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Sammanfattning	
Syftet	med	studien	är	att	studera	och	utvärdera	visualiseringen	av	beslutsfattande	i	simuleringen	
SimProv.	SimProv	är	en	simulering	som	är	tänkt	att	användas	av	lärarstudenter	för	att	träna	på	
problematiska	situationer	som	de	kan	stöta	på	i	klassrum	under	undervisning.	Studien	undersökte	hur	
väl	en	användare	av	simuleringen	kan	läsa	den	visualisering	som	visar	vilken	ledarskapsstil	de	har	blivit	
klassificerade	som	av	SimProv.	För	att	ta	reda	på	vad	de	existerande	visualiseringarna	kommunicerar	så	
utfördes	observation,	semiotisk	inspektionsmetod,	utvärdering	av	kommunicerbarhet,	användartester	
och	intervjuer	av	sex	stycken	lärarutbildare.	Resultaten	indikerade	att	visualiseringarna	skulle	fungera	
om	man	fick	tid	att	sätta	sig	in	i	dem,	men	att	förbättringar	av	visualiseringarna	skulle	vara	möjliga.	Från	
resultatet	utvecklades	även	en	digital	prototyp	baserad	på	förbättringsförslagen	som	frambringades	av	
studien.	  
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1 Inledning 
Lärare använder sig av olika strategier för att försöka bibehålla kontroll i klassrummet och för 
att kunna ha kontroll över klassrummet krävs bland annat en bra klassrumsdynamik. Ett 
dynamiskt klimat (ett klimat som ändras beroende på tidigare handlingar) skulle potentiellt  
kunna öka elevernas intresse för skolan, vilket i förlängningen skulle kunna leda till bättre 
studieresultat (Dobrescu & Grosu, 2014). Har läraren exempelvis en positiv ton kommer 
elevernas respons vara positiv och då kanske leda till bra studieresultat. Ett dynamiskt klimat 
är viktigt då det öppnar för högre motivation hos eleverna och ökar chansen till att de ska vilja 
lära sig och det är lärare, med hjälp av sina ledarskapsstilar, som ansvarar för hur klimatet ska 
se ut för att en god klassrumsdynamik ska existera. Dock finns skillnader i ledarskapsstilar 
mellan olika lärare. Vissa är bestämmande och motvilliga att ta till sig förslag, medan andra 
istället uppskattar synpunkter från elever. Andra tillåter allt i ett klassrum och sätter inte 
regler för klassrummet.  
 
Som lärare får man vara med om många olika situationer, och snabba beslut måste ofta fattas, 
stundtals på ganska osäkra grunder. Det är dessa beslut om hur ett klassrum bör styras som 
formar en lärares ledarskapsstil. Simuleringsmiljön SimProv, som används i projekt Simbas 
vid institutionen för beteende och lärande (IBL) vid Linköpings universitet, är utvecklad för 
att kunna simulera lärares olika ledarskapsstilar. Simuleringen ska användas för att stötta 
lärarstudenter och hjälpa dem att utveckla goda ledarskapsstrategier. Den spelliknande text- 
och ljudbaserade simuleringen låter lärarstudenterna experimentera med olika 
klassrumssituationer och syftet med simuleringen är att ge lärarstudenterna förståelse för hur 
möjliga situationer kan se ut och öka deras kunskap om hur man kan hantera dem (Nordvall, 
Arvola & Samuelsson, 2014). Lärarstudenterna övar på att hantera klassrumssituationer 
genom att gå igenom simuleringens olika delar som beskriver en klassrumssituation där 
lektionen blir avbruten. För att lärarstudenterna ska kunna se sitt beteende och vilken 
ledarskapsstil deras beslut resulterade i, innehåller simuleringsverktyget olika visualiseringar 
av deras beslutsfattande. En visualisering betyder enligt Kosara, Hauser och Gresh (2003) att 
det är kommunikation med användaren. Genom dessa visualiseringar kan lärarstudenterna 
jämföra sitt resultat med andra studenter och sedan också diskutera och utvärdera sitt resultat 
med andra studenter som använt simuleringen genom dessa visualiseringar. Genom 
simuleringen kan lärarstudenter öva på situationer utan att elever tar skada. Målet är att 
lärarstudenterna ska bli bättre på att hantera situationer genom att träna i en simulator och 
med denna träning minska dålig klassrumsdynamik. 

1.1 Syfte  
Syftet med denna studie var att studera visualiseringar av beslutsfattande i Simprov och att ge 
förbättringsförslag till dessa visualiseringar och även presentera en mindre digital prototyp 
med exempelförändringar. Simuleringens nuvarande visualiseringar utvärderades för att ta 
reda på hur väl dess ledarskapsstilar kommuniceras. 
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1.2 Frågeställningar 
Följande frågeställningar togs fram utifrån studiens syfte: 

- Hur väl kommunicerar existerande visualiseringar ledarskapsstrategierna? 
o Hur tolkar lärarutbildarna de visualiseringar som finns idag för simuleringen? 
o Vad upplever de som bra/dåligt? 

- Vilka förbättringar kan göras av de existerande visualiseringarna? 

1.3 Avgränsningar 
Lärarstudenternas användning av simuleringen skedde i en senare period än vad som passade 
tidsplanen för denna studie. Det var tänkt att lärarstudenterna varje vecka skulle bearbeta 
olika moment av simuleringen, men eftersom tidsperioden inte passade utvärderades 
visualiseringarna med lärarutbildare istället. Lärarutbildarna är de som lär ut till 
lärarstudenterna och som även kommer att lära ut i kursen där SimProv körs. De ombads för 
att kompensera detta genomföra utvärderingen med lärarstudenters sannolika beteende i 
åtanke. 
 
På grund av studiens tidsram skedde ingen fullständig implementering av de föreslagna 
visualiseringarna, men istället skapades designförslag för visualiseringarna i en digital 
prototyp. 
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2 Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel presenteras de teorier som studien utgår ifrån. Det första avsnittet, 2.1, 
behandlar ledarskapsstilar, och beskriver de fyra ledarskapsstilarna som en lärarstudent som 
använt Simprov kan tilldelas efter simuleringen. I avsnittet, 2.2, redogörs för ”scenariobaserad 
träning” och hur det ger möjlighet att öva och uppleva sin förmåga i exempelvis en 
klassrumssituation. I nästkommande avsnitt, 2.3, beskrivs projektet ”Simbas” och 
simuleringsverktyget ”SimProv” samt visualiseringarna det innehåller. I avsnittet 
”informationsdesign”, 2.4, behandlar hur information kan visas i visuella termer istället för 
textuella för att underlätta användarens förståelse för ett sammanhang. Det visar hur 
information skulle kunna visualiseras för att lärarstudenterna bättre ska förstå resultatet av 
simulationen i SimProv. Vid informationsvisualisering finns olika tekniker för att 
kommunicera information till användaren och en av dessa tekniker beskrivs i avsnittet 
”informationsteknik vid visualisering”. Avsnittet beskriver vilken teknik som kan användas i 
SimProv. 
 
Efter detta följer avsnittet ”semiotisk analys”, 2.6, som visar att man med hjälp av sådan 
analys kan identifiera vad kommunikationen mellan användaren och en produkt säger. För 
förbättringsförslaget till SimProv är det viktigt att kunna analysera vad användaren anser om 
SimProvs visualiseringar. De metoder som används för att se om kommunikationen är 
effektiv heter ”semiotisk inspektionsmetod”, samt ”utvärdering av kommunicerbarhet” som är 
en del av semiotic engineering som beskrivs i avsnitt 2.8, 2.8.1 och 2.8.2. 

2.1 Ledarskapsstilar  
Det finns fyra olika ledarskapsstilar som är viktiga att känna till då lärarstudenterna tilldelas 
en ledarskapsprofil i SimProv. Dessa ledarskapsstilar förklaras närmare i detta avsnitt. I 
projekt Simbas får lärarstudenter utföra olika scenarier i en webbaserad simulering för att 
undersöka vilken ledarskapsstil de tillhör och kan sedan utvärdera hur situationer i klassrum 
kan hanteras och således utöka sin erfarenhet och kunskap. Laut (1999) påpekar att 
klassrumsundervisning är en komplex uppgift eftersom kunskapsinnehållet måste läras ut på 
ett lämpligt sätt för att skapa en effektiv undervisnings- och inlärningssituation. Många 
faktorer spelar roll för undervisandets effektivitet och en av dessa faktorer är 
klassrumshanteringen. Laut (1999) säger att genom att vara en effektiv klassrumshanterare 
blir man en effektiv undervisare och då skapas ”ett effektivt undervisade system”. Med 
effektivt undervisande system menas att hantering erbjuds när det gäller: A) definitionen av 
disciplin (förtydligande och diskussion av regler och principer), B) en möjlighet att förstå 
metoderna av handlingssystemet och, C) användningen av effektiva lärarerfarenheter och en 
process för att handskas med hinder och konfrontationer (Laut, 1999). Det är viktigt för lärare 
att vara medvetna om vilka ledarskapsstilar som finns, då det kan påverka hur lärare väljer att 
undervisa sina elever. Om endast en viss inställning till lärande uppmuntras av en lärare så 
finns det risk för att en del av eleverna kommer att arbeta mindre och lära sig mindre effektivt 
än andra i klassen. Genom att vara medveten om vilka ledarskapsstilar som finns kan läraren 
få en bättre förståelse för vilka behov som finns hos eleverna. Det är inte endast 
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svårighetsnivån som kan ändras för att göra det lättare för eleverna, utan även lärarens 
ledarskapsstil (Pritchard, 2013). 
 
Lewin, Lippitt och White (1939) undersökte hur olika ledarskapsstilar fungerade på barn med 
aggressivt beteende. Barnen delades upp i olika grupper, och vardera grupp leddes av en 
vuxen med en särskild ledarskapsstil. Ledarskapsstilarna var auktoritär, demokratisk och låt-
gå och representerar beteendena som beskrivs nedan. 

• Auktoritär – en ledare som styr med makt och tar fullt ansvar för slutförande av 
uppgifter. Med detta menas att ingen annan har möjlighet till att styra och ställa. 
Ledaren hjälper då inte gruppen för att komma framåt i arbetet, utan 
gruppmedlemmarna får själva utföra arbetet för att ta sig framåt.  

• Demokratisk – en demokratisk ledare fattar beslut gemensamt med gruppen och låter 
gruppmedlemmarna få vara med och planera och komma med förslag. Till skillnad 
från den auktoritära ledaren ger den demokratiska ledaren handledning till sin grupp 
och hjälper den vid behov för att den ska kunna klara av sitt arbete.  

• Låt-gå – denna ledare är mer tillbakadragen och passiv i sitt ledarskap, och ger 
gruppen tillåtelse till att göra precis vad de vill. Hjälp och råd ges endast när gruppen 
ber om det.  

 
Lewin, Lipitt och White (1939) utförde ett test där tioåriga pojkar delades upp slumpmässigt i 
olika aktivitetsgrupper i vilka de fick göra olika pyssel och bli ledda av en vuxen. Ledarna 
med de olika ledarskapsstilarna hade en och samma grupp ett flertal gånger innan de sedan 
bytte grupp så att tioåringarna fick testa att ha alla ledare med alla de olika ledarskapsstilarna. 
Tioåringarnas beteende observerades under fem månader. Resultaten tyder på att pojkarna i 
de auktoritära grupperna uppvisade mer spontan aggression och elaka beteenden än vad 
pojkar i de andra grupperna gjorde. Syftet med studien var att de ville visa att hur en grupp 
styrs påverkar dess prestation.  

Det finns ännu en ledarskapsstil i Simbas som Lewin, Lippit och White inte tagit upp, vilket 
är den auktoritativa ledarskapsstilen. Den anses ofta vara den mest framgångsrika 
ledarskapsstilen, och anledningen till det är att den ställer höga krav på att en grupp samtidigt 
som läraren ska vara lyhörd gällande gruppens behov – en kombination som visat sig 
fördelaktig (Pratt, Arnold, Pratt & Diessner, 1999). Relationen mellan ledaren och gruppen 
bygger på tillit och ömsesidigt förtroende, vilket gör att en ledare med tilltro till sin grupp inte 
behöver ha kontroll över den hela tiden. Kraven som ställs på gruppen är med denna 
ledarskapsstil tydliga och gruppens arbetsuppgifter utförs på bästa möjliga sätt genom att 
ledaren alltid finns som stöd för dem (Velsor, McCauley, Ruderman & Marian, 2010). 

För att utföra simuleringen i projekt Simbas är det viktigt att lärarstudenterna känner till och 
vet vad de olika ledarskapsstilarna står för. Detta för att de ska kunna se och diskutera sina 
ledarskapsprofiler med andra lärarstudenter. Detta förklaras mer utförligt i avsnitt 2.3 nedan. I 
avsnitt 2.2 beskrivs det varför scenariobaserad träning anses vara en bra träningsform för 
exempelvis lärarstudenterna i Simbas. 
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2.2 Scenariobaserad träning 
Scenariobaserad träning är en träningsmetod som tillåter en lärling eller nybörjare att 
förbereda sig och utvärdera verkliga uppgifter i en simulerad miljö (Peeters, van denn Bosch, 
Meyer & Neerinex, 2011). Träningssättet är flexibelt, vilket betyder att den scenariobaserade 
träningen kan anpassas till specifika kontexter och gör att den kan anpassas efter användarens 
egna behov (Moats, Chermack & Dooley, 2008). 
 
