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Abstrakt 
Det finns många olika typer av instruktionsmetoder alla har de sina för och 

nackdelar. Detta arbete går in på animation som ett instruktionsverktyg, och jämför 

sedan detta med stillbilds samt filmade instruktioner, för att få fram relevanta 

resultat. Inom ramen för detta resoneras det kring teorier angående kognitiv lagring 

samt kognitiv belastning. Teorier så som mirror- neurons samt jämförelser av de tre 

tidigare nämnda instruktionsmetoderna blir också uppdagade. Ett mindre experiment 

utfördes också där animerade, stillbilds och filmade instruktioner jämfördes utifrån 

tre frågor. Experimentet gick ut på att försöka förstå och utföra tre utvalda tränings 

övningar, alla försökspersoner hade någon form av mental funktionsnedsättning. 

Resultaten visade på att animerade och filmade instruktioner är att föredra när det 

gäller rörelser. Även att animation hade stora fördelar när det gällde att visualisera 

vilka muskler som användes samt bortse från onödigt material.  
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1. Inledning 

När ordet animation nämns tänker nog de allra flesta på animerade filmer eller 

möjligen spel. Men användarområdet för animation slutar inte där. Detta projekt går in 

på möjligheten att använda animation för att utforma instruktioner till tränings 

övningar. För att få fram relevanta resultat utfördes ett experiment där de animerade 

instruktionerna jämfördes jämtemot stillbilds samt filmade instruktioner, för att på så 

sätt få fram för och nackdelar med animation som ett instruktionsverktyg.  

Som grund till detta projekt fanns ett större projekt kallat The Physical Activity 

Tool Kit. Projektet gick ut på att skapa ett program för att kunna skapa effektiva 

träningspass. Inom detta arbete skapades de animerade instruktionerna till prototypen 

för detta projekt, Svenskt Utvecklingscentrum för Handikappidrott(SUH) fick sedan 

tillgång till detta grund material för att de skulle kunna fortsätta sitt arbete med 

projektet.  

Det är meningen att projektet ska ha ett ”design för alla perspektiv” där 

övningarna beskrivs i text, ljud och animerade instruktioner. Dock fokuserar detta 

arbete enbart på animationsdelen, denna uppsats jämför animerade instruktioner i 

förhållande till stillbilds och filmade instruktioner. Mer information om The Physical 

Activity Tool kit ges i bakgrundsdelen av uppsatsen.  

Träning och att hålla sig i form börjar bli allt viktigare i en värld där allt blir 

snabbare och enklare. Förut fick människor den motion de behövde, utan att lägga ner 

någon tid på träning. Men i en värld där tekniken styr samhället, måste även ämnen 

som hälsa och träning utvecklas så de blir tillräckligt intressanta.  

1.1 Mål och delmål 

Huvudmålet var att utforma animerade instruktioner för fysiska övningar, på ett sådant 

sätt att de är lätta att förstå på ett korrekt sätt. Samt att få en förståelse för fördelarna 

och nackdelarna med animerade instruktioner, i kontrast mot filmat material och 

stillbilder.  

Delmål: 

 Skapa en modell enligt konceptet. 

 Skapa en användarvänlig rigg till modellen.  

 Utforma animerade instruktioner. 

 Utvärdera animationerna i förhållande till filmade eller stillbilder. 

1.2 Syfte 

Att förstå fördelar såväl som nackdelar med animerade instruktioner i kontrast mot 

filmat material och stillbilder. Samt ge en inblick hur tillvägagångsättet för att skapa 

väl utformade animerade instruktioner kan se ut.  

1.3 Frågeställningar 

Frågorna som detta examens arbete fokuserar på är följande: 

 Hur kan man utforma animerade instruktioner för fysiska övningar på ett 

sådant sätt att de är lätta att förstå på ett korrekt sätt? 

 Kan animationer ha fördelar framför stillbilder eller filmade instruktioner? 
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1.4 Förväntat resultat  

Förväntade resultat är att de animerade instruktionerna är en bra instruktionsmetod för 

utlärning av rörelser. Animation kan visualisera saker så som muskler, vilket kan vara 

svårt att se i andra typer av instruktioner. Detta ska förhoppningsvis underlätta 

förståelsen av instruktionerna för den aktuella målgruppen.  

 Anledningen till detta är att man har möjligheten att bortse från allt material man 

anser överflödigt. Samt eftersom det är enkelt att ändra och uppdatera i 3D program i 

jämförelse med att filma eller fotografera om materialet.  

1.5 Avgränsningar  

Grunden för detta projekt är animerade instruktioner. Detta arbete går inte in på The 

Physical Activity Tool Kit projektet i sin helhet. Det tillhandahåller bara information 

om vad projektet är samt vad SUH vill åstadkomma med projektet. Inom ramen för 

detta projekt har ett urval av animerade instruktioner skapats för att tjänstgöra som 

exempel för fortsatt utveckling av The Physical Activity Tool Kit projektet.  

Arbetet går inte in på animations historia, principer eller dess utveckling. Arbetes 

fokus är de animerade instruktionerna och hur de förhåller sig till filmade instruktioner 

samt stillbilder.  

Experimentet utfördes på en liten förvald grupp. Denna grupp blev utvald av 

SUH från deras anläggning i Bollnäs. Alla försökspersoner hade någon form av 

mental funktionsnedsättning.  

 

2 Bakgrund 

Svenskt Utvecklingscentrum för Handikappidrott kom med en förfrågan om ett 

möjligt samarbete med Högskolan i Gävle. Detta arbete gick ut på att skapa ett 

program som skulle vara ett effektivt hjälpmedel för träningsplanering, så som styrka, 

uthållighet samt rörlighet.  

