sek: Tot 3.20 min
Delarna rör sig och färgas i takt med att rösten talar om dem.
B: - Laddaren för in pjäsen i patronläget (bakstycket) för hand(5 sek)
och för kilen till stängt läge med manöverarmen (5 sek).

Avfyrning.
Scen 25: Tid 10 sek: Tot 3.30 min
Kameran zoomar ut så att hela rörelsen kan fångas i bild
Bakstycke och kanon rör sig bakåt av rekylen som vid avfyrning. Men ganska
långsamt.
B: - Vid avfyrning, rör sig kanon och bakstycke in i tornet på grund av rekylen
(10 sek).
Scen 26: Tid 10 sek: Tot 3.40 min
Kanonen rör sig tillbaka till ursprungligt läge. Återigen ganska långsamt.
B: - Rekylens kraft omvänds för att föra fram kanon och bakstycke till
ursprungligt läge (10 sek).
Scen 27: Tid 10 sek: Tot 3.50 min
Kilen öppnas och patronen faller ur.
B: - Denna rörelse öppnar bakstycket automatisk och kastar ut resterna av pjäsen
(10 sek).
Scen 28: Tid 10 sek: Tot 4.00 min
En ny pjäs sätts in i patronläget
B: - Då kan kanonen laddas igen utan att öppnas för hand. Det betyder att den är
halv automatisk (10 sek).
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Scen 29: Tid 15 sek: Tot 4.30 min
Kameran zoomar ut till ett läge snett ovanför stridsvagnen. Och rör sig lite runt
vagnen men inte fort.
B: - Nu har vi fått en inblick i hur en stridsvagn generellt fungerar. Vi hoppas att
det var en intressant upplevelse. På museet finns mycket mer att se och lära om så
ta en ordentlig titt (15 sek).
Scen 30: Tid 5 sek: Tot 4.35 min
Vagnen kör ut ur bild. Bilden blir mörk (fade to black)
Sedan eventuella eftertexter men jag vet inte om det behövs?

11.4 Bilaga 4. Reviderat manus - scenbeskrivning
B: = Berättarröst
Blå= Del i scenen som kommer färgas
Grön= Ny del eller scen
Röda= Borttagen del eller scen
Struken = Struken formulering
Scen 1: Tid 10 Sek:
Tom vy av lätt kuperat landskap. Stridsvagnen kommer åkandes in i bild från
vänster. Den stannar upp, riktar om kanonen och avfyrar ett skott.
B: - Detta är en stridsvagn, stanna kvar och följ med på en kort presentation. du
har kanske sett sådana förut men hur fungerar de egentligen?
Scen 2: Tid 3 sek: Tot 13 sek
Kameran panorerar till en vy snett, ovanför stridsvagnen.
B: - Låt oss ta en närmare titt. Den här presentationen visar en generell vagn med
4 mans besättning vilket passar in på de flesta stridsvagnar från andra världskriget
fram till idag.
Scen 3: Tid 10 sek: Tot 23 sek
Kameran behåller sin position. När berättarrösten nämner chassit så skiftar denna
del färg för att indikera vad som menas. När kanontornet nämns så skiftar denna
del i färg.
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B: - En stridsvagn kan delas upp i två huvudsakliga delar. Den första är chassit,
den andra är kanontornet där kanonen sitter.
Scen 4: Tid 10 sek: Tot 33 sek
Kameran behåller vinkel snett bakom, ovanifrån stridsvagnen. En bit av chassit
försvinner så att ett utsnitt ur chassit syns. När motorn, växellådan och
bränsletankar nämns så skiftar de i färg. För att visa placeringen av dessa.
B: - Chassit innehåller komponenter för vagnens framdrivning drivsystem som till
exempel motor, växellåda och bränsletankar

Scen 5: Tid 7 sek: Tot 40 sek
Kameran håller position. Nya utsnitt görs för att visa placering av vagnförare och
ammunition. Dessa skiftar färg på samma sätt när berättarrösten nämner dem.
Det sitter en gubbe i vagnförar platsen. Bild och symbol av denna dyker upp i
hörnet när han nämns.
B: - Här finns också plats för ammunition, och vagnföraren som kör vagnen.
Scen 6: Tid 6 sek: Tot 46 sek
Samma kameravinkel.
Utsnitten stängs. Och bandaggregaten skiftar i färg när de nämns av rösten.
B: - Detta bärs upp och drivs framåt av två bandaggregat.

Bandaggregat.
Scen 7: Tid 8 sek: Tot 54
Samma kameravinkel.
Bärhjulen och bandet skiftar i färg när de nämns i texten.
B: - Bandaggregaten är uppbyggda av ett antal bärhjul, som tillsammans bär upp
ett band av metallplattor.
Scen 8: Tid 10 sek: Tot 1.04 min
Kameran zoomar in på drivhjulet när det nämns av rösten (4 sek). Hjulet börjar
driva bandet när rösten sagt att hjulet driver bandet med hjälp av tungorna (4 sek).
Fortsätter rotera någon sekund till efter detta (2sek).
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B: - Det bakre hjulet är kopplat till drivsystemet och kallas drivhjul (4 sek). Det
driver bandet framåt med hjälp av tänder som sitter på drivhjulet de tungor som
finns på bandplattorna (4 sek) (+ 2 sek).