Scenariobaserad träning ger möjlighet att uppleva och öva sin förmåga inom ett specifikt 
område. Ett exempelområde är en klassrumssituation som i projekt Simbas där lärarstudenter 
ska kunna öva sig inför möjliga problematiska klassrumssituationer som kan ske. 
Scenariobaserad träning kombineras oftast med simulationer som är datorbaserade och träning 
som är simuleringsbaserad för att det ger möjligheten att göra känslan mer realistisk och 
verklighetstrogen (Moats, Chermack & Dooley, 2008). Scenariobaserad träning är ett bra sätt 
att öva på olika situationer utan att någon annan ska kunna komma till skada om något går fel, 
vilket kan ske när människor jobbar i kritiska situationer (Peeters, van denn Bosch, Meyer, 
Neerinex, 2011). 
 
Scenariobaserad träning låter lärarstudenterna i Simbas förbereda sig för sin framtid som 
lärare genom exempelvis scenarion där barn är elaka mot läraren och börjar skrika. Hur 
lärarstudenterna väljer att hantera situationen påverkar sedan hur efterkommande delar av 
händelseförloppet utspelar sig. Problemen som kan påträffas i scenarierna kan vara i serie 
eller enstaka vid olika tidpunkter. Problemen och de möjliga val som finns att välja mellan vid 
varje scenario är utplacerade i en viss ordning för att öka eller sänka svårighetsgraden för 
övningen, men även komplexiteten (Moats, Chermack & Dooley, 2008). 

2.3  Projekt Simbas 
Simbas är ett projekt som drivs av IBL vid Linköpings universitet, vars syfte är att ge 
lärarstudenter möjlighet att få öva på möjliga klassrumssituationer genom 
simuleringsverktyget SimProv. Genom detta verktyg låter man lärarstudenterna prova på och 
öva på olika problematiska situationer för att lära sig hur de kan hanteras. Studenterna ges, 
genom simuleringen, insikt i hur en dag som lärare kan se ut, och på vilket sätt de kan ta sig 
igenom problematiska situationer. Simuleringen är en text- och ljudbaserad simulering med 
sex olika scenarier. Varje scenario innehåller en kontextuell beskrivning som beskriver vem 
eller vad scenen handlar om och vad som händer. Scenarierna spelas upp för lärarstudenterna 
och de kan sedan välja ett av fyra alternativ för hur de skulle lösa ett scenario. De olika 
alternativen representerar olika ledarskapsstilars karaktärsdrag. De olika stilarna är: 
auktoritär, auktoritativ, demokratisk och låt-gå. I samband med valet framgår det inte vilket 
val som hör till vilken ledarskapsstil. 
 
Simuleringen är uppdelad i fyra moment där olika scenarion bemöts: att hantera störningar 
(scenario 1-3), att hantera konflikter (scenario 4), att hantera provokationer (scenario 5-6) och 
att starta upp en lektion (scenario 1-6). Momenten gås inte igenom samtidigt, utan 
simuleringen är uppbyggd så att det blir ett nytt moment tillgängligt varje vecka. 
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Avslutningsmomentet fungerar som en repetition som ska få lärarstudenterna att ännu en gång 
tänka igenom alla situationer de prövat på under tidigare veckor. 
  
Genom att lärarstudenterna får uppleva de olika scenarierna och sätta sig in i dem medan de 
funderar på hur de ska lösa dem, kan de lära sig hur olika problematiska situationer kan se ut 
och hur de kan hanteras, utan att det finns risk för att skada verkliga elever vid misslyckande. 
Lärarstudenterna jobbar antingen i par eller i triad när de utför simuleringen för att skapa 
reflektion kring ledarskap och konflikter (Alexandersson, 1996). Genom att jobba i en liten 
grupp där ledarskapsstilar potentiellt skiljer sig kan gruppen diskutera uppgifters syften ur 
olika perspektiv, vilket kan bidra till bättre inlärning (Wenger, 1998, 2005). När gruppen har 
gått igenom alla scenarier presenteras resultatet, där de kan se vilka beslut de har fattat och 
därmed vilken ledarskapsstil de har fått mest av under simuleringen. Eleverna kan även se 
vilken ledarskapsstil de har haft under varje scenario och hur gruppen svarat jämfört med de 
andra grupperna av lärarstudenter. Besluten som de tagit visas i olika visualiseringar 
(stapeldiagram, sankeydiagram och i en tabell). 
 
Efter att resultaten presenterats kan simuleringarna följas upp i större grupp med alla 
studenter som deltagit för att reflektera över resultaten och dess olika delar. Reflektion sker i 
den gemensamma gruppen över frågor som får gruppen att diskutera vad de lärt sig och hur de 
kan gå vidare utifrån denna simuleringsövning. Genom denna muntliga reflektion kan 
lärarstudenterna lära av varandra, och även om sig själva samt reflektera kring hur de skulle 
kunna förbättra sin prestation i verkliga situationer och förbättra sitt ledarskap.  
 
De olika visualiseringar som ges i slutet av simuleringen gör det lättare för studenterna att 
studera och diskutera sina beslut som de gjort i simuleringen.  
 
2.3.1 Ledarskapsprofil — diagram 1  
Den första visualiseringen i SimProv kallas ”Ledarskapsprofil” (figur 1). Ledarskapsprofilen 
visas i ett stapeldiagram där man ska kunna utläsa hur många val man gjort som faller inom 
en viss ledarskapsstil, i relation till andras val. 

 
Figur 1: Din och andras valda ledarskapsstilar i ett stapeldiagram. 
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På x-axeln i figur 1 representeras de fyra ledarskapsstilarna av staplar. De gröna staplarna 
visar de val man gjort som relaterar till varje ledarskapsstil, medan de orangea staplarna visar 
genomsnitten av andras val. På y-axeln visas den procentsats som en viss ledarskapsprofil 
innehar. 
 
Figur 2 nedan illustrerar hur diagrammet ser ut när användaren håller muspekaren över en 
stapel. När användaren för muspekaren över en stapel visas den exakta procentenheten för 
denna stapel (som representerar en viss ledarskapsstil). Denna funktionalitet kommer 
hädanefter kallas för att hovra. 

 
Figur 2: Förtydligande av hur många procent vardera stapel har i diagrammet genom att hovra med 
muspekaren. 

Hovringsfunktionen i figur 2 kan vara till fördel då stapeln kan befinna sig en längre bit ifrån 
y-axeln där procentenheten finns och det då kan vara svårt att se exakt hur många procent just 
denna ledarskapsstil har fått. Den fyller alltså en förtydligande funktion. 
 
2.3.2 Ledarskapsförändring — diagram 2  
I den andra visualiseringen (som kallas ”Ledarskapsförändring” (figur 3)) ses ett 
sankeydiagram som visar flödet för hur beslut har fattats. 

 
Figur 3: Sankeydiagram av valda ledarskapsstilar. 

Detta diagram (figur 3) visar hur en ledarskapsstil har förändrats genom de olika scenarierna 
som har genomförts. Det rödmarkerade flödet representerar ens egna beslut, och de grå 
linjerna visar andras beslutsfattande. Den grå linjen ändrar bredd beroende på hur många det 
är som har valt en viss ledarskapsstil. 
 
I figur 4 kan man se samma hovringsfunktion som fanns i den första visualiseringen. 
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Figur 4: Förtydligande av hur många som valt samma beslutsväg ges genom att användaren kan hovra med 
muspekaren över ett flöde. 

I detta diagram ses antalet personer som har valt en viss beslutsväg. 
 
2.3.3 Beslutsväg — diagram 3 
Figur 5, som ses nedan, kallas ”Beslutsväg” i simuleringen och är en tabell som kan ses som 
ett utforskningsflöde. Denna tabell visar hur lärarstudenten har utforskat olika alternativ i 
simuleringen. 

 
Figur 5: Beslutslinje som visar vilka beslut som fattades i vardera scenario. 

I den vänstra spalten i figur 5 visas de olika ledarskapsstilarna som har använts av 
lärarstudenten i simuleringen. I de övriga spalterna visas vilken ledarskapsstil lärarstudenten 
hade vid var och ett av scenarierna. Beslutslinjen skiljer sig från de andra diagrammen då den 
endast visar vilka beslut som man själv har fattat. Det visar alltså hur användaren har utforskat 
de olika alternativen i simuleringen. 

2.4 Informationsdesign 
För att kommunicera med en användare i exempelvis en simulering så kan information visas i 
visuella termer istället för att endast visas textuellt. Detta kan underlätta för användaren att 
förstå ett sammanhang bättre. I projekt Simbas används olika diagram för att förtydliga 
resultaten av användarnas val av ledarskapsstilar i simuleringen. Goodwin (2009) nämner att 
man som designer inte bör vara rädd för att använda visuell information då den mänskliga 
hjärnan är en skicklig visuell informationsprocessor. När data presenteras i visuella termer tar 
det oftast upp mindre plats jämfört med om det skulle visas i text, och data blir mer 
övertygande. Effektiv presentation av data kallas informationsdesign. 
 
Dock är inte all visuell information effektiv då det finns dåliga och missledande 
visualiseringar av data, och vissa visualiseringar kan även vara för komplexa, så att de blir 
svåra att läsa av. Ett exempel på en för komplex visualisering kan vara när en graf visas i 3D 
istället för i 2D som i de flesta fall är lättare att läsa av. Goodwin (2009) antyder att mindre 
detaljer endast bör visas genom att användaren kan hovra eller klicka med datormusen över 
något för att få veta mer om denna sak, vilket designern för Simprov har tänkt på i sin 
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visualisering. Goodwin nämner också att data som visas för användaren bör jämföras med 
något annat, som till exempel en tidsperiod, för att användarna ska kunna förstå hur pass bra 
eller dålig data de har jämfört med tidigare deltagare. Ett exempel på detta kan vara ett 
stapeldiagram som setts användas i projekt Simbas (figur 6). 
 

 
Figur 6: Stapeldiagram hämtat från Simbasprojektets visualisering av jämförelse av egen profil med en generell 
profil. 

Som visas i figur 6 så kan en jämförelse mellan sin egen profil och den generella profilen ses. 
Detta kan vara bra för att användaren ska kunna se hur mycket hens resultat skiljer sig från 
andras, vilket sedan kan leda till eftertanke och fundering kring anledningarna till 
skillnaderna. 
 
Det finns även olika tekniker för att visa information i visualiseringar vilket kan vara bra att 
veta när man som i denna studie ska göra ett förbättringsförslag för information inuti en 
visualisering. En av teknikerna kan ses i avsnitt 2.5 nedan. 

2.5  Interaktionsteknik vid visualisering 
Vissa visualiseringar i projektet Simbas är särskilt intressanta att studera, såsom exempelvis 
”ledarskapsförändringen”, som kan relatera till informationsvisualisering (InfoVis). Infovis 
har, enligt Kosara och Hauser (2003) att göra med abstrakt data som är strukturerade på ett 
komplext sätt. Användaren har ingen förkunskap om hur en sådan data kan se ut vilket 
försvårar hur en visualisering ska presenteras. Interaktion är viktigt för InfoVis just för att det 
är svårt att föreställa sig hur visualiseringen av data kan se ut. Interaktion tillåter användaren 
att skapa en mental modell av data och testa den, vilket gör det lättare att förstå 
informationen. Ett mål med forskningen om InfoVis är att förstärka uppfattningsförmågan hos 
oss människor (Pirolli, Card & Van Der Wege, 2000). 
 
Det finns ett antal olika interaktionstekniker som kan användas för att göra interaktionen 
lättare för användaren av ett gränssnitt. Dock används endast interaktionstekniken ”details on 
demand” i denna studie. Krstajic, Bertini och Keim (2011) beskriver ”details on demand” som 
detaljer på begäran där information måste finnas tillgänglig direkt för användaren. Även om 
informationen inte syns på den objektnivå som användaren tittar på (exempelvis en hemsida) 
så kan de genom att klicka på något eller hovra över något lätt få fram denna information som 
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ligger på nästa objektnivå. Ett objekt kan då berikas med olika datainformation som en titel 
eller en bild genom att användaren interagerar med gränssnittet. 

2.6 Semiotisk analys 
För att kunna utvärdera de visualiseringar som existerar i Simbas simulering idag kommer en 
semiotisk analys att genomföras. Med hjälp av en semiotisk analys kan man identifiera hur 
väl användarnas kommunikation med produkten fungerar. För att kommunicera de beslut som 
fattas till en användare kan man dra nytta av semiotik. Semiotik är vetenskapen om tecken, 
symboler och deras betydelse, och hur teckens betydelse äger rum i kommunikation (Souza, 
2005). 
 
Teckens funktioner är viktiga i sociala analyser för att tecken, och tecken som betecknar 
tecken, förstärker sociala relationer (Guiraud, 1975). I en kultur eller i ett samhälle får en 
mening en och samma betydelse, men betydelsen kan skilja sig i andra samhällen eller 
kulturer. Förståelsen är oftast en funktion av kunskapsförmåga (Giddens, 1984).   
 
Med en semiotisk analys kan man se hur användarna interagerar med produkten och på så sätt 
utvärdera gränssnittets kommunicerbarhet med metoderna ”semiotisk inspektionsmetod” och 
”utvärdering av kommunicerbarhet”, som kommer att användas och beskrivas i avsnitt 2.9 
och 2.10 nedan. Detta efter att semiotic engineering i avsnitt 2.8 har presenterats som försöker 
att föra samman semiotik och människa-maskin interaktion (HCI). 

2.7  Semiotic engineering 
Genom semiotic engineerings synsätt på semiotik ses gränssnittet som ett meddelande från 
designer till användare, med fokus på designerns kommunikativa avsikter. Man vill se till att 
kommunikationen är effektiv och ändamålsenlig i designprocessen (Prates, Souza & Assis, 
2001). Reis och Prates (2012) föreslår att ett meddelande i ett semiotiskt perspektiv består av 
tecken som representerar något för någon. För att försöka föra samman semiotik och 
människa-maskin interaktion (HCI) används metoderna ”semiotisk inspektionsmetod” och 
”utvärdering av kommunicerbarhet”. 
 