2.1 Svenskt Utvecklings Centrum för Handikapp idrott  

Svenskt Utvecklingscentrum för Handikappidrott även kallat SUH har som huvudmål 

att bidra till utvecklingen av svensk handikappidrott på alla nivåer. Med hjälp av 

idrotten utvecklar SUH utbildningar, pedagogik, träningsmetoder, teknik och redskap 

som gynnar alla med funktionshinder. 

De lägger stor vikt på att alla personer ska ha lika goda möjligheter att bedriva 

idrott både i skolan och på fritiden, då detta ger både social hälsa, välmående och 

gemenskap. 

SUH är ett av Riksidrottsförbundet ackrediterat nationellt elitidrottscentrum för 

handikappidrott de ger stöd till Riksidrottsgymnasiet för handikappidrott i Bollnäs, 

samt bistår landets paralympier och andra handikappidrottare och deras tränare med 

teststöd, träningsrådgivning och utbildning.  

2.2 The Physical Activity Tool Kit  

Projektet går ut på att skapa ett program som ska vara ett effektivt hjälpmedel för 

träningsplanering. Programmets målgrupp är främst personer som har kommit i 

kontakt med SUH. Så i stora drag människor med någon form av handikapp som 

tränar eller håller på med idrott. Detta inkluderar även personer med lättare typer av 

intellektuella handikapp.  
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Programmets mål är att kunna tillfredsställa allas behov samt att agera som en 

guide när man skapar sitt eget träningspass. Enligt SUH är det svårt att få till maximal 

effekt på sitt träningspass om man inte innehar rätt kunskap. Programmet ska styra en 

väldigt strikt när man skapar sina träningspass. Samtidigt skall det vara möjligt för 

exempelvis en mycket kunnig tränare att välja en annan väg och lägga upp passet mer 

fritt. 

När man skall välja en övning ser man först en bild på övningen, klickar man på 

bilden så startar en bildsekvens. Där ser man övningen utföras tekniskt perfekt 5 

gånger i normal hastighet, därpå följer direkt en repetition i slowmotion. På det sättet 

får man både uppleva hur det skall se ut i verkligheten och kan i slowmotion studera 

detaljer i utförandet. 

SUH tillhandahöll det filmade materialet, men i filmat material finns det mycket 

som kan störa ens fokus från själva utövandet av övningen. SUH lämnade därför ett 

förslag på att animera övningarna för att skapa något mer sublimt. Både modellen och 

de slutliga videorna försöker bortse från störande moment och på så vis göra videon 

rent informativ. Saker att bortse från kan vara allt från modellens ansikte, starka 

färger, bakgrund och osv. I och med detta hoppas man att allt fokus läggs på övningen. 

Det filmade materialet  används som referenser för animationen, för att få de 

mest realistiska och korrekta rörelserna. Även hur man illustrerar vilka muskler som 

används är viktigt. För styrka och rörlighet skall man se vilka muskler som används 

samt ha tillgång till att läsa en kortfattad text.  

Likaså skall det finnas kortfattade råd ”att tänka på” till varje övning. Samtliga 

texter skall på ett enkelt sätt ha en valmöjlighet att fås upplästa. SUH vill skapa ett 

slags ”design för alla perspektiv”. En del personer har lättare att lyssna, medan andra 

har lättare att läsa och vissa föredrar att bara se övningen utföras. Det är också viktigt 

att ta hänsyn till olika kognitiva förmågor och till olika kunskapsnivå inom området. 

Fördelen med programmet är att det ska vara till nytta för många, med sin 

användarvänlighet och ”design för alla perspektiv”. Så väl elitidrottare som 

handikappade ska  ha nytta av själva programmet. (Se bilaga 2) 

2.3 Design för alla perspektivet 

Design för alla perspektivet utgår från att göra så att alla har tillgång till det. The 

Physical Activity Tool Kit utgår från detta koncept. SUHs mål är att skapa ett program 

som ser till allas behov. Detta perspektiv använder sig av följande: 

 Korta beskrivande texter. 

 Inspelade ljud instruktioner som kan fås upplästa. 

 Animerade instruktioner. 

 Illustrationer av vilka muskler som används. 

 Hjälpa till att maximera effekten av träningspassen. 

Målet är att själva programmet ska vara tillgängligt för alla oavsett personlig 

kompetens och erfarenhet. Utifrån detta går det att antyda att programmet kan hjälpa 

personer med olika typer av handikapp ex fysiskt och mentala.  

 

3 Teoretisk bakgrund 

Begreppet animation kopplas oftast ihop med filmer eller spel. Men kan man använda 

animation som ett redskap för att skapa korrekta och lättförståeliga instruktioner i 

olika former? Kan dessa stå sig mot instruktioner i form av filmat material och 

stillbilder? 

Denna del går in på ämnen så som kognitiv lagring och mirror – neurons. Samt 

jämförelser mellan animerade, stillbilds och video instruktioner utifrån teorier och 
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utförda experiment. Dessa ämnen är viktiga eftersom de ger en möjlighet till att 

analysera, förstå och lösa problemen med animerade instruktioner.  

3.1 Kognitiv lagring 

Kognitiva funktioner är vår förmåga att ta emot, bearbeta och förmedla information. 

Kognitiv lagring är vår förmåga att lagra denna information. Beroende på hur svår 

informationen är att bearbeta skapas olika typer av belastning i hjärnan. 

Höffler och Leutner syftar på att kognitiv lagring har att göra med hur effektiv 

inlärningen är. Hur stor den kognitiva belastningen blir beror på hur informationen 

presenteras. De anser att stillbilder oftast har mer abstrakta signaler som måste tydas, 

t.ex. starka tonkontraster som framhävs. Dessa kan leda till förvirring och ökad 

kognitiv belastning [1]. 