Styrning.
Scen 9: Tid 5 sek: tot 1.09 min
Kameran zoomar ut ifrån drivhjulet stannar kort och roterar sedan så att den ser
stridsvagnen ovanifrån med fronten upp i bild.
B: - Vagnföraren styr genom att kontrollera variera hastigheten på banden separat.
Scen 10: Tid 6 sek : tot 1.17 min
Förar platsen skiftar färg samtidigt som två spakar sett snett ovanifrån, och en
bromspedal tonas fram.
De är i en ruta i höger hörn av skärmen med en ram som har samma färg som
förarplatsen för att indikera att dessa saker spakar finns där.
B:- Styrningen sker med hjälp av Banden kontrolleras av två spakar som finns på
var sida av förarplatsen.
Scen 11: Tid 10 sek: tot 1.27 min
Vänster spak skiftar till en ljusare ton samtidigt som den flyttas bakåt (5 sek).
Samma ton syns då på stridsvagnens motsvarande vänstra band. Bandet saktar in
(5 sek).
B: - När vagnföraren flyttar den ena spaken längre bak än den andra (5 sek), sänks
hastigheten på motsvarande sidas band (5 sek).
Scen 12: Tid 5 sek: tot 1. 32 min
Allt från den tidigare scenen är intakt och stridsvagnen svänger till vänster sett
ovanifrån.
B: - På detta vis kan stridsvagnen svänga.
Scen 13: Tid 15 sek. tot 1.47 min
Vänster spak flyttas fram utan ljus ton.
Höger spak skiftar till en ljusare ton samtidigt som den flyttas bakåt (5 sek).
Samma ton syns nu på stridsvagnens motsvarande högra sida band(5 sek). Höger
band driver långsammare. Och stridsvagnen svänger tillbaka till ursprungligt
läge(5 sek).
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B: ingen berättar röst. Denna del upprepar proceduren åt andra hållet för att
vara extra tydlig.
Scen 14: Tid 7 sek: tot 1.55 min
Bägge spakar färgas och flyttar sig till upprätt position (5 sek).
Banden färgas och stannar (2 sek).
B: - För att stanna, för vagnföraren spakarna till upprätt position.
Scen 15: Tid 10 sek: tot 2.05 min
Bägge spakar färgas och flyttar sig bakåt (5 sek).
Banden färgas och börjar driva vagnen bakåt (5 sek).
B: - För att backa för vagnföraren spakarna bakåt.

Tornet
Scen 16: Tid 5 sek: tot 2.10 min
Vagnen stannar. Rutan med spakar tonar bort.
Kameran flyttar sig till ett läge snett bakom, ovanför vagnen igen.
Scen 17: Tid 5 sek: tot 2.15 min
Tornet skiftar färg när rösten nämner det.
B: - Kanontornet är den andra huvuddelen på en stridsvagn.
Scen 18: Tid 17 sek: tot 2.32 min
Ett utsnitt görs i tornet så att man kan se interiören (2 sek).
Var del och person färgas när berättarrösten talar om just den.
En symbol och bild för varje person dyker upp i hörnet när de talas om dem.
B: - Inuti tornet finns plats för vagnchefen som namnet antyder är chef i vagnen
har högsta ansvar (befäl) i stridsvagnen (5 sek).
Där finns även plats för skytten som sköter riktning och avfyrning av kanonen (5
sek).
Och till sist en plats för laddaren som sköter laddningen (5 sek).
Scen 19: Tid 12 sek: tot 2.44 min
Ett större snitt av vagnen görs för att tydligt visa tornet (2 sek). Kanske inte
behövs med tanke på kameravinkeln. Tornet roterar 360 grader samtidigt som
rösten talar om det. Sedan riktas kanonen upp och ner när rösten talar om det.
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B: - Skytten kan rotera vrida tornet i sidled utan hinder, (5 sek)
Denne kan även höjdrikta vinkeln på kanonen (5 sek).

Siktet
Scen 20: Tid 8 sek: 2.52 tot min
Siktet färgas i när rösten talar om det.
B: - Skytt och vagnchef kan se avståndet till, och positionen av sitt mål genom ett
sikte placerat på tornets front.

Laddning.
Scen 21: Tid 5 sek : tot 2.57 min
Hela kanonen färgas när rösten talar om den.
B: - Innan kanonen kan avfyras så måste den laddas.
Scen 22: Tid 3 sek: tot 3.00 min
Kameran zoomar in på bakstycket som färgas när rösten nämner det (3 sek).
Här försvinner allt annat och bara bakstycket och kanonen visas.
B: - Detta görs i den del som kallas bakstycket.
Scen 23: Tid 10 sek: tot 3.10 min
Delarna rör sig och färgas i takt med att rösten talar om dem. Ganska långsamt.
B: - Först drar laddaren i manöverarmen (5 sek).
Detta öppnar den kil en som annars sluter bakstycket (5 sek).
Scen 24: Tid 10 sek: tot 3.20 min
Delarna rör sig och färgas i takt med att rösten talar om dem.
B: - Laddaren för in pjäsen ammunitionen i patronläget (bakstycket) för hand (5
sek).
Kilen återgår då till stängt läge automatiskt (5 sek).
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Avfyrning.
Scen 25: Tid 10 sek: tot 3.30 min
Kameran zoomar ut så att hela rörelsen kan fångas i bild
Bakstycke och kanon rör sig bakåt av rekylen som vid avfyrning. Men ganska
långsamt.
B: - Vid avfyrning, rör sig kanon och bakstycke in i tornet på grund av rekylen
(10 sek).
Scen 26: Tid 10 sek: tot 3.40 min
Kanonen rör sig tillbaka till ursprungligt läge. Återigen ganska långsamt.
B: - Rekylens kraft omvänds för att föra fram kanon och bakstycke till
ursprungligt läge (10 sek).
Scen 27: Tid 10 sek: tot 3.50 min
Kilen öppnas och patronen hylsan faller ur.
B: - Denna rörelse öppnar bakstycket automatisk och kastar ut tomhylsan resterna
av pjäsen (10 sek).
Scen 28: Tid 10 sek: tot 4.00 min
En ny pjäs Ny ammunition sätts in i patronläget
B: - Då kan kanonen laddas igen utan att öppnas för hand. Det betyder att den är
halv automatisk (10 sek).
Scen 29: Tid 15 sek: tot 4.15 min
Kameran åker ut till ett läge ovanför stridsvagnen.
När berättarrösten talar om vad de olika personerna om bord kan se, så visar
”tårtbitar” upp den synfälts-yta som varje person har runt vagnen.
B: - Besättningen tittar ut genom periskop. Vagnchefen ser i stort sett runt hela
vagnen. Skytten ser en begränsad vy i samma riktning som kanonen. Föraren har
en vy lika bred som vagnen i sig, men endast i framåt färdriktning (15 sek).
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Scen 30: Tid 15 sek: tot 4.30 min
Kameran zoomar ut till ett läge snett ovanför stridsvagnen. Och rör sig lite runt
vagnen men inte fort.
B: - Nu har vi fått en inblick i hur en stridsvagn generellt fungerar. Vi hoppas att
det var en intressant upplevelse. På museet finns mycket mer att se och lära om så
ta en ordentlig titt (15 sek).
Scen 31: Tid 5 sek: tot 4.35 min
Vagnen kör ut ur bild. Bilden blir mörk (fade to black)
Sedan eventuella eftertexter men jag vet inte om det behövs?