2.7.1 Semiotisk inspektionsmetod (SIM) 
SIM är en inspektionsmetod där utvärderare bedömer kommunicerbarhet av interaktiva 
datorbaserade artefakter, vilket i denna studie var visualiseringarna i projekt Simbas. Målet 
med SIM var att undersöka metameddelanden som skickas från en designer, till exempel ett 
systems gränssnitt, till användaren. Detta undersöktes för att kunna identifiera potentiella 
avbrott som användare kan uppleva och genom denna metod kan man även hitta indikatorer 
som visar om det behövs en omkonstruktion (Reis & Prates, 2012). När SIM används får 
forskaren själv utforska artefakten på vilket sätt som helst, på hur många sätt som helst och 
även hur länge som helst. Tillvägagångssättet tillåter forskaren att göra en ”avscanning” av 
kommunikationen i artefakten, och även omkonstruera designerns budskap i sin helhet med 
tanke på den frågeställning som styr analysen och tolkningar (Souza & Leitao, 2009). Denna 
metod kan användas för att förbättra en produkts gränssnitt och även för att upptäcka ny 
kunskap. 
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SIM används för att få svar på frågor som: 
• Vad kommunicerar designern? 
• Vilka semiotiska tecken använder sig designern av i kommunikationen? 
• Vad förväntar sig designern av kommunikationen? 

 
SIM består av fem steg, vilka enligt Souza & Leitao (2009) är:  

1. Analys av metalingvistiska tecken – här analyseras element som till exempel 
förklaringar och instruktioner och tips. 

2. Analys av statiska tecken – här analyseras element som till exempel text och bilder, 
sådant som är orörligt när ingen interaktion sker. 

3. Analys av dynamiska tecken – här analyseras element som förändras över tid genom 
interaktion eller utan interaktion, vilket kan vara animationer. 

4. En jämförelse av designers metakommunikativa meddelande genererat i ett tidigare 
stegen 1, 2, 3 – här sammanställs och jämförs analyserna, för att hitta motsägelser 
mellan instanserna, och detta för att det kan tyda på en brist i kommunikationen. 

5. En slutlig bedömning av inspekterade systems kommunicerbarhet – här kan systemets 
kommunicerbarhet utvärderas genom instanserna från de tidigare stegen. Här 
formuleras slutsatser om kommunicerbarheten i systemet (Souza & Leitao, 2009). 

 
Syftet med att jämföra metakommunikation (sekundär kommunikation om hur en bit av 
information är tänkt att tolkas), genom metalingvistiska, statiska och dynamiska tecken är att 
identifiera vad designern vill tala om för användaren i varje del och hur designern använder 
de tre teckenklasserna för att få fram syftet till användarna. 
 
2.7.2 Utvärdering av kommunicerbarhet (CEM) 
Efter att SIM har utförts så studeras gränssnittet i semiotic engineering som en 
kommunicerande agent som kan berätta för användaren av gränssnittet hur designern har 
försökt att möta användarens förväntningar genom funktionerna i artefakten som designern 
skapat (Preece, Rogers och Sharp, 2002). CEM är en metod i semiotic engineering som 
bedömer kvaliteten av kommunikationen mellan designer och användare, vilket bedöms 
genom att tolka och analysera kommunikativa kollapser i testsituationer med användare. CEM 
fokuserar på en viss klass av fenomen, vilka är kommunikativa avbrott som kan upptäckas 
genom empirisk analys av hur designers budskap tas emot av användaren, och på detta sätt 
kan förbättringar skapas inför nästa utformning av artefakten. CEM är en metod som har tre 
steg: taggning, tolkning och semiotiska profiler (Souza & Leitao, 2009) vilket kommer att 
förklaras i avsnitt 3.4 i metoddelen nedan. 
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3 Metod 
Sex lärarutbildare fick testa simuleringen SimProv där de fick utföra ett ledarskapsstilstest för 
att se vilken ledarskapsstil de blev klassificerade som (auktoritär, auktoritet, demokratisk eller 
låt-gå). Besluten som lärarutbildarna tog visades med en visualisering som lärarutbildarna 
sedan skulle få utvärdera. Utvärderingen gjordes för att se hur pass bra visualiseringen 
förmedlade informationen. Metoden bestod av en observation av simuleringsmiljön Simprov, 
Semiotic engineering, Semiotisk inspektionsmetod, användartest, utvärdering av 
kommunicerbarhet och intervjuer på lärarutbildarna. Hur de olika metoderna används i denna 
studie beskrivas nedan. 

3.1  Arbetsprocess 
I detta avsnitt följer en beskrivning av arbetsprocessen som användes för hela studien, från att 
leta litteratur till att skapa prototypen av förbättringsförslagen till visualiseringarna i SimProv 
(figur 7). 

 
Figur 7: Beskrivning av arbetsprocessen för detta arbete 

Datainsamlingsarbetet har fokuserat på att öka förståelsen för simuleringsverktyget genom en 
observation med lärarutbildarna, utförande av SIM och CEM och även ett användartest med 
lärarutbildare som deltagare. Den insamlade datan har analyserats för att resultera i en lista 
med förbättringsförslag från deltagarna i användartestet och utifrån SIM. Efter det så 
påbörjades arbetet med att skapa en prototyp utifrån dessa förbättringsförslag för att önskade 
funktioner och önskad design skulle kunna användas. 

3.2  Observation 
Arbetsprocessen började med att ett möte anordnades tillsammans med projektledaren och 
lärarutbildarna för att simuleringen skulle visas för lärarutbildarna. På detta möte visade 
projektledaren för Simbas upp simuleringen och dess funktioner för att lärarutbildarna sedan 
själva skulle kunna styra den i en kurs för lärarstudenterna. Tanken var att ett seminarium och 
en föreläsning skulle äga rum för lärarstudenterna innan de skulle använda simuleringen och 
att lärarstudenterna innan skulle ha läst kursinnehållet för att få mer kunskap om ämnet och få 
ut mer av simuleringen. Hela mötet observerades för att lärarutbildarnas kommentarer om 
simuleringen skulle kunna samlas in. 

3.3 Utförande av SIM 
I denna studie användes de fem steg som Souza och Leitao menar att SIM består av. Stegen 
(se avsnitt: 2.7.1) användes för att undersöka den existerande designen av SimProvs 
visualiseringar och se vad för tecken som används och hur de används. Denna utvärdering 
ligger grund för en vidareutveckling av visualiseringarna. SIM fokuserade på att se om 
visualiseringarnas tänkta användningsområde kommunicerades till användaren genom att 
studera de olika tecken som visades för användaren, såsom till exempel texter, bilder och 
ikoner.  
 



13 
 

Steg 1: I första steget av SIM utfördes en analys av de metalingvistiska tecknen som i detta 
fall finns i simuleringsmiljön SimProvs visualiseringar. Elementen som analyserades i 
visualiseringarna var bland annat förklaringar och instruktioner. 
 
När användarna hade utfört simuleringen möttes de av sidan som visar de tre olika 
visualiseringarna i projekt Simbas, vilka är ledarskapsprofil, ledarskapsförändring och 
beslutsväg. De metalingvistiska tecken som påträffades under denna vy är förklaringstexterna 
till vardera visualisering och tillhörande text vid varje visualisering.   
 
Steg 2: I andra steget av SIM utfördes en analys av statiska tecken, vilket innebar element 
som till exempel text och bilder som är orörliga när ingen interaktion äger rum. Exempel på 
statiska tecken i visualiseringsmiljön är visualiseringarna, texterna som användes i vardera 
visualisering för att förklara vilken ledarskapsstil, och även det röda strecket i diagram 2. 
 
Det som stod ut mest var diagram 2, ledarskapsförändring, där ett ”Sankeydiagram” (figur 8) 
visas. Varje linje förklarades med vilket scenario det var och vilken ledarskapsstil som kunde 
ses. Användaren kunde se vad de själva hade för ledarskapsstilar i de olika scenarierna genom 
att titta på den rödmarkerade linjen, medan andras beslutsfattande kunde ses i de gråa linjerna. 

 
Figur 8: Ledarskapsförändringens diagram med tillhörande text. 

 

Texten inuti diagrammet (figur 8) var placerad på olika ställen för vardera scenario, vilket 
skapade förvirring eftersom det blev svårt att särskilja scenarierna. När man såg diagrammet 
och dess avdelningar såg det ut som att det endast fanns fem stycken scenarion fast det 
egentligen fanns sex stycken. Ledarskapsstilarna bytte även plats med varandra på visa ställen 
bland de olika scenarierna vilket gjorde att det blev mer otydligt då man tror att en viss 
ledarskapsstil är placerad på linjen längst ned genom hela flödet. Här hoppar 
ledarskapsstilarna  från linjen längst upp i ett scenario till linjen längst ned i nästa scenario i 
diagrammet. 
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Steg 3: I tredje steget av SIM utfördes en analys av dynamiska tecken, element som till 
exempel förändras över tid genom interaktion, såsom animationer. Exempel på dynamiska 
tecken i visualiseringarna är bland annat hovringsfunktionerna i diagrammen. 
 
De dynamiska tecken som fanns i simuleringen användes som förtydliganden av 
visualiseringarna. Som kan ses i figur 9 nedan kunde användaren med hjälp av en muspekare 
hovra på en stapel i stapeldiagrammet för att få reda på den exakta procenten hen fått av en 
viss ledarskapsstil. Utan denna funktion skulle det bli svårt att veta exakt hur många procent 
av en viss ledarskapsstil man fick, eftersom procent i övrigt endast är markerade i tiotal.  

 
Figur 9: Hoverfunktionen för stapeldiagrammet. 

Efter att SIM utförts på SimProvs existerande design skapades ett användartest till designen 
som sedan genomfördes med lärarutbildare för att kunna applicera metoden CEM på testet. 
Hur CEM fungerar beskrivs i avsnitt 3.4 nedan för att en förståelse ska fås av hur den ska 
appliceras med användartestet som beskrivs i avsnitt 3.5. 

3.4  Utförande av CEM 
I detta avsnitt kan det ses hur utförandet av metoden CEM går till genom de tre stegen som 
Souza och Leito (2009) nämnde i avsnitt 2.8.2. vilka var: taggning, tolkning och semiotiska 
profiler. 
 
3.4.1 Taggning 
Vid taggning försöker man att identifiera alla indikationer på kommunikativa avbrott, och till 
varje avbrott så associeras ett av de 13 uttryck eller taggar som Souza och Leitao (2009) har 
tagit fram (Tabell 1). Dessa taggar är vanliga uttryck i språket som används i 
kommunikationer och även sådana uttryck som användaren kan yttra under testets gång. De 
tretton uttryck som finns för avbrott mellan designer och användare representerar forskarens 
tolkning av hur användarens beteende relaterar till interaktionens kontext, och dessa uttryck 
är: 

         Taggar              Symtom             
Jag ger upp. Användaren tror inte hen kan nå målet 

och avbryter interaktionen med systemet. 
Ser bra ut tycker jag. Användaren tror att hen uppnått målet 

trots att hen inte har det. 
Tack, men nej, tack. Trots att användaren har förstått 
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systemets kommunikation om vilka 
designlösningar som borde eller 
förväntas att föredras av andra, så 
använder hen istället oväntade tecken. 

Jag kan göra såhär annars. Eftersom hen inte kan se eller förstå att 
systemet talar om för hen vad hen kan 
eller måste säga för att uppnå ett visst 
mål, så kommunicerar användaren sin 
avsikt genom oväntade tecken. Detta kan 
innefatta att uppnå ett mål på grund av 
effekterna av interaktion avsedda för 
andra ändamål. 

Var är det? Användaren vet vad hen försöker göra, 
men kan inte hitta ett gränssnittselement 
som kommer tala om för systemet att 
göra det. 

Vad hände? Användaren misslyckas med att förstå 
systemets svar på vad hen bad det att 
göra. 

Vad nu då? Användaren behöver inte veta vad man 
ska göra härnäst, så hen vandrar runt i det 
interaktiva utrymmet och söker efter en 
ledtråd för att återställa produktiv 
kommunikation med systemet. 

Var är jag? Användaren säger saker till systemet som 
skulle vara lämpliga i ett annat 
sammanhang av kommunikation. Detta 
kan bero på en felaktig tolkning av det 
aktuella interaktiva sammanhanget. 

Ojdå! Användaren gör en omedelbart misstag 
inom interaktionen, och rättar sig 
omedelbart. 

Jag kan inte göra det här på det 
sättet. 

Genom att samtidigt försöka uppnå ett 
mål eller delmål, engagerar sig 
användaren i en flerstegssekvens av 
åtgärder, men plötsligt inser att detta inte 
är rätt sak att göra. 

Vad är detta? Användaren förstår inte ett 
gränssnittstecken, och letar efter ett 
förtydligande. 

Hjälp! Användaren frågar explicit om hjälp, 
antingen systemet eller någon annan. 

Varför inte det? Användaren insisterar på att upprepa en 
viss verksamhet som inte ger de 
förväntade effekterna. Användaren är 
medveten om att dessa effekter inte 
produceras och att andra produceras i 
stället men insisterar på att göra samma 
sak om och om igen, eftersom hen inte 
förstår varför interaktionen inte är rätt. 