Lewalter anser att när en användare bygger kopplingar mellan verbala och 

visuella material, samt sina tidigare erfarenheter får individen en förstärkt inlärnings 

process.  Han anser även att animation och stillbilder belägger olika kognitiva krav 

[2]. 

Animation bör erbjuda ett mer komplett utförande av en rörelse. Vilket kan 

minska chansen till abstrakta och temporära idéer. Han nämner även uttrycket 

”metacognitive” som syftar på personens egen förståelse för sina kognitiva processer, 

samt sin egen förmåga att kunna kontrollera dessa. Detta gör det möjligt för en person 

som förstår sin kognitiva förmåga att kunna anpassa sin inlärning för att få bäst 

resultat [2]. 

Chandler anser att forskning visar på att samarbetet mellan arbetsminne och 

långtidsminne har en kritisk roll i vår inlärning. I texten nämns även tre typer av 

kognitiva belastningar som har med dynamiska typer av instruktioner att göra. 

”Intrinsic cognitive load” har att göra med hur avancerade instruktionerna är samt 

utövarens tidigare kunskaper inom ämnet. ”Extraneous cognitive load” beror på hur 

övningen visualiseras samt aktiveter som inte direkt relaterade till inlärning, t.ex. 

utförande av övning. ”Germane cognitive load” skapas utifrån de mentala 

aktiviteterna som är relevanta till uppbyggnaden och automatisering av kunskap i 

långtidsminnet [3]. 

Animation hävdar Höffler och Leutner  är en mer temporär informations källa, då 

den kommer att ta slut vid en viss bild. Detta gör så att den kognitiva lagringen måste 

användas för att återkalla händelseförloppet. De framhäver även att resultatet kan 

förändras beroende på hur insatt personen är i ämnet [1]. 

Höffler och Leutner nämner även att data och video baserade animationer kan ha 

olika fördelar. De syftar på att video baserade animationer kan ha allt för hög 

detaljnivå så att resultatet blir överkompenserat.  En lägre detalj nivå kan vara att 

föredra för instruktioner [1]. 

Dock kan den kognitiva belastningen skifta mellan personer. Människor med 

mentala funktionsnedsättningar kan få helt andra belastningar än ”normala” 

människor. Då deras funktionsnedsättning skapar inlärningssvårigheter som stör 

personens förmåga att tänka och förstå. Beroende på vilken typ av svårigheter 

personen har, kan dennas förmåga att uppta information från visa instruktions typer 

ändras och på så sätt försvåras [4]. 

Höffler och Leutner utförde en metaanalys på flera experiment mellan 1973-

2003. Metaanalysen utfördes på 26 studier där 76 försökspersoner parvis hade fått 

jämföra animerade och stillbilds instruktioner. Utifrån denna metaanalys visade det sig 

att animationer hade ett övertag över stillbilder (se bilaga 1) [1]. 
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3.2 Interfaceinstruktioner  

Harrison har följande resultat i sin studie. Det visar sig att den animerade grafiken 

vinner över stillbilderna. Resultaten visade dock inte några stora skillnader i effekten 

mellan de testade metoderna. Skillnaden i experimentets resultat kanske hade varit 

större om själva uppgiften hade bedömt en rörelse [5]. 

Harrison påpekar att i just detta experiment, då förflyttningen av muspekaren i 

stillbilderna gjorde skillnaden så minimal att det var svårt att utgöra vad som hade 

hänt. Animationen i fråga fångar dock den minimala rörelsen och styr ögonen i rätt 

riktning [5]. 

Själva experimentet går ut på att med instruktionshjälp i olika format få en 

vägledning igenom val i ett interface (se figur 1) [5]. 

 
Figur 1: Fyra skärmar som demonstrerar ett exempel av en skriven animerade hjälp instruktion [5]. 

 

I experimentet deltog 179 försökspersoner som blev slumpvist indelade i 6 rum. (Se 

figur 2) [5].  

  
Figur 2: 2x3 Slumpmässig design av studien [5]. 
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Resultaten granskades sedan. (1) visar illustrerat kontrat icke illustrerade instruktioner. 

(2) ser till resultats skillnad mellan stillbilder och animerade instruktioner (Se figur 3) 

[5]. 

 

 
Figur 3: Upplägget använt i analysen [5]. 

3.3 Teorier och jämförelser angående animerade, stillbilds samt 
filmade instruktioner.  

Wong et al. anser att många studier har visat på att animationer som ett 

instruktionsverktyg i de flesta fall har varit likvärdigt med andra alternativ eller sämre. 

Men i takt med att tekniken för animation går framåt blir det  enklare och smidigare att 

skapa animationer [6]. 

Wong nämner Höffler och Leutners analys, där hon återger att animation kan 

vara ett bättre alternativ om animationerna görs realistiska som instruktioner till 

rörelser [1, 6]. Även Harrison nämnde att animerade instruktioner kan vara att föredra 

när det gäller att instruera en rörelse [5]. 

 Ayres och Pass utrycker att animerade instruktioner är att föredra när det gäller 

situationer som involverar rörelser. De anser dock utifrån tidigare fall att det inte finns 

några konkreta bevis för att animation är ett bättre verktyg för instruktioner [7]. 

De går in på alternativa nackdelar för animerade instruktioner. Exempelvis att de 

som använder animerade instruktioner istället för stillbilder, har en tendens att studera 

instruktionerna längre, utan att få fram någon ny kunskap. En grund till varför är att 

animationerna ofta tenderar att bli överframträdande [7]. 