11.5 Bilaga 5. Intervjumanual
Intervjufrågor. Utprövning hos Arsenalen. Tisdag 21.
Namn.
Ålder
Utbildning
Vad arbetar du med?
Vad har du för tidigare yrkeserfarenhet?
Beskriv vad du vet om stridsvagnar?
Du ska nu få se en film och sedan så kommer jag fråga dig lite fler frågor.
Visar filmen.
Upplevelse av filmen.
Vad tyckte du om filmen generellt?
Varför tyckte du det?
Vidare- utveckla.
Upplevde du att du förstod allt i filmen?
Varför?
Var det något speciellt i filmen som var lättare att förstå än de övriga delarna?
Varför upplevde du det tror du?
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Var det något speciellt i filmen som var svårare att förstå än de övriga delarna?
Varför upplevde du det tror du?
Om du skulle ändra i filmen så att du förstod det bättre vad skulle det vara?. Och
det kan vara mer än en sak.
Varför tror du att det skulle vara bättre?
Om du skulle ändra något i filmen som inte har med förståelsen att göra? Vad
skulle det vara?
Upplevde du att det fanns några uppenbara fel i filmen, saker som du vet inte
stämmer?
Hur ska det vara egentligen?
Kunskapstest.
Skulle du vilja vara snäll och berätta för mig vad som vanligtvis brukar finnas i
chassit på en stridsvagn. Motor, bränsle, växellåda, ammunition, förare.
Kan du berätta för mig hur många det vanligtvis är i en besättning på en
stridsvagn.
4 st.
Kan du berätta vad de olika personerna i besättningen har för yrkesroller.
Vagnchef, förare, skytt och laddare.
Kan du beskriva hur mycket av miljön kring stridsvagnen de olika personerna
ombord kan se.
Vagnchef- 360 grader. Skytt- Begränsat framför vagnen. Föraren- lika brett som
vagnen
Berätta något annat ur filmen som du kommer ihåg.
Övrigt.
Finns det något i filmen du skulle vilja fråga mig om?
Finns det något mer du vill säga om filmen? Vad som helst.

6
7

11.6 Bilaga 6. Bildanalys i detalj.
11.6.1 Animation 1. Beskrivande segmentering
T-90 Bishma Tank Animated Visualisation.
Det första som visas i animationen är vit text på svart yta som ger en del
bakgrunds information om den indiska versionen av stridsvagn T- 90. Denna text
visas utan tillhörande ljudspår.
Efter ca 15 sekunder visas en realistisk 3D modell av T-90. Innan detta sker så
startar en intensiv och pampig rockmelodi som sedan spelas hela animationen
igenom. Modellen presenteras mot en vit bakgrund som till stor del även fylls av
ett hjullikande emblem i blå ton. Modellen ses snett uppifrån och den roterar i
moturs riktning. Samtidigt visas specifikationer för vikt, längd, höjd, tjocklek och
antal i besättningen som en lista. Den är placerad så att texten faller in över den
roterande modellen och de blå emblemet. Listan tonas bort och in tonas ytterligare
en lisa med mer tekniska specifikationer kring bepansring, motortyp mm.
Modellen fortsätter att rotera på samma vis.
När den andra listan försvinner så börjar vagnens torn att rotera fortare än chassit
och gör så ett varv för att sedan stanna upp helt och chassit kan då komma i kapp.
I det läget slutar vagnen att rotera och 8 markörer i form av lila prickar dyker upp
på diverse delar. De har tillhörande text som identifierar delarna så som kanon,
avgasrör, torn mm. På detta vis står vagnen still i ca 10 sekunder innan ett klipp
med tonande övergång går till en mer frontal vy av T-90 modellen. Även denna
vy har en mängd lila markörer med tillhörande text som identifierar ytterligare
komponenter. Denna typ av klipp till en vy med markörer sker ytterligare två
gånger och varje vy varar ca 10 sekunder.
Den sista vyn skiljer sig på det viset att modellen visualiseras så att man ser
föremål inuti modellen istället för utanpå, som om den vore röntgad. Efter detta är
animationen slut.

11.6.2 Animation 1. Analys
Den första iakttagelsen i denna animation var hur fördelningen av tid påverkade
informationen hela klippet igenom. För att läsning av text i listor och markörer
skulle hinnas med så hade en mer tillåtande tidsram troligtvis hjälpt. Flera gånger
missades information i olika sekvenser eftersom en ny sekvens ersatte den tidigare
innan läsningen var klar. Detta ligger i linje med den teori som säger att
information i animationer förändras vilket kan göra att åskådaren missar saker
(Tversky, Morrison & Betrancourt, 2002 s. 256).
Relationen mellan text och bild var intressant. Placeringen av listor med tekniska
specifikationer upplevdes som svårläst. Detta kan bero på en konflikt mellan två
gestaltningsprinciper. Texten med svarta tecken med vit ram låg på ett emblem
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innehållande vita och svarta linjer. Eftersom våra ögon vill dela upp
visualiseringar enligt figur/bakgrundsprincipen (Lipton 2007 s. 17 - 25) så
uppstod här en visuell konflikt. Eftersom texten och bakgrunden smälter samman
på grund av likhetsprincipen (Lipton 2007 s. 17 - 25) så var det svårt att åtskilja
text och bakgrund. Detta ledde troligtvis till en ökad kognitiv belastning vid
läsningen. Det är därmed inte säkert att tidsramen för inläsningen varit
otillräckligt om gestaltningen underlättat läsningen. Men det skulle behöva prövas
för att ses som mer än en spekulation i sammanhanget.
En viss brist i denna visualisering kan vara att animationen inte är direkt kopplad
till det åskådaren ska lära sig. Det vill säga den gränsar mer till att vara dekorativ
än representativ (Höffner, Lautner 2007 s. 727).
Förutom lite övergångar mellan klippen, består animationen till största del av den
roterande stridsvagnen. Det kan antas att rotationen ska syfta till att visa modellen
ifrån alla vinklar, men de vyer som sedan visas skulle kunna räcka för att uppnå
detta.