Tabell 1: En tabell av taggar och symtomen som uppstår när de används beskrivs av Preece, Rogers och Sharp 
(2002). 
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Tabell 1 ovan visar de 13 taggar som finns i metoden CEM som appliceras vid 
kommunikationer med gränssnitt. Tabellen används genom att lyssna på vad användaren 
säger vid interaktionen med ett gränssnitt, samtidigt som man tittar på hur interaktionen ser ut. 
För att använda en tagg tittar man på den högra spalten i tabellen på symtomen som finns. Ett 
symtom kan vara när man ser att användaren gör ett omedelbart misstag inom interaktionen, 
och rättar sig omedelbart. Detta symtom har då taggen ”Ojdå”. Man försöker att hitta ett 
symtom hos användaren som matchar de i tabellen för att få fram en tagg. 
  
3.4.2 Tolkning 
I detta steg bearbetas det taggade materialet för att finna de största problemen med 
metakommunikationen genom att studera fyra olika saker (Souza & Leitao, 2009): 

• Hur ofta har vardera tagg dykt upp och vid vilka tillfällen? Hos varje person och 
kanske som helhet. 

• Se om det existerar mönster i sekvenser av taggtyper. 
• Problemets svårighetsgrad då vardera taggtyp och sekvens uppkommer. 
• Kommunikationsproblemen som har orsakat de observerade sammanbrotten.   

Souza och Leitao (2009) menar att svar på dessa frågor hjälper forskaren att tolka betydelsen 
av de använda taggarna för att bestämma om de utgör kommunikationsproblem. Forskaren 
försöker att identifiera mönster bland taggarna för att hitta vad som ledde till 
misskommunikationen. Att dela in taggarna i olika kategorier från kommunikationsproblemen 
kan hjälpa till att nå en slutgiltig förståelse av taggarnas användning. Detta är nödvändigt för 
att kunna uppnå det sista steget av metoden CEM som är semiotisk profilering (Souza & 
Leitao, 2009). 
 
3.4.3 Semiotiska profiler 
Genom att användarna av en produkt (i detta fall lärarutbildarna) svarar på ett antal frågor 
menar Souza och Leitao (2009) att forskaren kan få en detaljerad karaktärisering av hur 
metakommunikationen är mottagen i det specifika sammanhanget. Forskaren måste då 
relatera resultaten som erhölls med CEM och med forskningsfrågorna som hen ville 
undersöka. Frågorna för karaktäriseringen som fås genom taggade interaktioner och deras 
motsvarande tolkningar är (Preece, Rogers & Sharp, 2002): 

• Vem tror designern är användarna av produkten av deras design? 
• Vad tror de är användarens önskemål och krav? 
• Vilken tror de är dessa användares preferens med avseende på deras önskemål och 

behov, och varför? 
• Vilket system har de därför utformat för dessa användare, och hur kan eller bör de 

använda det? 
• Vad är designervisionen?  

Det är bra att validera resultaten från CEM tillsammans med resultaten från SIM för ett 
tydligare resultat då de kompletterar varandra. De kompletterar varandra då olika svar 
kommer ur de olika analyserna. Det kan vara så att utföraren av SIM missar en viktig sak i sin 
analys som användarna av gränssnittet kan ha svårt för. Då kan CEM komplettera SIM ifall 
deltagarna som CEM utförs på hittar den viktiga detalj som utföraren av SIM har missat. 
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CEM är kort sagt en metod som stöttar en forskares utforskning av viktiga aspekter i 
metakommunikationer. För att kunna applicera CEM så skapades ett användartest för 
lärarutbildarna som kommer att ses i avsnitt 3.5 nedan. 

3.5  Användartest för utförande av CEM och intervjufrågor 
Användartest utfördes på sex lärarutbildare vid Linköpings universitet, som under våren 
skulle hålla i en kurs för lärarstudenter som skulle få använda sig av SimProv i sin utbildning. 
Uppgifter till de olika visualiseringarna i Simbas skapades för att CEM skulle kunna användas 
för att utvärdera vad de olika visualiseringarna kommunicerade. För att använda metoden 
CEM på lärarutbildarna gjordes en ljudinspelning för att en analys av deras reaktion skulle 
kunna utföras senare. En ljudinspelning av de efterföljande intervjufrågorna gjordes också där 
lärarutbildarna fick tänka sig in i en situation där lärarstudenterna skulle använda 
simuleringen. Detta för att se om de tyckte att simuleringens visualiseringar var lämpliga för 
lärarstudenterna som sedan skulle använda dem. Inspelningarna transkriberades för att lättare 
kunna tagga yttranden och dra slutsatser av dem. Genom användartestet och intervjufrågorna 
besvaras frågorna:  

• Hur väl kommunicerar de existerande visualiseringarna ”ledarskapsstrategierna"? 
• Hur tolkar lärarutbildarna de visualiseringar som finns idag för simuleringen? 
• Vilka förbättringar kan utföras på de existerande visualiseringarna? 

Lärarutbildarna fick tänka högt för att det skulle bli lättare att förstå hur de tänkte om de olika 
visualiseringarna. 
 
3.5.1  Deltagare och testmiljö 
Deltagarna i användartestet var lärarutbildare som förfrågades på mejl om de ville ställa upp 
för att hjälpa till med utvecklingen framåt för projekt Simbas. Detta resulterade i att sex 
lärarutbildare ställde upp i användartestet. När lärarutbildarna anmälde att de ville delta i 
testet så bokades ett rum dagen innan ett test och deltagarna fick då mejl om var någonstans 
de skulle befinna sig. Deltagarna blev inspelade och fick förklarat för sig först att deras 
ljudinspelning endast kommer att användas i denna studie och att ingen annan kommer att få 
höra den än testledaren själv. De fick sedan sitta vid ett bord och skriva på en 
medgivandeblankett (se appendix) som förklarade att deltagandet i studien var frivilligt och 
att ingen personlig information kommer att sparas. Deltagarna hade också rätt att avbryta 
under testets gång, utan att uppge anledning. Efter att medgivandeblanketten fyllts i så 
utfördes testuppgifterna. Testledaren befann sig till höger snett bakom deltagarna för att 
studera vad deltagarna gjorde utan att störa dem. 
 
3.5.2  Apparatur 
För användartestet användes visualiseringarna i simuleringen SimProv, då det var dessa 
visualiseringar som skulle testas. De testades på en dator för att det är lättare att interagera 
med systemet såsom det ser ut i verkligheten istället för att använda visualiseringar som är 
utskrivna på papper där inte alla funktioner finns. Funktionen att hovra med muspekaren över 
ett diagram är lättare att testa vid en dator än på en pappersprototyp. 
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3.5.3  Användartestets utseende 
Lärarutbildarna fick en visualisering i taget visad för sig med tillhörande uppgifter som skulle 
besvaras genom att de tänkte högt. De fick inte själva utföra hela simuleringen utan den 
kördes innan av testledaren för att lärarutbildarna endast skulle fokusera på visualiseringen 
efter simuleringen. Resultatet sparades för att alla lärarutbildare skulle få utvärdera samma 
data i visualiseringarna. Visualiseringarna visades på en dator för att lärarutbildarna lättare 
skulle kunna interagera med de funktioner som finns i de olika visualiseringarna. Nedan kan 
uppgifterna till vardera simulering ses med tillhörande följdfrågor: 

Ledarskapsprofil/diagram 1 

 

1. Vilken/vilka ledarskapsstilar var mest populär för dig och vilken var populärast för 
andra? Hur visste du var du skulle titta? 

2. Hur stor var skillnaden mellan den mest populära ledarskapsstilen för mig jämfört 
med de andras populäraste ledarskapsstil? Hur tänkte du när du skulle komma fram till 
detta? 

3. Hur många procent auktoritativ blev du? Visste du direkt var du skulle titta för att få 
reda på detta? 

4. Vilken ledarskapsstil var minst populär? Hur tänkte du? 

Ledarskapsförändring/diagram 2 

 

5. Vilken ledarskapsprofil hade du i scenario 4? Vad var första intrycket när du fick 
denna uppgift? 

6. Vilken ledarskapsprofil verkar flest välja i scenario 2? Hur tänkte du? 
7. Vilken ledarskapsstil var minst populär när du tittar på detta diagram i scenario 3? Hur 

tänkte du här? 
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8. I vilket scenario är ”låt-gå” den populäraste ledarskapsstilen? Hur tog du reda på det? 

Beslutsväg/diagram 3 

 

9. Hur många gånger ändrade du dina ledarskapsstilar? Hur tänkte du? 
10. Hur många ledarskapsstilar varierade du emellan? Hur kom du fram till detta antal? 
11. I vilket/vilka scenarion hade du ledarskapsstilen ”demokratisk”? Hur visste du detta? 

 
3.5.4  Frågor till lärarutbildarna efter användartestet 
När lärarutbildarna svarat på frågorna i användartestet, som kan ses i avsnittet ovan med de 
tillhörande diagrammen, ombads de att tänka på om dessa visualiseringar var lämpliga för 
lärarstudenterna. 

12. Vad upplever du som bra med visualiseringarna? 
13. Vad upplever du som dåligt med visualiseringarna? 
14. Anses visualiseringarna som lämpliga för lärarstudenterna? 
15. Önskas några förbättringar på någon av visualiseringarna? 

 
Utifrån detta användartest kan det ses hur lärarutbildarna tolkade visualiseringarna och om de 
förmedlade det som designern ville genom att använda värderingsmetoderna CEM och SIM. 
 
3.5.5  Transkribering och taggning 
Efter att användartesterna spelats in transkriberades inspelningen. Transkribering innebär att 
man skriver ner allt som användaren säger på ljudinspelningen för att man inte ska missa 
något som sägs. Have (2002) menar att man med en inspelning kan analysera data flera 
gånger och undviker att missa viktig information som finns risk för vid observationer där man 
enbart antecknar. Transkribering används för att följa data och belysa den (Heath, Hindmarsh 
& Luff, 2010). För att sedan kunna använda metoden CEM, vilket görs genom att 
transkriberingen taggas för att kunna hitta uttryck som används i de olika visualiseringarna. 
 
Olika utdrag ur transkriberingarna användes sedan för att ta fram förbättringsförslag och visa 
läsaren en mer trovärdig data och även som en beskrivning av det aktuella fenomenet i avsnitt 
4.3.1. 
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4 Resultat 
En designlösning för hur visualiseringen av beslutsfattande i simuleringen ska visas för att 
lärarstudenterna ska kunna se vilka val de har gjort under ledarskapstestet. För att komma 
fram till en designlösning utfördes en observation, SIM, användartest, CEM och även en 
sammanställning av SIM och CEM. 

4.1 Observation 
Under observationen diskuterades det om att lärarstudenterna kommer att sträva efter ett 
auktoritativt svar eftersom kurslitteraturen bedömer denna ledarskapsstil som en av de bättre. 
Lärarstudenterna trodde att detta skulle kunna ha en inverkan på studenternas val i 
simuleringen, och att de eventuellt skulle leta efter auktoritativa svar istället för att gå igenom 
simuleringen och svara ärligt på hur de skulle ha gjort i en situation. Men när detta 
diskuterades kom de fram till att studenterna kommer att kunna testa olika svar när de kör 
simuleringen och att alternativen de valt kommer att diskuteras efter simuleringen så att de 
tillsammans i en större grupp kan diskutera om varför man valt ett specifikt alternativ, och om 
något hade gjorts annorlunda om de fick testa simuleringen igen. Lärarutbildarna ansåg att 
simuleringen kommer att hjälpa lärarstudenterna att förbereda sig inför framtiden som lärare 
och att simuleringen kändes acceptabel att lära sig och att lära ut. 
 
Visualiseringarna som visades i slutet av simuleringen tyckte lärarutbildarna var lite svåra att 
förstå. Diagram 2 skapade förvirring och de ifrågasatte varför de såg ut som de gjorde, och att 
alla har olika teknisk kunskap och därmed kanske inte förstår detta moment. Flest frågor dök 
därför upp i samband med visualiseringarna där det var mest oklarhet för lärarutbildarna som 
inte sett detta moment innan i simuleringen. 

4.2 Resultat av SIM 
Utifrån utförandet av SIM i avsnitt 3.3 så erhölls resultat från de olika stegen vilket kommer 
att presenteras i detta avsnitt. 
 
Utifrån steg 1 där metalingvistiska tecken analyserades kunde det ses att förklaringstexternas 
placering gjorde att texterna kunde ses tydligt innan användaren börjar att studera en 
visualisering då texten lästes innan en blick på visualiseringen gavs. 
 
I steg 2 kunde analysen av statiska tecken visa att tjockleken på de olika linjerna förstods som 
hur många som hade tagit samma beslut, vilket kunde vara svårt att se och förstå när linjerna 
gick om varandra. 
 
I steg 3 där en analys av dynamiska tecken utfördes sågs det att genom att användaren 
använder muspekaren vid ett diagram så förstods det att mer information skulle fås om de 
beslut som tagits i simuleringen. Detta för att tydliga texter och färgändring gjordes vid 
hovring.  
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4.2.1 Sammanställning och jämförelse av steg 1, 2 och 3 
I Steg 4 utfördes en sammanställning och jämförelse mellan de olika tecknen som användes i 
visualiseringen i steg 1, 2 och 3. 

Det var stora skillnader mellan de olika visualiseringarna vilket kunde skapa förvirring och 
även stress för användaren då de var tvungna att förstå de olika diagrammen. Det fanns dock 
förklaringar till vardera visualisering vilket kunde hjälpa användarna att förstå 
visualiseringarnas innehåll. Layouten i visualiseringsmiljön var strukturerad så att användaren 
skulle kunna läsa denna information om varje visualisering innan de började studera den 
genom att förklaringstext var placerad över vardera visualisering. I analysen av dynamiska 
tecken användes animeringar för att förtydliga information i visualiseringarna. Dock användes 
animeringen ”hovra med muspekaren” endast i två av de tre visualiseringarna, vilket kan få 
användarna att tro att de även i sista visualiseringen ska finnas någon alternativ animering. 