Tversky och Morrison anser att animation kan fylla i den information som saknas 

mellan de stora stegen. Stillbilder visar dock bara upp de viktigaste delarna, alltså de 

stora stegen. Vilket de anser visar på att animation presenterar mer information om 

utförandet än vad stillbilds instruktioner gör [8]. 

 Ayres och Pass nämner att stillbilds instruktioner kan bringa fram ett mer aktivt 

tänkande då man måste fylla i hålen själv och att animation tar upp mer kognitiv 

lagring än stillbilder. På grund av detta måste hjärnan arbeta hårdare för att få fram 

konkret information utifrån animationen [7]. 

Detta går dock att ifrågasätta utifrån tidigare text av Höffler och Leutner. De 

nämner att även stillbilder lägger en stor ansträngning på den kognitiva lagringen. 

Mestadels för sin överdrivna färg och bakgrunds information. För att ändra färger i 

stillbilds och filmade material måste man antagligen filma eller fotografera om, eller 

använde sig av någon typ av program vara för att ändra färgen digitalt. Färger är dock 

lätta att uppdatera i 3D program, genom ett knapptryck går det att ändra färg. Med bra 

färger kan man skapa instruktioner som är lättare att urskilja. Vilket i sitt fall kan leda 

till minskad kognitiv belastning [1]. 

Nishiuchi at el. visar på att färger med starka kontraster underlättar för seendet. 

De anser att bakgrunden skall vara en kall färg och karaktären en varm färg för att få 

bästa kontrast. Bra kontraster underlättar i sin tur för hur lätta instruktionerna är att 

utskilja [9]. 

 Ser man till detta är animation det bättre alternativet då det finns möjlighet att 

bortse från onödigt material. Som Ayres och Pass nämner behöver dock animationen 

anpassas för att vara så verklighetstrogen som möjligt [7]. 
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 Alberto et el. ger exempel på ett experiment där de använder video instruktioner 

för att starta en diskussion om övningen som sedan utfördes.  Detta gav en möjlighet 

att uppnå en djupare förståelse för övningen, till skillnad från att bara följa 

instruktioner [10]. 

Ayres et al. anser att vår utveckling av teknik är mycket mer avancerad än vår 

förståelse för hur tekniken kan vara till förmån för oss. De återgår även till debatten 

om animerade instruktioner i kontrast till stillbilder. En studie visar återigen på att 

animerade instruktioner till största delen gör nytta när det handlar om rörelser. 

Återigen tas sambandet mellan kognitiv lagring och animation upp [11]. 

Den största nackdelen för närvarande är att i animerade instruktioner existerar 

informationen bara en kort stund och byts ständigt ut mot ny information. Detta gör så 

att man måste processa ny information, samtidigt som hjärnan försöker komma ihåg 

de viktiga delarna av information som passerat [11]. 

Ayres går även in på en teori kallad mirror – neurons. Grunden till teorin ligger i 

konceptet att människor har förmågan att lära sig viss information utan att behöva 

anstränga sig. Mirror – neurons anses som en del av detta koncept, att människor som 

har observerat en rörelse kan återskapa den. Om denna teori är sann kan animerade 

instruktioner följas, utan att någon börda behövs läggas på den kognitiva lagringen 

[11]. 

Argul och Jamets experiment visar på ett fördelaktigt samspel mellan filmat 

material och stillbilder. Utifrån de 3 test grupper experimentet hade, visades bäst 

resultat när de hade tillgång till båda typerna av instruktioner. Det negativa är att det 

kan skapas en kraftig kognitiv belastning. Men om mirror – neurons teori är korrekt 

kan det vara ett möjligt alternativ [11, 12]. 

1.4 Motion capture och Keyframing  

Utifrån vilken typ av animation man vill skapa är det viktigt att använda rätt typ av 

metod. De mest använda metoderna för animation är keyframing och motion capture.  

 Terra och Metoyer anser att animation med keyframing kräver mer av animatören 

när det gäller att få rätt timing på rörelserna. Då timing är viktigt när det gäller att 

illustrera trovärdiga rörelser, kan det kräva mycket arbete för att få dem korrekt. Detta 

visar dock på att det är möjligt att skapa korrekta rörelser om man har de rätta 

färdigheterna. Keyframing metoden använder sig av keyframes för att binda poser till 

en vis frame. Vanligt vis är det 24 frames eller 24 bilder per sekund. Det går dock att 

arbeta med högre bild antal per sekund [13]. 

Ska man dock skapa animationer som återskapar utförandet helt exakt, 

underlättar det med tekniker så som motion capture även kallat mocap. Detta är en 

teknik där man använder sig av ett flertal punkter som referenser att utgå från. Dessa 

punkter är markerade på en människa eller objekt som utför en rörelse. Informationen 

från punkterna används sedan för att återskapa en trovärdig rörelse [14, 15]. 

Gleicher och Ferrier anser att motion captures svagheter är att det behövs mycket 

data i form av 3D-punkter, för att kunna återskapa en trovärdig rörelse. Det räcker 

oftast inte med en vinkel, vilket gör att det är mycket arbete med att bara få grund 

materialet. Den mäng punkter som behövs är också stor, vilket även skapar väldigt 

mycket onödig data som måste bearbetas [14]. 
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4 Metod 

För att kunna få fram konkreta resultat för den här typen av arbete användes en 

experimentell metod, där animerade, stillbilds samt filmade instruktioner jämfördes. 

För insamling av resultat användes en survey med tre frågor. Utifrån dessa frågor 

jämfördes sedan de tidigare nämnda instruktionsmetoderna.  

 Resultatet kom sedan in som kvantitativa värden med rum för kvalitativa 

kommentarer.  