11.6.3 Animation 2. Beskrivande segmentering
T-90 Bishma Autoloader Animation.
I denna andra del av klippet om stridsvagn T-90 Bishma, visas automatladdningsmekanismen som tillhör huvudkanonen.
Åskådaren möts av en vit text på svart bakgrund som berättar att T- 90 Bishma
har en laddningsfunktion som nu ska demonstreras i följande animation. Därefter
tonas en 3d modell fram och bakgrunden blir i detta fall vit med ett blått emblem
med svarta och vita linjer. Sedan tonas sex lila prickmarkörer fram med
tillhörande text som identifierar några av delarna i konstruktionen som kanon,
bakstycke, ammunitionshållare, mm.
Plötsligt ljusnar allt i bilden till en kort sekund, texten försvinner och saker i
konstruktionen börjar röra sig. Först rör sig kanonen i en riktning och sedan rör
sig något annat som man i detta läge inte vet vad det är. Men så stannar
animationen upp och några nya textmarkörer i form av lila prickar berättar att det
som rört sig var ammunitions-hissen och en del andra delar som tillhör
laddningsmekanismen.
Därefter så upprepas dessa rörelser flera gånger för att visa hur dessa delar arbetar
tillsammans för att ladda och avfyra kanonen tre gånger. Sen är klippet slut.

11.6.4 Animation 2. Analys
I denna animation upplevdes texten igen svår att läsa eftersom den yta som texten
befinner sig på har flera olika färger. Återigen tycks detta vara ett problem som
har med gestaltningsprinciperna att göra vad det gäller kontraster och likhet.
Enkelhets-principen säger att eftersom människor letar efter den enklaste
lösningen på visuella problem så bör man förenkla problemet åt dem (Lipton 2007
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s. 17 - 25). Det skulle räcka med att abstrahera modellen så att dess höga realism
inte ökar den kognitiva belastningen, på det sätt som viss forskning hävdar att den
kan göra (Tversky, Morrison & Betrancourt, 2002 s. 258). En allt för hög
abstraktions nivå är inte bra det häller eftersom föremål då kan bli svåra att
identifiera (Haglund, Strömdahl 2012 s. 330). Men modellen skulle troligtvis tjäna
på abstraktion i både färg och from vilket skulle göra det lättare att formge
tillhörande text med hänsyn till gestaltningsprinciperna.
All animation i detta klipp är representativ på så vis att, det är den rörelse som
sker som åskådaren ska lära sig (Höffner, Lautner 2007 s. 727). Därmed borde
animationen underlätta förståelsen för funktionen. I min observation var det inte
förens vid andra gången rörelsen upprepades, som den till fullo förstods.
Upplevelsen var fortfarande att något hade kunnat missas. Så trots att den
representativa animationen underlättar förståelsen så upplevs animationen som
svår att förstå. Detta kan bero på att den animerats i en hög hastighet, vilket
motsvarar verkligheten. Det kan göra den otydlig och lätt att missförstå (Tversky,
Morrison & Betrancourt, 2002 s. 258).
Här har visuella signaler (Huk, Steinke, Floto 2009 s.461) använts för att
förankra att animationen börjar och slutar genom att allt i bilden blir lite ljusare en
kort sekund. Tyvärr så leder den visuella signalen inte fokus någonstans i
bildplanet och det är därför svårt att vara helt säkert på vad den syftar till.

11.6.5 Animation 3. Beskrivande segmentering
Greatest Tank Battles- The Battle of 73 Easting 1991.
Denna animation är del i en story som beskriver ett slag under Gulfkriget.
Det första som visas är en realistisk 3D modell av Stridsvagn T-72. Den åker
framåt i öknen, mot kameran som panorerar runt den ett kvarts varv för att sedan
följa stridsvagnen. En berättarröst säger att detta är den stridsvagn som utgjorde
grunden för det Irakiska försvaret under denna tid.
Här förändras hela scenen och stridsvagnsmodellen har nu bytt utseende till ett
mer abstrakt maner i en grön färgton. Bakgrunden är ljusblå. Samtidigt som
kanonen blinkar till i en ljusgrön ton på ett pulserande vis ett par gånger så hörs
en liten ljudsignal som piper. Då talar berättarrösten om storleken och eldkraften
på kanonen. Sedan blinkar chassit till och modellen roterar. Samtidigt som en
längre mer utdragen ljudeffekt spelas upp. Därefter så säger berättarrösten hur
tjockt chassit är och hur mycket stridsvagnen väger.
Efter detta så återtar modellen av Stridsvagn T-72 sitt mer realistiska maner och
åker vidare i öknen. Kameran förflyttar sig till den amerikanska truppen och nu
ser vi en annan 3d modell av en annan Stridsvagn. Berättar rösten säger att det är
en M1A1 Arams Main Battle Tank.
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Även denna stridsvagn ändrar utseende och intar samma abstraherade maner som
Stridsvagn T-72 hade innan. Även här talar berättarrösten om kanonen när den
blinkar till och om chassit när det blinkar till. Detta synkroniseras även med
ljudsignaler.
När detta är klart återtar modellen sin mer realistiska form och åker iväg ifrån
kameran. Sedan är animationen slut.