Diagram 2 var otydligare än de andra visualiseringarna för att de var annorlunda på många 
sätt om en jämförelse gjordes mellan alla visualiseringar. Ett exempel på en stor förändring 
mellan de olika diagrammen var att i diagram 2 så var informationen om vilket scenario och 
vilken ledarskapsstil placerade vid varje linje inuti diagrammet istället för runt om 
diagrammet som de andra diagrammen hade. 

4.2.2 Slutgiltig bedömning av kommunicerbarheten i SimProv 
I det sista steget 5 utfördes en slutgiltig bedömning av SimProvs kommunicerbarhet genom en 
utvärdering av instanserna från de tidigare stegen i SIM. 

Bilden av vilka de tänkta användarna var och vad som skulle kommuniceras till dem skiljde 
sig något när man jämförde analyserna av de statiska tecknen med de resterande tecknen 
(metalingvistiska och de dynamiska). Detta för att vissa användare som kunde ha svårt för att 
förstå hur några av diagrammen fungerade om de innan inte hade erfarenhet av statistiska 
modeller som dessa diagram. Användarna kunde bli stressade och irriterade om de kände att 
det var svårt att hitta det som letades efter, och kunde då leda till att de kände sig sämre än 
andra när de sedan skulle diskutera vilka beslut som tagits i simuleringen. Diagram 2 
kommunicerade inte det som önskades på ett enkelt och förståeligt sätt, utan ett komplicerat 
diagram får vissa användare att tappa förståelsen för diagrammet. De statiska tecknen skulle 
därför kunna behöva en förbättring för att göra det enklare för användarna och för att dessa 
tecken skulle kommunicera det som var tänkt. 

Att kunna hovra med muspekaren över ett diagram gjorde sökandet efter information lättare 
för användaren, då det förtydligade det som man ville att användarna ska kunna ta reda på, 
vilket i detta fall var att de skulle kunna ta reda på hur många procent av vardera 
ledarskapsstil som de blev, och kunna jämföra det med de andra som också använde 
simuleringen. Dessa dynamiska tecken kommunicerade det som var tänkt till användarna 
precis som de metalingvistiska tecknen gjorde genom sina förklarande texter till vardera 
diagram. Att användaren inte kunde få ut mer information genom att hovra med muspekaren 
över diagram 3 kunde dock setts som en besvikelse eller kanske också en förvirring då de 
andra diagrammen hade denna funktion. Diagram 3 kommunicerade ändå tydligt det som 
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användarna ville veta utan att användaren skulle behöva hovra över diagrammet, så det sågs 
inte som ett bekymmer. 

Layouten för visualiseringarna var bra då de har en struktur som tydligt visade vad för 
information som kom under varandra på visualiseringssidan. Allt var vänsterjusterat och 
gjorde att ordningen på informationen på sidan följdes, istället för att man flackade med 
blicken fram och tillbaka på de olika visualiseringarna samtidigt. 

Dessa fem steg ledde till en kravspecifikation som kan ses nedan i avsnitt 4.2.3. 
4.2.3 Krav på vidareutvecklad prototyp utifrån SIM 
Efter att den semiotiska inspektionen utfördes togs en lista på krav fram genom resultatet från 
inspektionen. Designförslaget som skulle utvecklas skulle ta hänsyn till dessa krav för att det 
bästa resultatet skulle nås för att designen ska kommunicera ledarskapsstilarna på ett mer 
begripligt sätt. 

• Diagram 2 måste tydligt visa det som man vill att användarna ska se, vilket i detta fall 
är att de ska kunna se hur ens ledarskapsstil har förändrats över de olika scenarierna, 
samtidigt som de ska se hur många som valt en viss ledarskapsstil i vardera scenario. 

• Lägga till en hovringsfunktion i diagram 3 så att alla visualiseringarna får ett 
genomgående tema och blir mer enhetligt. 

• Skapa mer enhetliga diagram. 
 
Kraven ovan sammanställdes tillsammans med kraven från CEM längre ner i avsnitt 4.4 för 
att en prototyp skulle kunna skapas. 

4.3 Resultat av CEM 
Nedan ses det hur utförandet av CEM gick till utifrån användartesterna, alltså resultaten och 
sammanställningen utifrån CEMs tre steg, taggning, tolkning och semiotisk profilering. 
 
4.3.1 Utförande av taggning och tolkning 
Steg ett och två i CEM är taggning och tolkning där det undersöktes för vilka taggar, hur ofta 
vardera tagg dök upp, vid vilka tillfällen, och på detta sätt också vilka mönster som hittades 
av de olika taggtyperna. Hur problemnivån såg ut vid vardera taggtyps uppkommande och 
vad som kunde ha orsakat dessa problem var något som undersöks i detta steg. I tabell 2 
nedan kan det ses hur många gånger vardera tagg användes i de olika uppgifterna. 
 

Taggar Uppgifter i användartestet 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Ser bra ut tycker jag. 1 4     1 2 1 1  
Tack, men nej, tack. 1 2    3 3 3    
Jag kan göra såhär 
annars. 

1  1       3  

Ojdå!       1   1  
Jag kan inte göra det 
här på det sättet. 

     1    1  
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Vad är detta? 1  1  6 1  2 4   
Varför inte det?  1          
Tabell 2: En tabell som visar för hur många gånger vardera tagg har uppkommit i de olika uppgifterna. 

Utifrån tabell 2 kan det ses att sju av 13 taggar användes av deltagarna och att det var ganska 
utspritt. De taggar som inte användes var ”Jag ger upp”, ” Var är det?”, ”Vad hände?”, ”Vad 
nu då?”, ”Var är jag?” och ”Hjälp!”, vilket talade om för oss att visualiseringarna inte var 
omöjliga att förstå och det gick att lista ut vad man skulle leta efter men kanske inte på det 
smidigaste sättet. Resten av taggarna som också dök upp under användartestet tas upp och 
förklaras nedan med exempel från utdrag ur transkriberingen som fångade de aktuella 
fenomenet i vardera tagg utifrån de genomförda användartesterna.  
 
Taggen ”Ser bra ut tycker jag” dök upp 10 gånger under testets gång och var utspridd 
bland de olika uppgifterna. Detta kan ha berott på att uppgifterna var otydliga eller att 
de hade svårt för att läsa av diagrammen. Ett utdrag ur transkriptionerna från diagram 3 
med frågan ”Hur många ledarskapsstilar varierade du emellan? Hur kom du fram till 
detta antal?” visade på denna tagg, då deltagare 1 svarade:  
 

Jag provade tre stilar? Jag läste i de blå boxarna och läste för att komma fram till 
detta…men man skulle ju kunna säga fem som ett alternativ då man går från en 
till en annan fem gånger. Så jag skulle säga fem (deltagare 1).  
 

Deltagare 1 tror då att hen svarat rätt på frågan genom att säga fem ledarskapsstilar, 
men hen läser på fel ställe och skulle som hen från början tänkt säga, tre istället. 
 
Något som upptäcktes i diagram 2 var att hälften av deltagarna glömde bort att de kunde 
hovra med muspekaren över diagrammet för att få ut exakt information om vardera scenario 
och ledarskapsstil. De valde istället att titta på de gråa linjerna eller de blåa strecken för att 
gissa sig fram till svaret på uppgiften. En av deltagarna kom på efter testet att en hovring med 
muspekaren kunde ha utförts och föreslog då en förbättring om att det borde finnas en 
påminnelse i texten om att denna funktion fanns. Taggen som användes då var ”Tack, men 
nej, tack”, och den dök upp 12 gånger hos deltagarna. De visste att funktionen för hovring 
fanns men valde att inte använda den och kanske även glömt bort den. Samma sak skedde i 
diagram 1 när frågan ”Hur stor är skillnaden mellan den mest populära ledarskapsstilen för 
mig jämfört med de andras populäraste ledarskapsstil?”, ”Hur tänkte du när du skulle komma 
fram till detta?” ställdes. Deltagare 3 svarade då att:  

 
Här kan man tänka på olika sätt…det blev ett matematiskt problem då? Frågan är 
om det är sex procent. Eller jag vet inte? Men jag svarar sex procent (deltagare 3).  

 
Detta utdrag valdes för att deltagaren visste att man kunde använda hovring för att se 
procenten på ledarskapsstilarna, men undvek att använda den. 
 
I uppgift 9 som befann sig i diagram 3 var de flesta deltagarna även här tvungna att läsa texten 
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innan för att förstå att denna tabell endast visade deras beslut, och till det användes taggen 
”Vad är detta?”. Det fanns även vissa deltagare som inte såg den vänstra spalten i tabellen, 
vilken skulle visa för dem hur många ledarskapsstilar som har använts. De flesta valde istället 
att räkna i de blåa boxarna i tabellen och taggen till detta är ” Jag kan göra såhär annars”, och 
dök upp fem gånger under testet. En deltagare uttryckte att det var svårt att få syn på 
vänsterspalten då de blåa boxarna tog all uppmärksamhet och att det var det som man fick syn 
på först. Deltagarna valde då att lösa en uppgift på ett annat sätt mot vad som kunde ha setts 
som en bättre lösning. Ett exempel på detta var när frågan: ”Hur många ledarskapsstilar 
varierade du emellan? Hur kom du fram till detta antal?” ställdes till deltagarna. En av 
deltagarna valde att svara:  
 

När jag kollar på de blåa boxarna kan jag se att jag varierar mellan tre olika 
ledarskapsstilar (deltagare 5).  
 

Denna deltagare valde att titta på de blåa boxarna istället för att titta i den vänstra 
marginalen i diagram 3 som skulle gjort det lättare för hen att svara på denna fråga. 
 
Taggen ”Ojdå!” dök upp två gånger och orsaken till detta var att deltagarna gjorde förhastade 
svar innan de studerat diagrammet ordentligt, men kom på sig själva med att de gjort fel och 
rättade då till det. Ett utdrag från transkriptionen kan ses här från frågan i diagram 3, ”Hur 
många ledarskapsstilar varierade du emellan? Hur kom du fram till detta antal?”, där 
deltagaren gör ett omedelbart misstag inom interaktionen men ändrar sig också omedelbart. 
Detta kan ses genom svaret:  
 

Alla ledarskapsstilar, så fyra. Eller vänta nu…det är bara tre stycken för det finns 
ju bara tre ledarskapsstilar här i vänsterspalten (deltagare 4).  

 
”Jag kan inte göra det här på det sättet” dök upp två gånger och det berodde på att deltagaren 
märkte att det fanns ett bättre sätt att ta reda på svaret på frågan, vilket i ett av fallen var 
genom att använda hovringsfunktionen i diagram 2. Anledningen till detta verkar vara att 
deltagarna inte mindes att hovringsfunktionen kunde användas. Exempel på detta kunde ses i 
frågan: ”Vilken ledarskapsprofil verkar flest välja i scenario 2? Hur tänkte du?” i diagram 2. 
Deltagaren svarade att: 
  

Hmm...de gråa linjernas tjocklek beror på hur många som har valt en 
ledarskapsstil...ahh juste såhär kan man ju göra! Nu när jag kan kolla här på varje 
scenario hur många som valt en beslutsväg så skulle jag säga låt-gå (deltagare 5).  

 
I detta utdrag kunde det ses att deltagare 5 lade märke till att det fanns ett bättre sätt att ta reda 
på svaret på frågan som också var rätt, genom att använda hovringsfunktionen som hen 
verkade ha glömt. 
 
Något som tydligt kunde ses är att i uppgift 5 så hade alla deltagare använt taggen ”Vad är 
detta?”, vilket i detta fall betydde detsamma för vardera deltagare, vilket var att de inte riktigt 
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visste vad de skulle göra när de fick uppgiften och såg diagram 2 framför sig. De började då 
med att säga saker som ”Oj!” och ”elkablar?”, och läste i förklaringstexten ovanför 
diagrammet för att få mer förståelse. Utifrån detta kunde det ses att en noggrannare förklaring 
skulle behövas för att användarna inte skulle behöva känna den stress som de uttrycktes få. 
Något annat som togs upp av deltagarna var att de upplevde texten som fanns i diagrammet 
var ”kladdig” och att det var ”rörigt”, och då svårt att läsa av. De undrade även varför texterna 
för de olika scenarierna bytte plats, som till exempel att i scenario 1 och 2 så stod 
scenariotexten placerad till vänster, medan de i scenario 5 och 6 var placerad till höger. Ett 
förbättringsförslag till detta var att scenariotexten skulle befinna sig på en och samma sida 
rakt igenom hela diagrammet och att texten ”scenario” skulle befinna sig ovanför diagrammet 
istället för i diagrammet vid varje linje. Den fråga som alla deltagarna reagerade på var, 
”Vilken ledarskapsprofil hade du i scenario 4? Vad var första intrycket när du fick denna 
uppgift?”. Utdraget som valts ut ur transkriptionen såg ut såhär när denna ovanstående fråga 
ställdes:  

 
Vad sjutton? Hur fasen ska man läsa det här då?! Jag blir förvirrad när jag ser 
detta! den här röda linjen är ju jag, men va fasen…både auktoritär och låt-gå 
tolkar jag det som. Men det är nog låt-gå om jag bara ska välja en. Första intrycket 
var att det var komplext, förvirrat och svårt att hitta. Var är ledarskapsstilarna 
någonstans? (deltagare 2).  
 

Deltagare 2 hade svårt att förstå upplägget och försökte då leta efter ett förtydligande. 
Detta är då ett tydligt exempel på taggen ”Vad är detta?”.  
 