4.1 Modellering  

Inför modellingeringsarbetets början fanns det inga klara instruktioner från SUH 

utöver vad de hade för tankar kring modellens utseende. Den information som fanns 

var att modellen skulle bortse från karaktärsdrag. Samt kunna vissa upp muskler på ett 

klart och tydligt sätt.  

Utifrån detta skapades en prototyp (se figur 4). Denna prototyp utformades för att 

så lätt som möjligt kunna illustrera vilka delar av kroppen som användes under 

träningsövningarna.  

 
Figur 4: Prototyp modell.  Figur 5: Hämtad exempel modell. 

 

Feedback från SUH var följande: 

 Följer inte helhets designen för projektet. 

 För likt en robot.  

Ett annat exempel på en modell presenterads också. Denna modell (se figur 5) hade 

mer det mänskliga utseende de letade efter. Modellen ifråga är en nerladdad modell 

som var färdigriggad, alltså den hade ett färdigt ”skelett” med kontroller så modellens 

olika delar kunde flyttas runt samt roteras. Men då denna modell saknade en len yta 

samt att vara sann mot projektets helhets design valdes den att inte användas.  

 Den slutgiltiga modellen utformades från följande koncept (se figur 6), 

tillhandahållet av SUH. Konceptet i sig är simpelt och använder sig av vita linjer för 

att hänvisa till de muskel områden som användes i övningen.  

 
Figur 6: Koncept tillhandahållet av SUH.  Figur 7: Slutgiltigt modell. 

 

Utifrån detta koncept skapades en modell från ett liknande tankesätt. Modellen ifråga 

är utformad på följande sätt (se figur 7).  Den vita linjen från konceptet är närvarande 
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och dess utseende skiftade beroende på vilken typ av övning modellen utförde. Dock 

fick dessa vita linjer bortses från i den slutliga versionen. Då det visade sig att de vita 

linjerna var svåra att utskilja. Musklerna utmarkerades istället med grön färg där 

musklerna var aktiva. Beroende på vilka muskler som var aktiva skiftade placeringen 

av de gröna markeringarna.  

 

                    
Figur 8: Markering av muskler baksida.                     Figur 9: Markering av muskler framsida. 

 

Ett val som gjordes var att göra själva modellen mer realistisk än konceptet, med 

svaga indikationer av muskler synliga. Händerna är formade som en tumvante för att 

ge möjlighet till att greppa objekt samtidigt som onödiga detaljer bortses från.  

4.2 Riggning 

 
Figur 10: Rigg baksida.                Figur 11: Rigg framsida. 

  
Figur 12: C-kontroll nerflyttning och rotation.         Figur 13: Hand/arm/ben/huvud kontroller flyttade. 

 

En rigg kontrollerar modellens rörelser och agerar som ett skelett. Kontrollerna är 

bundna till detta ”skelett” och beroende på om de är bundna till rotationen, positionen 

eller både och, skapas olika rörelser när de förflyttas.  

Riggen för denna modell (se figurerna 10 och 11) är byggd för att vara simpel 

men effektiv. Störst fokus har lagts på att riggen var lätt att arbeta med samtidigt som 

den återgav trovärdiga rörelser. Rigg för ansikte och avancerade hand samt fotrörelser 

har bortsetts från då de inte är relevanta för detta arbete. Varje sida hade samma 

kontroller i olika färger.  

 Hand/arm riggen är baserad på en IK kontroll vilket gör det möjligt att flytta runt 

armen, med möjlighet att rotera handen enskilt. En IK betyder ”inverse kinematics” 



 

 

 

  10             

 

 

 

och går ut på att skapa en ”kedja” mellan handledskontrollen och axel benet. När 

handkontrollen rörs mot kroppen ändras automatiskt armbågen och axeln också (se 

figur 13).  

Fotkontrollen utgår också från en IK, men har möjligheten att böja upp både häl 

och tår med hjälp av egen skapade attribut. De kristallformade kontrollerna styr i 

vilken riktning knä/armbåge ska vara.  

 Halsen styrs av tre kontroller som enbart styr rotationen. Den första kontrollen  är 

en lång rektangel, den roterar hals, huvud och övre axlar. Kontrollen ovanför den 

kontrollerar bara rotationen på hals och huvud, och den sista kontrollerar huvudets 

rotation.  

 De tre trianglarna kontrollerar kroppens rotation. Den första triangeln under 

axlarna kontrollerar bröstkorgens rotation, men roterar även både hals och huvud. 

Dock kan dessa kontroller fortfarande roteras enskilt för ökad effekt. Kontrollen vid 

magen kontrollerar hals, huvud och bröstkorgens rotation. Höft kontrollen styr bara 

sig själv och har lite effekt på övre sidan av benen.  

C- kontrollen står för centrum för gravitet och den kontrollerar alla kropps 

kontroller, förutom de som har med armar och ben att göra. Kontrollen kan både rotera 

och flyttas för att ändra position (Se figur 12).  

 Den sista kontrollen är global kontrollen som styr position och rotation för hela 

karaktären. Denna kontroll finns för att underlätta placering i scener.  

4.3 Animation 

Med modell och rigg färdigt övergick arbetet till animationsdelen. Här påbörjades 

arbetet med de animerade instruktionerna utifrån SUHs referens videomaterial. Det 

tillgängliga materialet la fokus på övningar med skivstång med eller utan vikter.   

Utifrån vilka delar av kroppen övningarna i fråga hade effekt på, ändras de grön 

markerade områdena på modellen. Varje animation utgick från en bildsekvens som 

upprepades 5 gången i normal hastighet och sedan en gång i slowmotion.  