11.6.6 Animation 3. Analys
Denna animation utnyttjar flera av de aspekter som tagits upp i teorin för detta
arbete. Det mest uppenbara är att modellerna i animationen abstraheras när
konstruktionen av stridsvagnen ska förklaras. Detta gör att animationen inte lider
av några problem när det kommer till figur/bakgrundsprincipen (Lipton 2007 s. 17
- 25). Det är lätt att skilja både figurer och text ifrån bakgrunden.
Visuella signaler och även audiella signaler används återkommande i denna
animation som ett sätt att rikta åskådarens fokus till den del av animationen som
berättarrösten kommenterar. Det är exakt det tillvägagångsätt som studien om
visual cues (Huk, Steinke, Floto 2009 s. 461) använde för att avhjälpa den
kognitiva belastningen i sina animationer och upplevelsen av denna animation är
att det är lätt att förstå vad man behöver ha fokus på i bildplanet.
Denna animation är inte nödvändigtvis representativ eftersom vi inte ska lära oss
rörelsen som sker i animationen (Höffner, Lautner 2007 s. 727). Rörelsen i
animationen hjälper ändå oss att förstå eftersom kameran roterar till en tydlig
vinkel av ett objekt, sedan animeras objektet med en visuell signal samtidigt som
vi hör information om objektet. På så vis bidrar animationen i sig till lärande, och
är på sätt och vis representativ genom att den visar åskådaren ”vad” den ska lära
sig något om.
Den tidigare nämnda abstraktionsnivån på modellerna ligger även i god linje med
vad teorin som presenteras tidigare säger om hur enkelhetsprincipen kan vara en
god princip att arbeta efter (Lipton 2007 s. 17 - 25). Modellerna är däremot inte
så enkla att de kan misstas för något annat än stridsvagnar och det går till och med
att urskilja vilken stridsvagnsmodell det rör sig om, om man har tidigare
kunskaper på området. Det ligger i linje med den studie som gjorde på
animationer av förbränningsmotorn. Där den mycket abstraherade modellen
upplevdes som för schematisk (Haglund, Strömdahl 2012 s. 330).
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11.7 Transkriberade intervjuer.
11.7.1 Respondent 1
Ålder 34 år
Vad har du för utbildning?
Gymnasial och Komvux.
Vad arbetar du med?
Administrativt, marknad och i reception.
Vad har du för tidigare yrkeserfarenhet?
Jag har jobbat på förskola och som kock.
Beskriv vad du vet om stridsvagnar?
O herre gud. Jag vet att de har band och att man kan se på dem vilket land de
kommer ifrån. Jag vet att det finns pansarvagn och kanonbandvagn och att de gör
olika saker.
Det är ungefär det du vet?
typ.
Det finns inget mer du vet?
Jag tror inte det. Kanske om jag får en fråga men jag är absolut ingen expert.
Ok. Nu ska du få se en film och sedan så kommer jag fråga dig lite fler
frågor.

Upplevelse av filmen.
Vad tyckte du om filmen generellt. Bara första tanken?
Det var bra. Jag kände igen vagnen var min första tanke. Jag skulle nog kunna
peka ut den där inne… Jätte bra. enkel, informativ kort och koncist.
Varför tyckte du att det var enkelt?
Det var bra instruktion. Du pratade på ett bra tydligt sätt. Det var tydligt, a men
när det böt färg. Man visste vad du pratade om, vilken del du pratade om på
vagnen.
Upplevde du att du förstod allt i filmen?
Aja.
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Du förstod allt. Inga konstigheter?
Nej det var inte en massa tillkrånglat.
Var det något speciellt i filmen som var lättare att förstå än de övriga
delarna?
Nej det tyckte jag inte.
Var det något speciellt i filmen som var svårare att förstå än de övriga
delarna?
Nej inte som jag reflekterade över. Möjligtvis det där med rekylen.
Ja, varför tyckte du det?
Man vet ju att det är så men jag har aldrig tänkt på varför det är så. Eller ja vad det
är som gör att det blir halvautomatiskt.
Kände du att det var något speciellt som gjorde att det var lite mer knepigt?
Njaaa jag vet inte eller ja det är ju något som man inte har en aning om. Verkligen
inte.
Var det helt nytt för dig?
Ja att man gör så och så och då blir det såhär och därför är den halvautomatisk.
Man har ju hört talas om halvautomatisk men aldrig tänkt på vad det egentligen
är.
(här härmade personen, rörelsen hos manöverarm och kanon med händerna)
Om du skulle ändra i filmen så att du förstod det bättre vad skulle det vara?
Precis vad som helst. Och det kan vara mer än en sak?
Ja det första jag tänkte på var när det bytte färg. Då trodde jag att det som
fortfarande var i färg var det du skulle prata om.
Jaha, du menar det som var grönt?
Ja det som var grönt, det var nog det enda.
Vart du lite förvirrad där?
ja eller först vart tornet grönt och det du skulle prata om ljusblått och då trodde
jag att du skulle prata om tornet. Men sen prata du om det andra.
Om du skulle ändra något i filmen som inte har med förståelsen att göra.
Vad skulle det vara?
Upplevde du att det fanns några uppenbara fel i filmen, saker som du vet inte
stämmer?
Nej.

7
3

Kunskapstest.
Skulle du vilja vara snäll och berätta för mig vad som vanligtvis brukar
finnas i chassit på en stridsvagn. Motor, bränsle, växellåda, ammunition, förare.
Ooo hahah. Oki i chassit. Vad heter det vätsketank. Nej drivmedelstank, och, vad
fan var det mer där bak då? A där fram är det i alla fall ammunition. Men det var
tre saker därbak.
Du ser vad bra jag lyssnade. Batteri kanske? Nej jag kommer inte på. Jag vet att
det är tre saker där bak. Men de två andra kommer jag inte på.
Kan du berätta för mig hur många det vanligtvis är i en besättning på en
stridsvagn.
4 st.
Ja men då skulle jag vilja säga. Jag är lite förvirrad. Dom var ju tre i tornet och
sen är det ju en som kör. Men jag vet inte om det är den som kör där nere som går
upp och kör i tornet. Så jag skulle säga tre eller fyra.
Kan du beskriva hur mycket av miljön kring stridsvagnen de olika
personerna ombord kan se.
Vagnchef- 360 grader. Skytt- Begränsat område sammariktning som kanonen.
Föraren- lika brett som vagnen.
Oj ja allt ihop nästa eller ja han som kör, eller han som är ledare menar jag.
Hur mycket kunde han se?
Nästan runt hela.
Dom andra då?
Dom andra. Ja alla ser väl ut genom periskopet… Fast du sa bara att det är han
som ser ut. så dom andra vet jag inte.
Nej ok.
Eller ja, ja dom ser väl framåt då då. Den som siktar ser väl på de han ska skjuta
på gissar jag.
Okej
Berätta något annat ur filmen som du kommer ihåg.
Ja att när man styr så flyttar man spaken och då vrider det sig för det blir mindre
fart på bandet.
Och att det är det där kugghjulet som driver banden.
Det är en som kör en som siktar och en om skjuter, eller sköter hylsorna.
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Finns det något i filmen du skulle vilja fråga mig om?
Nej. Eller ja, hur fan gjorde du? Hahah. Neej jag tror inte det inte om själva
vagnen. Men jag undrar varför du har valt öken.
Ja det var en bra kontrast i förhållande till vagnen.
Har du någon ide om det?
Ja eller jag tänker tysk vagn, andra världskriget. Och öken?
Öken för mig är mer Afganistan.
Ok så då hade du kanske velat ha en Amerikansk vagn i stället?
Ja kanske det.
Ok då är vi klara. Tack så mycket.
Ja tack själv. Jag lärde mig att man var tre i tornet i alla fall det trodde jag aldrig.