Den sista taggen som dök upp var ” Varför inte det?”. Deltagaren upprepade samma metod 
om att endast titta på procenten på y-axeln i diagram 1 istället för att använda sig av att hovra, 
även om de oftast inte gav den rätta effekten. Detta kunde bero på att deltagaren inte kände 
sig bekväm med att hovra eller att de var vana vid att titta på stapeldiagram i pappersformat 
då de endast kunde ta reda på procenten genom att titta på y-axeln. Dessa tankar kom upp 
genom svaret som deltagaren gav:  
 

Här kan man tänka på olika sätt…det blev ett matematiskt problem då…frågan är 
om det är sex procent. Eller jag vet faktiskt inte? Men jag svarar sex procent för 
det ser ut så (deltagare 3).  
 

När deltagaren sa detta så pekade hen på y-axeln för att visa att hen tittade där. 
 
4.3.2 Utförande av semiotisk profilering 
För att se hur metakommunikationen var mottagen via visualiseringarna tittades det på 
resultaten som erhölls med CEM och forskningsfrågan som skulle undersökas. Detta gjordes 
genom att besvara frågorna för karaktäriseringen som gavs genom taggade interaktioner och 
deras motsvarande tolkningar (Preece, Rogers & Sharp, 2002): 
 

• Vem tror designern är användarna av produkten av deras design? 
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Deltagarna i användartestet verkade i stora drag ha förstått vad designern ville förmedla till 
dem genom sin design. Svaret på frågan ”Hur väl kommunicerar existerande visualiseringarna 
ledarskapsstrategierna?” var då att det berodde på de olika diagrammens utseende. Taggen 
”Ser bra ut tycker jag” dök upp 10 gånger i testet vilket betydde att deltagarna inte riktigt 
förstått diagrammet de läst av och svarade då fel, fast att de trodde att de svarat rätt. 
Diagrammen och de tillhörande texterna kunde ha behövt en förbättring för att minska antalet 
taggar ”Ser bra ut tycker jag”. Ett exempel på ett sammanhang som denna tagg dök upp i var i 
diagram 2 där de hade som uppgift att säga vilket scenario som en viss ledarskapsstil 
användes mest i. De trodde att de svarade rätt då genom att de endast använde sig av att titta 
på de gråa linjernas tjocklek istället för att hovra med muspekaren över linjerna och ta reda på 
vad som egentligen var rätt. Designern trodde nog att användarna av visualiseringarna direkt 
skulle försöka att interagera med diagrammen och då upptäcka hovringsfunktionen, men det 
verkade som att någon påminnelse skulle behövas.  

 
• Vad tror de är användarens önskemål och krav?  

Ett diagram som de flesta deltagarna hade svårare för att förstå var diagram 2 där de tyckte att 
den förklarande texten och texten inuti diagrammet var otydlig och grötig. De ansåg att det 
var svårare att urskilja för vilket scenario som tillhörde vilka linjer och vissa undrade vad de 
blåa linjerna stod för, då ingen förklaring på det fanns i den förklarande texten. Det var även 
en deltagare som funderade på varför de olika ledarskapsstilarna bytte plats i vissa scenarion 
då det verkade onödigt och svårt att förstå varför. Vissa deltagare undvek eller glömde att de 
kunde använda hovringsfunktionen i detta diagram och det gjorde då att de inte alltid visste 
svaret på de uppgifter de fick utföra för att linjerna i diagrammet var svåra att läsa ut exakta 
svar ifrån. Deltagarna önskade att detta diagram blev mer lättförståeligt och tydligare och inte 
lika kompakt och grötigt. 
 

• Vilken tror de är dessa användares preferens med avseende på deras önskemål och 
behov, och varför? 

Några deltagare tyckte att det var svårt att förstå att den förklarande texten över varje diagram 
skulle läsas innan man studerade diagrammen då färgerna i diagrammen gjorde så att blicken 
drogs till dem direkt. Ett förslag som nämndes var om man kunde göra texten mer tilltalande 
så att man ville läsa den, för färgerna ansågs vara okej i diagrammen. 
 

• Vilket system har de därför utformat för dessa användare, och hur kan eller bör de 
använda det? 

Hovringsfunktionen användes inte så mycket av deltagarna som det skulle kunna ha gjorts, 
vilket kunde ha underlättat deras sökande efter svar på uppgifterna i alla diagrammen. De 
valde oftast att använda ett annat sätt eller andra tecken för att försöka lösa uppgifterna även 
om hovringsfunktionen hade gett dem de rätta svaret. En av deltagarna gav som förslag att 
man skulle kunna påminna om att hovringsfunktionen fanns genom att skriva ut de ovanför 
diagrammen där funktionen finns. Något annat som deltagarna verkar sakna i de förklarande 
texterna är som ovan nämnt de blåa linjernas förklaring i diagram 2 och även mer förklaring 
till hur diagrammet fungerar. Det behövs också bättre förklaring i diagram 3 då deltagarna 
hade svårt att förstå varför inte alla ledarskapsstilar syntes ifall inte alla användes, och den 
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vänstra kolumnen av diagram 3 hade deltagarna svårt att upptäcka och valde då istället att 
bara använda sig av de blåa boxarna. 
 

• Vad är designervisionen? 
Deltagarna i användartestet ansåg att designen skulle fungera bra till lärarstudenterna för att 
det var ett intressant och bra sätt som deras beslut visades på. Dock så tror de att den kunde 
bli bättre och lättare att förstå med förändringar som nämnts ovan, då lärarutbildarna hade 
svårt att förstå vissa funktioner och även svårt att se dem. 

4.4 Sammanställning av SIM och CEM  
Efter att SIM har utförts och även användartesten, taggningen, tolkningen och den semiotiska 
profileringen i CEM så kan en sammanställning göras för att validera resultaten av SIM och 
CEM genom att jämföra resultaten av dessa undersökningar. Utifrån detta kan ett tydligare 
resultat ges för att SIM och CEM kompletterar varandra. I tabellen nedan visas en 
sammanslagning av de möjliga förbättringar som skulle kunna utföras utifrån båda 
metodernas resultat (tabell 3). 
 

Visualisering Möjliga förbättringar 
Övergripande av hela 
visualiseringen 

• Påminnelse i text om att det går att hovra i diagrammen. 
• Vill kunna se hur många som valt ett visst scenario och hur många som 

valt en ledarskapsstil. Vill se detta med antal och inte med procenttal. 
 
 
 
Diagram 1 som motsvarar 
”ledarskapsprofil” i Simbas 

 
 
 

• Skulle vilja veta hur många som har gjort testet. 
• Skulle vilja se andras val bredvid i ett annat diagram som jag kan välja till 

om jag vill. I diagram 1 borde endast mina val synas i ett diagram och sen 
vill jag kunna lägga till så att jag kan se ett diagram över hur de andra har 
valt. 

• Ett cirkeldiagram bredvid stapeldiagrammet skulle kanske ge en tydligare 
bild av vad som valts. 

• Det vore möjligen bättre att procentantalen presenteras utan att behöva 
klicka på staplarna, de skulle kunna listas under varje stapel. 

 
 
Diagram 2 som motsvarar 
”ledarskapsförändring” i 
Simbas 
 

• Bättre placering av text behövs. Scenario 3 och 4 blandas ihop och blir 
grötigt och litet. 

• Skriv scenarierna över diagrammet. 
• Förklaring till de blåa strecken i texten. 
• Ska kunna se hur ens ledarskapsstil har förändrats över de olika 

scenarierna, samtidigt som de ska se hur många som valt en viss 
ledarskapsstil i vardera scenario. 

 
 
Diagram 3 som motsvarar 
”beslutsväg” i Simbas 

 

• Ska kunna se alla ledarskapsstilar även om inte alla används. 
• Vänsterspalten borde förtydligas. 
• Tydliggör beslutsvägar. 
• Lägga till en hovringsfunktion i diagram 3 så att alla visualiseringarna får 

ett genomgående tema och blir mer enhetligt. 
Tabell 3: En sammanslagning av önskade förbättringar utifrån SIM och CEM. 

Genom att studera dessa förbättringsförslag som har fåtts genom SIM och CEM (Tabell 3) 
kunde dessa förslag ses som krav för förbättringsprototypen. Utifrån dessa krav kunde då 
prototyper skapas. 
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4.5 Förbättringsförslag 
I detta avsnitt kommer bilder att visas på de förbättringsförslag som skapats utifrån avsnitt 4.4 
där deltagarna i användartesterna haft tankar om förbättringar och även förbättringar utifrån 
SIM. 
 
Under skapandet av förbättringsförslagen har hänsyn tagits till InfoVis som presenteras i 
avsnitt 2.5 i teoridelen. Det finns olika informationstekniker som kan används och vara 
användbara i förbättringsförslagen som skapats nedan. Ett mål med forskningen av InfoVis är 
att förstärka uppfattningsförmågan hos oss människor vilket kan göras genom att använda en 
informationsteknik som ”details on demand”. Interaktionen för användaren försöker att göras 
lättare genom informationstekniker. 
 
Nedan i avsnitt 4.5.1 kan det ses hur en informationsteknik som ”details on demand” kan 
användas för att göra interaktionen lättare för användaren av SimProv. 
 
4.5.1 Förbättringsförslag till ”ledarskapsprofil” 
Nedan i figur 10 kan en bild ses av ett designförslag till ”ledarskapsprofilen”, där användarna 
själva ska kunna se vad för ledarskapsprofil de valt i simuleringen. De ska även kunna se vad 
andra har gjort för val i jämförelse med dem själva. 

 
Figur 10: Förbättringsförslag till ”ledarskapsprofilen”. 

Som kan ses i figur 10 ovan så har nya funktioner lagts till som bland annat att procenten står 
inuti staplarna istället för att man ska behöva hålla muspekaren över stapeln som man önskar 
att se procenten på. En annan förändring som gjorts är att boxarna till höger om 
stapeldiagrammet har förstorats för att antalet personer som gjort simuleringen ska kunna ses 
för att användaren ska kunna få en bättre förståelse för hur stor uppdelningen är mellan 
ledarskapsstilarna. Även texten till boxarna har ändrats för att användaren lättare ska kunna se 
att de gröna staplarna är ens egna val. Stapeldiagrammet är kvar i förbättringsförslaget då 
Goodwin (2009) nämnde att användaren bör kunna jämföra sin egen data med någon annans 
data för att kunna förstå hur pass bra data man har jämfört med tidigare användare. Detta kan 
läsas i avsnitt 2.4. 

En symbol för ett cirkeldiagram (figur 11) har även lagts till under boxarna som användaren 
kan hålla muspekaren över för att då få upp en större bild av ett cirkeldiagram som visar 
tydligare hur fördelningen ser ut över ledarskapsstilarna från stapeldiagrammet. 
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Cirkeldiagrammet visar hur fördelningen av ledarskapsstilarna ser ut över andras 
ledarskapsstil och då inte din egna fördelning. Detta påminner om informationstekniken 
”details on demand” som tidigare nämnts i avsnitt 2.5 som beskrivs som detaljer på begäran 
av Krstajic, Bertini och Keim (2011). Genom att hovra på ikonen för cirkeldiagrammet 
kommer information fram från nästa objektnivå. 

 
Figur 11: En förstoring av cirkeldiagrammet som kommer fram genom att användaren håller muspekaren på 
miniatyrbilden av cirkeldiagrammet som finns placerad under boxarna. 

I rutan där det förstorade cirkeldiagrammet (figur 11) befinner sig så finns även en 
färgkodning till de olika färgerna som används. Den rosa färgen visar hur stor del som är 
auktoritär, den gröna visar auktoritativ, den blåa visar demokratisk och den gula visar hur stor 
del som är låt-gå. Denna färgkodning används inte bara i detta diagram utan kommer även att 
användas genom hela visualiseringen. Precis som i det nuvarande stapeldiagrammet så ska 
användaren kunna hovra med muspekaren över en stapel för att få mer information. I detta fall 
så behöver de inte se hur många procent varje stapel motsvarar, utan de kan istället se hur 
många som har valt en viss ledarskapsstil (figur 12). 

 
Figur 12: Användaren kan hålla muspekaren över en stapel för att få reda på hur många som har valt en viss 
ledarskapsstil. 

Det kan vara intressant för användaren att veta hur många som har valt en viss ledarskapsstil 
för att sedan kunna diskutera det med andra. De kanske vill diskutera varför just låt-gå som 
ledarskapsstil valdes mest i simuleringen. I figur 12 kan användaren se att 40% motsvarar 7 
av sammanlagt 18 användare. Även här används interaktionstekniken ”details on demand”. 
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För att få en klarare bild av vad som har ändrats utifrån det nuvarande stapeldiagrammet så 
kan en bild ses nedan på diagrammet före förändringsförslagen och även efter där förslagen 
visas (figur 13). 

 
Figur 13: En bild på stapeldiagrammet före och efter förbättringsförslagen. 

Som kan ses ovan i figur 13 så har en grön och en orange färg fått stanna kvar, men att den 
har blivit ljusare för att användaren ska kunna se procenttalet i staplarna tydligare. Den gröna 
och orangea boxen har blivit större för att de lättare ska kunna upptäckas av användaren och 
att de ska kunna se hur många som utfört simuleringen. Även ett cirkeldiagram har lagts till 
för att ett förtydligande ska kunna fås ifall användaren vill ha en klarare bild av fördelningen 
av ledarskapsstilarna. De orangea staplarna har även bytt namn från ”Generell profil” till 
”Andras ledarskapsprofil” för att det ska bli lättare för användaren att förstå att deras resultat 
inte visas i den orangea stapeln. 
 