Animationerna i uppsatsen använde sig av keyframing metoden i stället för motion 

capture för att kunna överdriva utförandet av övningarna en aning. Anledningen till 

detta var att tydligare kunna visa upp utförandet. Följande beskriver hur utförandet för 

varje animation ser ut. 

4.3.1 Djup ben böj   

 
Figur 14: Bildsekvens från animationen av Djup ben böj.  

 

Animationen av ”Djup ben böj” ser ut som följande (se figur 14). Modellen står 

rakryggad med en stavstång som har två vikter över axlarna. Modellen går från 

ståendeläge till ett djupt sittandeläge och reser sig sedan till stående. Bildsekvensen 

upprepas 6 gånger, var av den sista i slowmotion. 
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4.3.2 Front böj 

 
Figur 15: Bildsekvens från animationen av Front böj.  

 

Animationen för ”Front böj” (se figur 15) följer samma koncept som djup ben böj, 

men har stavstången med två vikter liggande emot armarna och främre delen av 

axlarna. Modellen ställer sig lite bredbent för att få stöd. Går från ståendeläge till ett 

djupt sittandeläge och tillbaks upp. Bildsekvensen upprepas 6 gånger, var av den sista 

i slowmotion. 

4.3.3 Halv ben böj 

 
Figur 16: Bildsekvens från animationen av Halv ben böj.   

 

Animationen av ”Halv ben böj” ser ut som följande (se figur 16). Modellen har 

stavstången på axlarna med två vikter. Står i ståendeläge bredbent och vinglar lite. Går 

ner i ett halvt sittandeläge och sedan upp igen. Bildsekvensen upprepas 6 gånger, var 

av den sista i slowmotion. 

4.3.4 Marklyft  

 
Figur 17: Bildsekvens från animationen av Marklyft.  

 

Animationen av ”Marklyft” ser ut som följande (se figur 17). Modellen står 

framåtlutad i 90 grader med stavstången på golvet. Böjer på bakre delen för att ta sats. 

Lyfter vikten till ståendeläge med raka armar ner. Böjer sig framåt och använder 

armar, ben och bak för att hålla emot vikten. Står åter i 90 grader med vikten på 

golvet. Bildsekvensen upprepas 6 gånger, var av den sista i slowmotion. 
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4.3.5 Överstöt  

 
Figur 18: Bildsekvens från animationen av Överstöt.  

 

Animationen av ”Överstöt” ser ut som följande (se figur 18). Står med stavstången 

emot armarna och främre delen av axlarna. Böjer ihop kroppen för att ta sats. Hoppar 

uppåt och slänger upp stavstången och håller den med raka armar. Ena benen tar ett 

steg framåt för att få balans och den andra foten flyttar sig bakåt. Bildsekvensen 

upprepas 6 gånger, var av den sista i slowmotion. 

4.3.6 Ryck 

 
Figur 19: Bildsekvens från animationen av Ryck.  

 

Animationen av ”Ryck” ser ut som följande (se figur 19). Ståendeläge med raka armar 

och stavstången i händerna. Böjer sig lite framåt. Med böjda ben och rumpan 

bakåtskjuten hoppar modellen. Slänger upp armarna rakt upp med stavstången i båda 

händerna. Landar med böjda ben och rättar sig sedan till ståendeställning. 

Bildsekvensen upprepas 6 gånger, var av den sista i slowmotion. 

4.3.7 Ryck balans 

 
Figur 20: Bildsekvens från animationen av Ryck balans.  

 

Animationen av ”Ryck balans” ser ut som följande (se figur 20).Ståendeställning 

benen isär och håller en stavstång utan vikter över huvudet. Böjer på benen och böjer 

kroppen så magen hamnar mellan benen. Sedan upp till stående igen. Övningen sker 

med rätt hög hastighet. Bildsekvensen upprepas 6 gånger, var av den sista i 

slowmotion. 
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4.3.8 Frivändning  

 
Figur 21: Bildsekvens från animationen av Frivändning.  

 

Animationen av ”Frivändning” ser ut som följande (se figur 21). Står med rakt rygg 

och raka armar. Böjer sig en aning framåt och slänger sedan hastigt kroppen bakåt 

samtidigt som den hoppar uppåt. Landar i sittandeläge och reser sig sedan till 

ståendeställning med vikten på axlarna. Böjer sig lite framåt och använder axlarna för 

att hålla emot medan vikten sänks så armarna är raka igen. Bildsekvensen upprepas 6 

gånger, var av den sista i slowmotion. 

4.3.9 Skivstångsuppvärmningar 

Det finns två alternativ av denna. Alla utföranden upprepas 6 gånger, var av den sista i 

slowmotion.  

 
Figur 22: Bildsekvens från animationen av Skivstångsuppvärmning 1.  

 

Alternativ 1 – Animationen av ”Skivstångsuppvärmning 1” ser ut som följande (se 

figur 22). Karaktären startar i ståendeläge med skivstången placerad på bakre delen av 

axlarna. Går sedan ner till sittandeläge och sedan upp igen. Efter det står karaktären 

rakt igen med samma placering på skivstången. Varav karaktären böjer sig fram 

mindre än 90 grader. Därefter upp till ståendeläge igen.  

I nästa moment flyttar karaktären ett ben(1) bakåt så benet är helt utsträckt bakåt 

med tårna och knät i marken. Ben(2) är böjt i 90 graders vinkel. Karaktären går till 

ståendeläge och sedan upprepar processen med att flytta ben(2) bakåt. Varje ben 

flyttas bakåt 6 gånger.  

Karaktären står återigen i ståendeläge och lyfter sedan skivstången rakt upp. 