11.7.2 Respondent 2
Ålder. 31
Vad har du för utbildning?
Eh. Gud, jag har ingen utbildning tänkte jag säga. Haha, men jag har jobbat inom
cafébranchen.
Oki men du har gått gymnasiet antar jag?
Ja, och då gick jag dans.
Vad arbetar du med?
Jag har hand om café, butik och bokningar här på Arsenalen.
Vad har du för tidigare yrkeserfarenhet
Cafebranchen som sagt.
Beskriv vad du vet om stridsvagnar
Haha oo. Ja du jag vet inte så himla mycket faktiskt. Vad jag vet, det var en svår
fråga. Vissa har band vissa har hjul. Det vet jag i alla fall.
Du ska nu få se en film och sedan så kommer jag fråga dig lite fler frågor.
Visar filmen.
Upplevelse av filmen.
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Vad tyckte du om filmen generellt.
Jag tyckte den var jättebra. Skit bra.
Varför tyckte du det?
Alltså för att när man inte har nån, när man inte kan så mycket så fick man en
väldigt bra inblick om hur de fungerar.
Var det nått speciellt som du fick reda på som du kände. Oj vad kul att jag
fick reda på det här?
Nej men det var nog helheten. Att få se olika delarna och vad som finns vart. Man
får en inblick.
Upplevde du att du förstod allt i filmen?
Ja det gjorde jag.
Var det något speciellt i filmen som var lättare att förstå än de övriga
delarna?
Neej. Jag tyckte att jag, att den var bra rätt igenom. Man behövde inte fundera på
”vad som menades där”(respontent pekar i luften)
Var det något speciellt i filmen som var svårare att förstå än de övriga
delarna?
Nej
Om du skulle ändra i filmen så att du förstod det bättre vad skulle det vara?
Och det kan vara mer än en sak.
Nej inte en aning. Det var ett bra svar eller hur? Nej jag är ledsen du.
Skulle du vilja ändra något i filmen som inte har med förståelsen att göra.
Nej!
Oki du är nöjd som den är?
Ja jag vart väldigt imponerad av den här.
Upplevde du att det fanns några uppenbara fel i filmen, saker som du vet inte
stämmer?
Nej!

Kunskapstest.
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Skulle du vilja vara snäll och berätta för mig vad som vanligtvis brukar
finnas i chassit på en stridsvagn. Motor, bränsle, växellåda, ammunition,
förare.
I chassit eeh ja då var det väl Ammunition. Bränsletank och något mer. Haha hm.
Jo Motorn kanske, Ja.
Kan du berätta för mig hur många det vanligtvis är i en besättning på en
stridsvagn.
4 st.
Åh, Jag kommer ihåg tre stycken i tornet.
Kan du berätta vad de olika personerna i besättningen har för yrkesroller.
Vagnchef, förare, skytt och laddare.
Det är väl en vagnchef, och eehh.. ja det var en som laddade ammunitionen. Och
en som styrde och en som hade utkik eller. Ja typ.
Kan du beskriva hur mycket av miljön kring stridsvagnen de olika
personerna ombord kan se.
Vagnchef- 360 grader. Skytt- Begränsat framför vagnen. Föraren- lika brett som
vagnen
Ehh ja nu ska vi se. Han som skjuter, han kan bara se rakt fram. Sen var det någon
som kunde se runt allting.
Övrigt.
Finns det något i filmen du skulle vilja fråga mig om?
Ehhh,, Ja jag kan ju. Framgick det i filmen hur många som var i vagnen?
Ja det kan jag ju säga nu att det gör det.
Ja ok det missade jag, Jag tog inte in det.
Finns det något mer du vill säga om filmen? Vad som helst.
Nej det är nog det.
Ok då är vi klara, tack så mycket!
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11.7.3 Respondent 3
Ålder. 49
Vad har du för utbildning?
Två-årig verkstadsmekanisk.
Sen så läste jag tre år på folkhögskola.
Vad arbetar du med?
Jag Arbetar här på Arsenalen. Haha.
Ja, vad gör du här?
Ehh diverse,
Ok med utställingar eller?
Ja utställing, trädgård, lokalvård.
Vad har du för tidigare yrkeserfarenhet
Det mesta. Haha Sjukvård, verkstad, skola, ehh tillverkening, reparation och
bygge.
Beskriv vad du vet om stridsvagnar
Dom är stora och tunga. Haha. Nej men jag vet inte så mycket om själva
modellbeteckningar och vad dom heter och så men man känner ju igen dom.
Skulle du säga att du kan mer än dom flesta?
Ja det tror jag.
Ok på vilket sätt tror du då?
Ja men dom flesta ser nog alla stridsvagnar som likadana. Jag kan ju ändå känna
igen vissa modeller och så.
Du ska nu få se en film och sedan så kommer jag fråga dig lite fler frågor.
Visar filmen.
Upplevelse av filmen.
Vad tyckte du om filmen generellt.
Jag tyckte den var bra.
Varför tyckte du det?
Den var.. ja för folk som inte är insatta i det är den lättförstålig . eller vad man ska
säga?
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Ja säg det som du skulle säga det.
Ja Pedagogisk.
Varför upplevde du det tror du?
Ehh ja hur ska jag förklara det.. den är grundlig för dom som inte förstår vad det
är. Hur den är uppbyggd och hur många gubbar det är i. Och hur den funkar
Upplevde du att du förstod allt i filmen?
Ja
Var det något speciellt i filmen som var lättare att förstå än de övriga
delarna?
Hm nej. Jag tyckte allt var lätt att förstå.
Var det något speciellt i filmen som var svårare att förstå än de övriga
delarna?
Nej inget.
Om du skulle ändra i filmen så att du förstod det bättre vad skulle det vara?
Precis vad som helst. Och det kan vara mer än en sak.
Det skulle ja inte vilja göra faktiskt.
Skulle du vilja ändra något i filmen som inte har med förståelsen att göra.
Nej jag kommer på något.
Upplevde du att det fanns några uppenbara fel i filmen, saker som du vet inte
stämmer?
Nej!
Kunskapstest.
Skulle du vilja vara snäll och berätta för mig vad som vanligtvis brukar
finnas i chassit på en stridsvagn. Motor, bränsle, växellåda, ammunition,
förare.
Ehh motor, växelåda, tank, ammunition oooch förare.
Kan du berätta för mig hur många det vanligtvis är i en besättning på en
stridsvagn.
4 st.
Ja det är fyra.
Kan du berätta vad de olika personerna i besättningen har för yrkesroller.
Vagnchef, förare, skytt och laddare.
eehh.. Förare, Skytt eehh, vagnchef, laddare.
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Kan du beskriva hur mycket av miljön kring stridsvagnen de olika
personerna ombord kan se.
Vagnchef- 360 grader. Skytt- Begränsat framför vagnen. Föraren- lika brett som
vagnen
Vagnchefen ser ju det mesta..och,skytten ser begränsat (pekar framåt med
händerna) Föraren ser brädden och lite till av vagnen.
Övrigt.
Finns det något i filmen du skulle vilja fråga mig om?
Neehe.
Finns det något mer du vill säga om filmen? Vad som helst.
Ejj. Jag tyckte den var bra. haha.
Ok då är vi klara, tack så mycket!