4.5.2 Förbättringsförslag till ”ledarskapsförändring” 
I ledarskapsförändringen vill man att användarna ska kunna se hur de har ändrat sin 
ledarskapsstil genom de olika scenarierna. Användaren ska också kunna se hur dem andras 
ledarskapsstil har förändrats över de olika scenarierna och vilken ledarskapsstil som var mest 
populär i de olika scenarierna. I figur 14 nedan kan ett förbättringsförslag ses till den 
nuvarande ”ledarskapsförändringen”.  
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Figur 14: Förbättringsförslag till ”ledarskapsförändringen”. 

Färgerna som används i figur 14 är samma som används till cirkeldiagrammet i 
”ledarskapsprofilen” och detta är för att användaren ska känna igen färgerna i alla 
visualiseringarna så att de ska kännas mer enhetliga. Den första tabellen visar hur användaren 
själv har valt ledarskapsstilar mellan de olika scenarierna. Med hjälp av färgerna kan man 
tydligare se att ledarskapsstilen har förändrats över scenarierna. I den andra tabellen kan det 
ses hur andra som gjort simuleringen har förändrat sina ledarskapsstilar över tid, genom att 
titta på hur tjockleken på de olika ledarskapsstilarna har förändrats. I den vänstra spalten 
påminns användaren om vilken färg som presenterar vilken ledarskapsstil, och detta görs även 
ovanför de båda tabellerna. Desto tjockare en viss färg är, ju fler personer har valt denna 
ledarskapsstil. 
 
I figur 15 visas det hur det ser ut ifall användaren väljer att hålla muspekaren över ett 
scenario. 

 
Figur 15: Visar vad som händer när muspekaren hålls över scenario 6. 

Om användaren vill få reda på exakt hur många som valt en viss ledarskapsstil i ett scenario så 
kan hen hovra över det scenario som man önskar att veta mer om (figur 15). När användaren 
exempelvis håller muspekaren över kolumnen där data till scenario 6 finns så kommer hela 
kolumnen för scenario 6 att förstoras och siffror kommer att visas. Siffrorna som visas vid 
förstoringen är antalet personer som valt en ledarskapsstil i just det scenariot. Som tidigare 
nämnts så är även detta ”details on demand”, som tidigare nämnts och den funktionen finns för 
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att användarna ska kunna se och avgöra vilken ledarskapsstil som är mest populär för ett 
scenario eller som helhet. Ett antal för hur många som valt en viss ledarskapsstil i ett scenario 
visas här istället för exempelvis ett procenttal för att några lärarutbildare föredrog att få veta 
hur många som har valt en viss ledarskapsstil istället för hur många procent som valt en 
ledarskapsstil. 
 
I figur 16 kan en före- och efterbild ses för hur ”ledarskapsförändringen” ser ut nu jämfört med 
förbättringsförslaget som skapats. 

 
Figur 16: En bild på ledarskapsförändringen före och efter förbättringsförslagen. 

I det översta diagrammet i figur 16 kan man se hur ”ledarskapsförändringen” ser ut nu, vilket 
är väldigt annorlunda mot förbättringsförslaget. Förbättringsförslaget ser väldigt olikt ut från 
det nuvarande diagrammet för att deltagarna i användartestet tyckte att det var ”rörigt”, ”svårt 
att läsa av” och ”komplext”. I förbättringsförslaget har därför många förändringar utförts för 
att det ska bli lättare att förstå och lättare att hitta det som man önskar att få reda på. Det som 
deltagarna i användartestet såg som det största problemet med detta diagram var att texten var 
så liten och kladdig, och att placeringen av texten byte plats i vardera scenario, vilket de 
tyckte var lustigt och gjorde det svårare att förstå. Därför visas ingen text inuti 
förbättringsförslagets kolumner så att användarna inte ska behöva anstränga sig för att läsa en 
liten och kladdig text. 
 
I avsnitt 4.5.3 nedan ses jämförelser mellan den nuvarande visualiseringen och 
förbättringsförslaget. 
 
4.5.3 Den nuvarande visualiseringen jämfört med förbättringsförslaget 
Som kan ses i avsnittet ovan och även här nedan i figur 17 så har ”Beslutsväg” tagits bort 
ifrån förbättringsförslaget då den visar samma sak som ”ledarskapsförändringen” gör. Genom 
att visa ens egna beslutsväg i ”ledarskapsförändringen” kan det bli lättare för användaren att 
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se ett samband mellan de olika diagrammen och det kan även bli lättare att läsa av dem. 
Förklaringstexten till diagrammen har också gjorts om för att de ska passa de nya 
diagrammen. 

 
Figur 17: Överblick av förbättringsförslaget på visualiseringen. 

I figur 17 kan man se att många förändringar har gjorts på alla diagram och även på 
förklaringstexterna för att de ska passa de nya diagrammen. Även teckenstorleken för 
rubrikerna till vardera diagram har blivit större för att användaren lättare ska kunna se att det 
finns en avgränsning mellan de olika diagrammen. I förklaringstexterna över vardera diagram 
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har också en påminnelse om att det går att hålla muspekaren över visa delar i diagrammet 
lagts till för att deltagarna i användartestet tyckte det var svårt att komma ihåg.  
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5 Diskussion 
Syftet med studien var att ta fram förbättringsförslag till visualiseringarna av beslutsfattande i 
simuleringen Simprov. Detta för att lärarstudenter som ska använda denna simulering ska 
kunna se vilken ledarskapsstil de haft i vardera scenario och vad deras klasskamrater fått för 
svar i jämförelse med de själva. För att svara på frågan ”Vilka förbättringar kan utföras på de 
existerande visualiseringarna?” användes en prototyp och utvärderingsmetoden CEM för 
visualiseringarnas kommunicerbarhet.  Den andra frågan: ”Hur väl kommunicerar existerande 
visualiseringarna ”ledarskapsstrategierna"?” besvarades genom ett användartest och 
tillhörande intervjufrågor. Resultatet från SIM och CEM visade att förbättringar borde göras 
av visualiseringarna i projekt Simbas. 

5.1 Resultatdiskussion 
Genom simuleringen i Simbas kan lärarstudenterna få en visuell återkoppling av 
ledarskapsstilarna. Dock så trodde lärarutbildarna att lärarstudenterna skulle sträva efter att få 
ledarskapsstilen auktoritativ då den oftast ses som den mest framgångsrika stilen. Även Pratt, 
Arnold, Pratt och Diessner (1999) nämner i sin text att detta är den vanligaste 
ledarskapsstilen. Om detta skulle stämma att lärarstudenterna strävar efter denna 
ledarskapsstil så kan simuleringen ge lärarstudenterna möjlighet att sätta sig in i rollen som 
auktoritativ. De skulle då kunna ändra sitt beteende efter en specifik ledarskapsstil genom 
feedback från simuleringen och visualiseringen och på så sätt få en insikt i vilka konsekvenser 
olika typer av ledarskapsstilar kan generera. Även om lärarstudenterna i slutändan får 
ledarskapsstilen auktoritativ som de ville ha så har de på vägen lärt sig om de andra 
ledarskapsstilarna när de har använt sig av simuleringen. De kan ha gjort om simuleringen 
flera gånger för att nå den önskade ledarskapsstilen och de har då fått se hur de olika 
ledarskapsstilar hanterar en och samma situation och vilka konsekvenser som sker till följd av 
en viss ledarskapsstil. 
 
Lärarstudenterna kan även gå tillbaka och studera och motivera sina val. Detta skulle kunna få 
dem att tänka om ifall en liknande situation skulle dyka upp igen. På detta sätt kan 
lärarstudenterna då prova på att vara lärare för en dag utan att några elever ska behöva 
påverkas av vilka val som utförs. Peeters, van denn Bosch, Meyer och Neerinex (2011) menar 
att träningsmetoden, scenariobaserad träning, tillåter en lärling förbereda sig och utvärdera 
verkliga uppgifter i en simulerad miljö. Lärarstudenterna kan då lära sig hur en person med 
ledarskapsstilen auktoritativ hanterar situationer och själva försöka bli som den. 
 
Användartest 
Något som är viktigt att ta upp och belysa i studien är att deltagarna i användartestet kan ha 
hanterat tekniken olika på grund av generationsskillnader. Detta kan inte kontrolleras i studien 
men det är några variabler som borde studeras. Det kan vara så att vissa användare inte är 
vana vid en dator med musplatta och kan det bero på att de är äldre än de som klarade av att 
hantera tekniken bra. Det är troligt att deltagarna i användartestet som var lite äldre inte var så 
vana vid att hantera teknik och det kan då ha gjort testet svårare genom att de inte riktigt 
visste hur de skulle navigera sig. Skulle det varit yngre deltagare kunde andra resultat ha getts 
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då de oftast är mer kunniga med teknik och kanske även uppväxta med teknik. De kanske 
lättare hade förstått vad diagrammen kommunicerade till dem genom att de direkt hade 
förstått att man exempelvis kan hovra över diagrammen för mer information, om man inte är 
van vid den funktionaliteten så kan testet bli missvisande. Reliabiliteten hos användartestet 
kanske då inte är så hög då testets resultat skulle kunna ge olika resultat vid upprepade 
mätningar med olika personer. 
 
Hade studien gjorts på lärarstudenter skulle det kunna påverkat sammanställningen av 
resultaten från SIM och CEM då lärarstudenter möjligtvis skulle ha andra krav på 
visualiseringarna till skillnad från de krav som lärarutbildarna hade. Men skulle 
användartestet utförts på lärarstudenterna och de då skulle förstå visualiseringarna bättre så 
hade inte lika många krav ställts på förbättringsprototypen. CEM hade då inte varit lika 
hjälpsam som den var i denna studie. Dock så skulle man då se att visualiseringarna 
kommunicerar det som var tänkt att den skulle. Om inga taggar hade hittats hade 
komplettering från SIM varit ett krav. 
 
Utifrån resultaten av studien kan det ses att förbättringar skulle behöva utföras för att nya 
användare inte ska behöva studera visualiseringarna under en längre tid innan de förstår hur 
man använder den. Intresset kan då förloras för att fortsätta att leta reda på de resultat man 
fått. Tack vare en semiotisk analys kunde man se hur användarna interagerade med produkten 
och då utvärdera gränssnittets kommunicerbarhet för att se vilka förbättringar som skulle 
behöva göras. 
 
Prototypen 
Digitala prototyper valdes eftersom de kan göras på en liknande detaljnivå som den 
existerande visualiseringen, till skillnad från exempelvis pappersprototyper. Prototyperna 
kommer förhoppningsvis att leda till bättre förståelse av datan i visualiseringarna nu när 
simuleringen har testats och förbättringsförslag har genererats utifrån testerna. ”Beslutsvägen” 
som fanns i de nuvarande visualiseringarna har tagits bort i förbättringsförslagen då 
ledarskapsförändringen nu även visar det som beslutsvägen innan gjorde. Det skulle bara göra 
det mer förvirrat för användaren om ännu ett diagram lades till för att visa samma data som i 
ovannämnda diagram. 
 
En sak som lagts till i förbättringsförslagen som skapats är att det finns en färgkodning genom 
hela visualiseringen för att få ett mer enhetligt mönster mellan de olika diagrammen. Vad som 
menas med färgkodning är att färgerna som används är genomgående i hela visualiseringen 
och de olika färgerna står för en specifik sak i alla diagrammen. Detta kan leda till att 
användarna får lättare för att läsa av diagrammen då det blir som ett mönster genom hela 
visualiseringen. Andra användare kan dock kanske tycka att det blir svårare om de exempelvis 
är färgblinda eller inte är vana vid diagram på detta sätt. 
 
En sak som finns kvar i förbättringsförslagen i prototypen är stapeldiagrammet och detta är 
för att Goodwin (2009) nämnde att data som visas för användaren bör jämföras med något. 
Något annat som lagts till i diagram 1 är att stapeldiagrammet har procenttal i staplarna för att 



37 
 

användarna ska få reda på den viktiga informationen direkt istället för att de ska behöva hovra 
för att få reda på detta. Denna interaktionsteknik kallas ”details on demand” och beskrivs av 
Krstajic, Bertini och Keim (2011) som detaljer på begäran där information måste finnas 
tillgänglig direkt för användaren. Ett annat exempel på detta där ”details on demand” används 
är i förbättringsförslaget där det också gjorts så att ett cirkeldiagram lagts till så att 
användaren själv kan välja om de vill få mer information om datan i stapeldiagrammet. Väljer 
användaren att hovra över cirkeldiagrammet kan de ta reda på hur fördelningen bättre ser ut 
mellan de olika ledarskapsstilarna i stapeldiagrammet. 

5.2 Metoddiskussion 
Med hjälp av SIM kan alla delar i visualiseringen studeras på ett djupare sätt som annars inte 
skulle ses om man endast utförde ett test i visualiseringen. Detta för att utvärderaren av 
visualiseringens design fokuserar på varenda detalj och tecken som finns för att bedöma 
designens kommunicerbarhet. Med denna metod är det lättare att se hur alla funktioner, bilder 
och texter fungerar i sammanhanget då man kan sätta sig in i hela visualiseringen och studera 
varje tecken. Metameddelanden som skickats från designern undersöktes för att kunna 
identifiera om några avbrott görs vid interaktionen med designen. Utvärderaren ville se vad 
designen kommunicerade och vilka semiotiska tecken som användes i kommunikationen. Det 
är en bra metod för att analysera tecken och även för att se möjliga förbättringar som skulle 
kunna utföras i systemet. Det som kan vara dåligt med denna metod är att utvärderaren själv 
får välja hur de vill utforska en design. Det hade kanske fungerat bättre om det fanns regler 
som varje utvärderare skulle hålla sig till för att få mer exakt och utförlig värdering. Detta kan 
leda till att att något viktigt i designen kan missas som hade varit bra att upptäcka när 
förbättringar ska göras.  
 