Håller kvar där en kort stund och lyfter sedan ner den igen och placeras den på bakre 

delen av axlarna. Sedan går karaktären ner i sittandeläge och hoppar upp och höjer 

armarna så skivstången är lyft över huvudet med raka armar. Tar sedan ner 

skivstången och placerar den återigen på bakre delen av axlarna. 

 
Figur 23: Bildsekvens från animationen av Skivstångsuppvärmning 2.  

 

Alternativ 2 –  Animationen av ”Skivstångsuppvärmning 2” ser ut som följande (se 

figur 23). Karaktären står i ståendeläge med skivstången på framdelen av axlarna. Går 

ned i sittandeläge med skivstången kvar i samma position och sedan upp till 

ståendeläge igen.  

Karaktären böjer sig framåt i mindre än 90 grader. Håller armarna raka med 

skivstången mot låren. Lyfter sedan skivstången upp mot brösten och sedan ner igen.  

Karaktären går till ståendeläge med raka armar. Lyfter upp skivstången på framdelen 

av axlarna. Lyfter sedan skivstången rakt upp med raka armar samtidigt som huvudet 

böjs framåt. Skivstången lyftes sedan ner och placeras på axlarna igen medan huvudet 

böjs bakåt.  
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Karaktären står i ståendeläge med skivstången rakt ner. Böjer sig sedan ner i 

sittandeläge med skivstången emot knäna. Hoppar sedan upp och står med skivstången 

över huvudet med raka armar.  

4.4 Experiment 

Experimentet utfördes på följande vis. Tre övningar rekommenderade från SUH 

valdes ut. Dessa övningar var marklyft, frivändning och djup ben böj. De valdes därför 

att de var i ungefär samma svårighetsgrad samt att de inte var för svåra för en person 

utan tidigare erfarenhet att utföra. Alla personer hade någon form av mental 

funktionsnedsättning.  

Tre former av instruktionsmetoder användes, dessa var animations (se figur 24), 

stillbilds (se figur 25) och filmade instruktioner (se figur 26). De filmade 

instruktionerna som användes var det filmade material SUH tillhandahöll, två av 

stillbildsinstruktionerna utgick också ifrån dessa.  

Varje instruktionsmetod hade en egen ”station” där en person i taget kunde se de 

utvalda övningarna. På varje ”station” fick försökspersonerna se alla tre övningarna 

för att skaffa sig en helhets uppfattning angående de olika instruktionsmetoderna.  

1. Tre stationer sattes upp. Station 1 – Stillbilder, Station 2 – Animation, 

Station 3 – Filmade. 

2. 4 försökspersoner roterade runt på stationerna.  

3. Försöksperson 1: Stillbilder - Animation – Filmade 

4. Försöksperson 2: Animation – Filmade – Stillbilder 

5. Försöksperson 3: Filmade – Animation – Stillbilder 

6. Försöksperson 4: Animation – Filmade – Stillbilder  

Försöksperson 4 deltog i ett annat experimenten före. Så de andra tre 

försökspersonerna hade blivit klara när 4 kom tillbaka. Efter att försökspersonerna  var 

klara på en station fyllde de i frågorna gällande den instruktionsmetoden.  

 

 

 
Figur 24: Animerade instruktioner från experimentet. Djup ben böj, frivändning, marklyft. 
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Figur 25: Stillbilds instruktioner från experimentet. Djup ben böj, frivändning, marklyft. 
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Figur 26: Stillbilder från de filmade instruktionerna från experimentet. Djup ben böj, frivändning, 

marklyft. 
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4.4.1 Survey 

Survey utgick från tre frågor: 

1. Hur svårt var det att följa instruktionerna? 

2. Hur svårt var det att utskilja vilka muskler som användes under 

övningen? 

3. Hur svårt var det att se instruktionerna? (bakgrund, färg osv.)  

Under varje fråga fanns de tre metoderna. A – Stillbilds, B – Animerade, C – Filmade 

instruktioner. Varje metod hade nummer mellan 1-10 som det gick att ringa in. 1 – 

Svårt, 5 – Mellan, 10 – Lätt. Utöver detta fans det även några rader för kommentarer.  

(Se bilaga 3)  

 

5 Resultat  

De tre frågorna visade följande resultat efter att alla fyra försökspersoner hade svarat. 

Frågorna är i samma ordning som de var nedskriva i survey. (Se bilaga 2)  

5.1 Följandet av instruktioner 

 
Figur 27: Diagram för fråga 1. 

 

Utifrån diagrammet (se figur 27) går det att se att animerade och filmade instruktioner 

nästan var jämställda i svårighetsgrad för förståelse och utförande. Bara försöksperson 

2 tyckte att stillbilder var bättre än filmade instruktioner.  

Försöksperson 1 säger sig ha lätt för stillbilder, och att det är hur denna person 

vanligtvis lär sig saker, men att både de animerade och filmade instruktionerna var 

lättare då de visade själva utförandet av övningarna. Dock saknade de detaljerad 

information om utförandet som man kan få ut av text samt stillbilder.  

Alla försökspersoner pekar på att stillbildsinstruktionerna kunde vara lättare att följa 

om de hade bättre vinklar. Följande kommentarer lämnades av försökspersonerna: 

Stillbildsinstruktioner: 

- Jag har lätt för stillbilder. Jag lär mig genom bilder så för mig var de lätta att följa. 

Dock kan detta bero på att man har utfört övningarna tidigare.  
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- Utförandet var lite svårt att se då man inte kunde t.ex. se hur händerna greppar 

skivstången.  

- Vinklarna gör det svårt att se handgrepp och andra detaljer. Det saknas även 

information så som utgångsläge när man tar upp skivstången.  