11.7.4 Respondent 4
Ålder. 67 år
Kön. Man
Vad har du för utbildning?
Jag är grundskolad och gymnasieutbildad som bildmekaniker.
Och efter värnplikten så tog jag anställning och utbildade mig som tekniker på
fordon.
Vad arbetar du med?
Ja du allt möjligt, utställning, Snickrar, städar, står i receptionen ibland.
Vad har du för tidigare yrkeserfarenhet
Ja, som bilmekaniker framför allt.
Beskriv vad du vet om stridsvagnar
Ja jag är ju utbildad på hjulfordon framför allt. Så det kan jag mycket väl. Och jag
har gjort teknisk tjänst, men stridsvagnar har jag inte sysslat så mycket med i det
tidigare arbetslivet. Jag har lärt mig mest när jag kom hit och det är väl fem år
sedan ungefär.
Men du har sysslat med dom under fem år här.
Ooo ja!
Skulle säga att du kan ganska mycket?
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Ja ja, en hel del.
Du ska nu få se en film och sedan så kommer jag fråga dig lite fler frågor.
Upplevelse av filmen.
Vad tyckte du om filmen generellt.
Ja den var väldigt generell ja. Det finns ju många varianter.
Utveckla gärna det hur tänkte du?
Ehhh ja. Nu hade du ju handladding. Det finns ju automatladdning. Det finns ju
många varianter. Det finns tillexempel en stridsvagn utan rörligt torn.
Men den är som du säger generell.
Tycker du att den fungerar som en generell beskrivning?
Ehh. Ja det tycker jag. Huvud bitarna kom ju med i alla fall.
Upplevde du att du förstod allt i filmen?
Ja det måste jag ju säga att jag gjorde.
Var det något speciellt i filmen som var lättare att förstå än de övriga
delarna?
Neej.
Kändes det som att det här var saker som du hade koll på?
Haha jaa rätt så bra koll.
Var det något speciellt i filmen som var svårare att förstå än de övriga
delarna?
Nej, inte för mig.
Om du skulle ändra i filmen så att du förstod det bättre vad skulle det vara?
Precis vad som helst. Och det kan vara mer än en sak.
Ja styrsystem tror jag, för det finns mer att visa på det. Generellt så var det rätt
och riktigt men.
Okej, men vad mer skulle du vilja att det fanns med?
Ja det finns ju pedaler för att styra med ibland.
Jaha det visste jag inte? Hur då?
Ja då frikopplar man med spaken och så bromsar man bandet med foten. Och då
kan man till och med få det att stå still.
Okej intressant.
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Ja sen finns de på vissa stridsvagnar, att du kan få bandet att gå bakåt så att hela
vagnen roterar.
Jaha vad häftigt.
Ja, men generellt så är filmen rätt.
Men du menar att det skulle gå att utveckla med flera varianter.
Ja precis.
Skulle du vilja ändra något i filmen som inte har med förståelsen att göra.
Nej jag tycker att det var bra och jag förstog. Det ska nog inte vara så mycket
mera egentligen.
Nej okej. Varför tänker du så?
Nej men det beror på vem du vänder dig till.
Det här är ju liksom basic.
Upplevde du att det fanns några uppenbara fel i filmen, saker som du vet inte
stämmer?
Nej
Kunskapstest.
Skulle du vilja vara snäll och berätta för mig vad som vanligtvis brukar
finnas i chassit på en stridsvagn. Motor, bränsle, växellåda, ammunition,
förare.
Ja. Drivsystem, motor växellåda bränsle. Ammunintion och förare.
Kan du berätta för mig hur många det vanligtvis är i en besättning på en
stridsvagn.
4 st.
Oftast fyra personer.
Kan du berätta vad de olika personerna i besättningen har för yrkesroller.
Vagnchef, förare, skytt och laddare.
Förare, laddare, skytt och vagnchef.
Kan du beskriva hur mycket av miljön kring stridsvagnen de olika
personerna ombord kan se.
Vagnchef- 360 grader. Skytt- Begränsat framför vagnen. Föraren- lika brett som
vagnen
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Vagnchefen chefen har ju koll runt om. Det ska han ha. Skytten ser i skjutriktning.
Och föraren lite splitt vision framåt.
Övrigt.
Finns det något i filmen du skulle vilja fråga mig om?
Möjligtvis prestanda. Hastighet vikt och så.
Ok du kanske önskar att det skulle finnas med i filmen?
Ja hur fort den går i alla fall.
Finns det något mer du vill säga om filmen? Vad som helst.
Nej inga konstigheter så. Kanske vad den tål. Vad kan du skjuta på den utan att
skada de som sitter i. Och vilka typer av ammunition som finns kanske.
Ok tack så mycket då. Då är vi nog klara.