Dock så kompletterar CEM vid brister i SIM då deltagarna i studien kan kommentera det som 
inte känns bra med designen på visualiseringarna. Man får då även en helt ny syn på designen 
genom deltagarna i användartestet. Något som kan ses som dåligt med metoden CEM är att 
fel uppgifter kan ges vilket gör att man inte får svar på det som man egentligen vill undersöka. 
Med detta menas att uppgifter kan ha utformats fel efter den produkt som ska undersökas. 
Detta undveks i denna studie då uppgifterna testades innan för att se om svar på dessa 
uppgifter kunde bidra med något till studien. Denna metod kan även vara svår att utgå ifrån 
om alla användarna är på olika nivåer och har olika mycket kunskap. De som tidigare använt 
liknande diagram kanske inte har några problem med att förstå dem och får då inte heller 
några problem när de får uppgifter som ska lösas i dessa diagram. Med hjälp utav CEM kan 
man inte se hur pass erfarna användarna är och det kan då leda till missvisande resultat. För 
att ta reda på frågor om deltagarna kunde en enkät ha getts ut i samband med användartestet 
där man hade kunnat ta reda på ett antal variabler som exempelvis åldern på deltagarna och 
vad de har för datorvana. Man skulle även ha tagit reda på deltagarnas vana till olika 
statistiska diagram då vissa kanske läser till matematiklärare och har stött på liknande 
diagram innan, medan andra läser till musiklärare och kanske aldrig använt diagram.  
 
Med hjälp utav metoderna SIM och CEM kunde analyser av visualiseringens uppbyggnad och 
förståelse utföras. Användartestet var uppbyggt på ett sätt som gjorde att taggar kunde tas 
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fram då följdfrågor oftast ställdes till uppgifterna som bestod av neutrala frågor så att 
deltagarna fick förklara varför de svarar på det sättet som de gör. Om det hade varit mer 
riktade uppgifter så hade det tvingat deltagarna att svara på ett specifikt sätt, men i denna 
studie så skapades neutrala frågor där de kunde uttrycka precis det som de ville när en uppgift 
skulle utföras. Deltagarna fick innan användartestet också en medgivandeblankett som de fick 
skriva under. I denna blankett som finns att hitta i avsnitt ”Appendix” står det att deltagarna i 
användartestet har frivilligt deltagit och att ingen personlig information kommer att sparas. De 
är då anonyma och de kunde även välja att inte delta eller avbryta studien när de ville utan att 
uppge någon anledning. Det fanns inte heller några risker eller obekvämligheter med att delta 
i studien. Det är viktigt att deltagarna i en studie känner att de kan avbryta eller inte känner 
sig tvingade att fortsätta med studien om de inte vill, och vissa vill inte att deras namn ska 
synas i studien så därför ansågs det att studien skulle vara anonym i enighet med praxis inom 
området.  
 
Om en kompletterande enkät hade gjorts kunde eventuellt tydligare resultat ges där man 
exempelvis hade kunnat säga något om att åldern påverkade resultatet eller den sämre 
datorvanan hos deltagarna. I studien vet man inte vad deltagarna har för bakgrund eller hur 
unga eller gamla de är, och inget kan då sägas om detta i resultatet. Den kompletterande 
enkäten kunde även ha innehållit skattningar för att kunna få ett kvantitativt mått. Det hade 
gjort det lättare att jämföra systemet rent statistiskt. Exempelvis så kunde en likert-skala 
använts där deltagarna kunde ha skattat hur lätt de tyckte att vardera uppgift var i 
användartestet från exempelvis ett till 10. Det hade gett en bättre överblick över 
användartestets resultat. 
 
I efterhand känns metoderna som passande och fungerande för denna studie då det bidrog till 
det som önskades för att få svar på studiens frågeställningar. Kommentarer på de nuvarande 
visualiseringarna om hur deltagarna ansåg att visualiseringarna kommunicerade 
ledarskapsstilarna och samtidigt som även förbättringsförslag till visualiseringarna gavs. 
Metoderna kompletterade varandra bra då man i SIM kan missa viktiga saker för att man blir 
för insatt i designen. Det kan då vara bra att få kommentarer från användarna och en ny syn 
på vad som kanske bör förändras för att göra designen bättre. 
 
Fördelarna med att ha lärarutbildare i användartesterna är att det är de som ska använda sig av 
visualiseringarna när de pratar om det med lärarstudenterna och de har förmodligen mer 
erfarenhet än lärarstudenterna. Lärarstudenterna kanske inte anser att samma förbättringar 
borde utföras då de kan vara mer kunniga eller mindre kunniga om visualiseringarna. 
Nackdelarna är dock att om testet istället hade utförts på lärarstudenterna hade direkta svar 
fåtts om visualiseringarna och vad de ansåg skulle förbättras för att andra lärarstudenter skulle 
kunna hantera visualiseringarna eller förstå dem. Åsikter från lärarstudenter behöver inte 
spegla lärarutbildare, även om lärarutbildarna skulle kunna tänka sig in i situationen som en 
lärarstudent så skulle det kunna ge felaktiga data då de inte är lärarstudenter. Hade studien 
utförts på endast lärarstudenterna kunde resultaten sett ut på ett annat sätt, eller om studien 
hade utförts på personer i samma ålder. Antalet deltagare skulle också kunna bli fler för att få 



39 
 

fler svar att jämföra med. Men skulle studien utföras på samma sätt igen med samma metoder 
så skulle nog ett liknande resultat fås om det skulle utövas på lärarutbildare. 

5.3 Möjliga konsekvenser utifrån förbättringsförslagen 
Det finns flera möjliga konsekvenser av förbättringsförslagen som kan uppstå utifrån 
deltagarna eller i detta fall lärarstudenterna. Det kan vara så att de tycker att 
förbättringsförslagen är sämre än de existerande visualiseringarna på ett sätt som gör att de 
inte vill använda simuleringen. Men det skulle också kunna vara så att de tycker att 
förbättringsförslagen är bättre än de existerande visualiseringarna och då kan de tycka att det 
är roligare att utföra denna simulering för att sedan diskutera med andra studenter. 
Förhoppningsvis ska förbättringsförslagen ge lärarstudenterna mer motivation till 
användningen av simuleringen så att de kan öva sig mer. Skulle lärarstudenterna tycka om 
simuleringen skulle den kunna utvecklas ännu mer och även användas på andra skolor och 
kanske även i andra ämnen, vilket skulle kunna leda till bättre och roligare undervisning. Det 
kanske även skulle bli lättare att diskutera om ämnet i en klass om alla skulle få testa på olika 
situationer som rör kursen. 
 
Projekt Simbas skulle bli mer lättförståeligt och skulle passa målgruppen bättre då 
lärarstudenterna innan inte behöver någon träning för att förstå diagrammen då informationen 
i dem har blivit tydligare. Lärarna skulle då även vara mer förberedda på att hantera de 
verkliga situationerna i ett klassrum genom att de med simuleringen fått känna på liknande 
situationer. Detta kan då resultera i bättre undervisning och pengar skulle även sparas på 
undervisning och upplärning av lärarstudenterna. Detta för att mindre lärarutbildare skulle 
behövas då lärarstudenterna själva kan utföra simuleringen. Något som dock skulle ses som 
negativt med simuleringar är att det inte är en verklig situation och användarna känner då inte 
av samma stress. Detta kan resultera i att man lär sig på ett sätt som inte stämmer överens 
med verkligheten och man blir då inte förberedd på hur en situation egentligen kan se ut. 

5.4 Framtida arbete 
Vid en vidare studie borde en mer korrekt målgrupp testas som i detta fall lärarstudenter 
istället för lärarutbildare. Det skulle vara intressant och se ifall samma resultat fås utifrån 
användartesterna eller om de blir helt annorlunda. En större målgrupp skulle även testas för 
att kunna hitta fler samband bland deltagarna och för att CEM skulle bli bättre med fler 
taggar. Med dessa variabler skulle man inte behöva vara lika försiktig med slutsatserna som 
man behöver vara i denna studie. Detta för att man skulle kunna uttala sig från en större och 
då säkrare mängd data. 
 
Förbättringsförslagen skulle även kunna testas på lärarstudenter så att en utvärdering kan 
göras för att se om dessa förslag skulle fungera i framtiden eller om ytterligare förbättringar 
borde göras. Ett test för att se om förbättringsförslagen fungerar bättre än de nuvarande 
visualiseringarna skulle också kunna utföras för att se vad användarna föredrar när de ska ta 
reda på vilka beslut de fattat i simuleringen. Förbättringsförslagen mot lärarutbildare borde 
också testas för att se vad de har för åsikter om förslagen då de är dem som ska använda 
simuleringen för att lära ut till lärarstudenterna.  
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6 Slutsats 
Utifrån resultatet från användartesterna och analyser som gjorts så visar studien att 
förbättringar på de nuvarande visualiseringarna i SimProv kunde utföras. Detta för att 
lärarutbildarna ibland kunde ha svårt att hitta information som de sökte, vilket kunde ses 
utifrån användartestets resultat. En digital prototyp kunde skapas för diagrammen i 
visualiseringarna i projekt Simbas utifrån testdeltagarnas önskningar om förbättringar. Några 
av de förbättringar som lagts till är olika färger och även ett cirkeldiagram för att göra 
designen tydligare. Förbättringsförslagen som visas i prototypen skulle kunna utvärderas för 
att se om ytterligare förbättringar skulle kunna göras vid en utveckling av denna studie för att 
se om det kan hjälpa för ledarskapsforskningen och även utbildningen av lärarstudenter. Vid 
vidare studier bör en mer korrekt och även större målgrupp testas då denna studie inte kan 
säga något om deltagarna eller antalet deltagare. Man måste vara försiktig med de slutsatser 
man drar där ingen data finns att bevisa.  
 
Genom att använda en simulering för att öva lärarstudenter att hantera olika situationer i 
klassrum kan man lära lärarstudenterna hur de bör bete sig i olika situationer. Det är även 
viktigt för lärarstudenter att veta att det finns olika ledarskapsstilar och vad de olika stilarna 
kan ha för olika konsekvenser. Man kan utbilda lärarstudenterna till att ha en viss 
ledarskapsstil när det kommer till speciella situationer där det krävs att man måste ha ett visst 
beteende för att upprätthålla en god klassrumsdynamik. En utbildningskurs som använder ett 
verktyg som SimProv med en visualisering av lärarstudenternas beslutsfattande kan ge 
positiva effekter på lärarutbildningar och senare även på samhället. Får lärarstudenterna öva 
på klassrumssituationer genom scenariobaserad träning och diskutera deras beslut som de kan 
se i visualiseringen så kan de bättre lära sig och förbereda sig för liknande situationer som 
nämns i simuleringen. Detta borde vara ett bra sätt att lära ut på då det kommer nära 
verkligheten och man behöver inte involvera elever som i verkligheten skulle kunna drabbas 
negativt om en lärare använder fel ledarskapsstil (t.ex. auktoritär) i en viss situation. 
Lärarstudenterna kan då diskutera om detta utifrån visualiseringen utan att någon ska behöva 
komma till skada innan de kommer ut i ett riktigt klassrum. Detta skulle då kunna leda till mer 
välutbildade och mer självsäkra lärarstudenter då de har fått testa på verkliga situationer innan 
och de skulle förhoppningsvis hantera situationer bättre i klassrum som leder till en förbättrad 
klassrumsdynamik. Det är viktigt att kunna utbilda lärare på ett sätt som gör att de har 
förståelse för att en bra klassrumsdynamik ska finnas för att de ska få sina elever att trivas och 
att lära sig. 
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8 Appendix 
Medgivandeblankett 

 

Medgivandeblankett för deltagande i studie på Linköpings Universitet 

 
Beskrivning av studien och ditt deltagande 

Jag är en student som läser det kognitionsvetenskapliga programmet på Liu som arbetar med 
kandidatuppsatsen där jag ska komma med designförslag till simuleringen SimProvs visualiseringar. 

Ditt deltagande börjar med att du får se en visualisering i taget och därefter får X stycken uppgifter 
som ska lösas genom att du interagera med vardera visualisering. Varje uppgift ges när föregående är 

klar. Du kommer att få X antal uppgifter på tre stycken visualiseringar. Denna studie handlar om 
utvärdering och utveckling av visualiseringarna så därför är det viktigt att du pratar högt under testet 
så att jag förstår dina tankar och funderingar och på så vis sedan kan arbeta vidare med förbättrandet 
av visualiseringarna i simuleringen. Du kommer att få interagera med visualiseringarna medan jag 

läser upp uppgifterna. Ta den tid som du känner att du behöver med uppgifterna. Det är 
visualiseringarna som jag är fokuserad på så detta är inte någon mätning av din prestation. 

 
Risker och obekvämligheter 

Det finns inga kända risker eller obekvämligheter med att delta i denna studie. 

 
Frivilligt deltagande 

Ditt deltagande i studien är frivilligt och ingen personlig information kommer sparas. 

Du kan välja att inte delta, och du är fri att hoppa av studien när du vill utan att behöva uppge någon 
anledning. 

Frågor 

Om du har några frågor om studien är du välkommen med frågor innan vi sätter igång.  
 
Medgivande 

Jag har läst denna medgivandeblankett och har givits möjligheten att ställa frågor. Jag ger mitt 
medgivande till att delta i denna studie. 

 
Deltagarens signatur_______________________________  Datum:_________________ 

 
 
 