11.7.5 Respondent 5
Ålder. 53 år
Vad har du för utbildning?
Ooo den är varierad om man säger så. Tekniskt gymnasium. Teknisk mellan, inte
högskola men mitt i mellan där någonstans. Stockholms tekniska institut som det
så fint hette en gång i tiden.
Vad arbetar du med?
Jag jobbar på Arsenalen här som Museitekniker, web-ansvarig, artiklar och
annonser. Plus att jag skruvar på fordon.
Vad har du för tidigare yrkeserfarenhet?
Ehh, reklambranschen innan dess i tio år. Ehh innan dess har jag jobbat som ljud
och ljustekniker. Jag har jobbat som dj. Jag har jobbat som geotekniker. Jag har
jobbat som säljare i butik haha..Ja lite blandat.
Beskriv vad du vet om stridsvagnar
Oj hur ska jag kunna beskriva det. Dom gör ont. Haha nej men det jag kan har jag
lärt mig här. Innan dess hade jag inte någon större erfarenhet av dem.
Vad kan du nu då i jämförelse med då så att säga?
Ja hela uppbyggnaden. Med styrsystem, motorsystem, drivsystem och sånt där har
man ju lär sig mycket mera om sen man började här. Jag är på långa vägar inte
fullärd om jag säger så men jag tror att jag kan mycket. I alla fall jämfört med
gemene man. Eftersom att jag guidar en del här också.
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Du ska nu få se en film och sedan så kommer jag fråga dig lite fler frågor.
Upplevelse av filmen.
Vad tyckte du om filmen generellt.
Utveckla gärna det hur tänkte du?
Jag tycker den var bra. Jag menar det är ju alltid svårt för man är ju ganska insatt
själv så vill man ju alltid veta lite mer så att säga. Men om jag försöker tänka som
våra besökare så, då är den ju alldeles ypperlig. Då är det lagom nivå så att säga.
Även om det är väldigt generellt eftersom det finns mycket varianter på dem.
Till exempel?
Hur man styr. Och spakarna sitter inte alltid på samma ställe. Ibland har du ratt.
Laddningen kan vara lite olika och ibland sitter drivhjulet i fram. Men det är
detaljer å andra sidan.
Men du som är mer expert, om filmen hade varit till för dig. Då hade du
velat ha det annorlunda?
Ja jo precis exakt, men det är ju inte det som är idén med den här filmen ju.
Det är ju inte mig den riktar sig mot. Utan det är ju till våra vanliga besökare och
då tycker jag den är alldeles utmärkt.
Upplevde du att du förstod allt i filmen?
Ja ja! Inga problem.
Var det något speciellt i filmen som var lättare att förstå än de övriga
delarna?
Näj,
Var det något speciellt i filmen som var svårare att förstå än de övriga
delarna?
Nej,
Om du skulle ändra i filmen så att du förstod det bättre vad skulle det vara?
Precis vad som helst. Och det kan vara mer än en sak.
Ooooohh. Nu blev det svårt. Nej jag kan inte komma på något. Jag tycker grafiken
var bra. Enkel och ren inte en massa klutter så att säga. Man ser ju det som man
ska se så att säga. Den behöver inte vara mera fotorealistisk eller så.
Skulle du vilja ändra något i filmen som inte har med förståelsen att göra.
Ja då tänker du på presentation och så. Neej (tänker ett par sek) Nej inte som jag
kan komma på. Möjligtvis, jag vet inte om man vinner nått på att lägga till
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”labels” Alltså när man har vagnen så och du pratar om den så. Bandaggregat eller
bärhjul till exempel.
Att man har en ”label” med som kommer upp i samma veva.
Så som kan peka ut lite mera.
Ja eventuellt men jag vet inte om det är relevant men det kanske kan göra den
ännu lite tydligare kanske.
Kunskapstest.
Skulle du vilja vara snäll och berätta för mig vad som vanligtvis brukar
finnas i chassit på en stridsvagn. Motor, bränsle, växellåda, ammunition,
förare.
Motor, ammunition, styranordning, drivlina.
Kan du berätta för mig hur många det vanligtvis är i en besättning på en
stridsvagn.
4 st.
fyra.
Kan du berätta vad de olika personerna i besättningen har för yrkesroller.
Vagnchef, förare, skytt och laddare.
vagnchef laddare, skytt och Förare, Haha! Men det behövde jag inte se filmen för
att veta.
Haha! Nej det förstod jag nästan.
Kan du beskriva hur mycket av miljön kring stridsvagnen de olika
personerna ombord kan se.
Vagnchef- 360 grader. Skytt- Begränsat framför vagnen. Föraren- lika brett som
vagnen
Ja det kan jag. Vagnchefen har den bästa sikten och han ser ju runt hela vagnen,
oftast. Och så var det ju i det här fallet. Skytten, han ser ju skjutfältet, begränsat
rakt fram.
Laddaren ser inte ett piss. Det finns ju undantag men i oftast är det så. Och
förarna har ju sitt synfält som är inte så brett. Vagnsbredd och lite på sidorna.
Övrigt.
Finns det något i filmen du skulle vilja fråga mig om?
Nej inte som jag skulle vilja fråga om.
Finns det något mer du vill säga om filmen? Vad som helst.
Nej inte mer än det ja nämnde då. Sen det tillför nått det vet jag inte.
Ok då tackar jag för det.
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