Animerade instruktioner:  

- Bättre än stillbilder, man ser exakt hur man ska röra sig. Däremot säger det inget 

om detaljerna av utförandet.  

- Det var ganska lätt att följa instruktionerna och det var lätt att härma utförandet.  

- Svårt att se utgångsläget från övningen. Önskar muntliga instruktioner. 

- Lätt att följa och utföra.  

Filmade instruktioner:  

- Lättare då man ser utförandet och utgångsläge.  

- Lite svår vinkel. Tydligare film samt önskar muntlig beskrivning.  

- Behövs muntliga instruktioner.  

5.2 Visualisering av musklerna. 

 
Figur 28: Diagram för fråga 2. 

 

Diagrammet (se figur 28) visar att det är lättast att utskilja muskler när övningen utförs 

i rörelse. Man kan även se att markering av muskler underlättar då de animerade 

instruktionerna fick det högsta betyget. Dock kan musklerna behövas illustreras i 

tydligare färger. Följande kommentarer lämnades av försökspersonerna: 

Stillbildsinstruktioner:  

- De stora musklerna är lätta. Men de små är svåra att urskilja. Anledningen till att 

jag kan se dem kan ha att göra med att jag vet vilka muskler som används sedan 

tidigare.  

- Finns inga färger som indikerar vilka muskler som används, så det finns inget som 

tydligt märker ut musklerna. 

- Man ser inte musklerna. 

- Det gick att antyda vilka muskel områden som användes, men exakt vilka muskler 

är svårt att veta. 
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Animerade instruktioner:  

- Det gick ju med grön färg, men det hade kunnat vare en tydligare färg typ rött. 

- Färgerna kunde vara tydligare då det är lite svårt att utskilja musklerna. 

- Man ser musklerna. 

- Tycker de syns tydligt. Kanske lite starkare grön färg om något.  

Filmade instruktioner: 

- Filmen är tydlig, men har svårt att utskilja vilka muskler som används. 

- Svårt att se vilka muskler som används. Samt var det en dålig vinkel. 

- Skulle kunna ha pilar som pekar på musklerna det tar på. 

- Syns ganska bra då personen rör på sig. Så det gör det möjligt att få en uppfattning 

om vilket område det rör sig om, men är svårt att förstå exakt vilka muskler.  

5.3 Störande moment  

 
Figur 29: Diagram för fråga 3. 

 

På detta diagram (se figur 29) går det att se en klar ledning för de animerade 

instruktionerna. Det visar att även om försökspersonerna sa att de inte hade några 

problem med att se de filmade instruktionerna, så underlättar det med en förenklad 

bakgrund.  

Det pekar dock på att stillbilder kunde ha fått något högre betyg om de hade varit 

i färg. Vilket visar att svartvit antagligen borde uteslutas från användning inom 

instruktioner av den här sorten. Följande kommentarer lämnades av 

försökspersonerna: 

Stillbildsinstruktioner: 

- Svårt med svart/vit. Färg skulle vara bättre. 

- Några av bilderna var tydliga. Men det berodde mycket på hur mycket onödigt 

material det var i bakgrunden. Samt hur mörka bilderna var. 

- Man ser inga färger. 

- Beror på bakgrunden och färgerna.  
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Animerade instruktioner:  

- Bättre än stillbilder, men det hade kunnat vara bättre med andra färger.  

- Karaktären syntes tydligt. 

- Saknas färg på vikterna. 

- Inga störande moment. 

Filmade instruktioner:  

- Bättre med fler vinklar. 

- Bakgrunden var bra med vinkeln hade kunnat vara bättre.  

- Det gick lite för fort. 

- Syntes bra. 

 

6 Diskussion 

Animerade och filmade instruktioner visade sig vara på ungefär samma nivå när det 

kom till att illustrera utförandet. Men animation vinner på att med lätthet kunna skapa 

en miljö som inte tar fokus från övningen. Det är även lätt att ändra färger och lägga 

till material i ett 3D program. En färg kan ändras på ett knapptryck, men om man har 

fel färger på kläderna i det filmade materialet måste allt filmas om.  

Utifrån det utförda experimentet går det att se att animation har sina fördelar. 

Dock går det att ifrågasätta om man tjänar på att göra animerade instruktioner. Man 

behöver någon som har kunskaper inom modellering, riggning och animation för att få 

ett bra resultat, medan det är lättare att få materialet som behövs för att filma eller 

fotografera instruktioner.  

För att få animationerna korrekta behövs även referenser i olika form t.ex. filmat 

material. Har animatören goda förkunskaper kan referenser möjligen bortses från. 

Dock behöver animationerna inte vara teoretisk korrekta i alla fall. Lönsamheten kan 

även bero på hur många animationer som ska skapas med modellen. Vill man bara 

animera en övning kanske man likaväl kan filma för att vinna tid. Så utifrån vad man 

tänker använda animationerna till, samt hur många scener som ska animeras får man 

bedöma om det är värt det.  

 Motion capture ger dock möjligheten för skådespelaren och direktören att skapa 

specifika utföranden som sedan kan återskapas i 3D med hjälp av informationen som 

blivit samlad. Denna teknik är dock fokuserade på att skapa animationer som imiterar 

verkligheten. Eftersom övningarna i detta projekt överdrevs en aning blev motion 

capture inte använt i detta arbete [14, 15]. 

Keyframing metoden för animation användes i stället för motion capture. Då 

motion capture som tidigare nämnt inriktar sig på realistisk animering utifrån data är 

keyframing mer artistisk. Det gav en möjlighet att ha korrekt timing och utförande, 

men också en möjlighet att överdriva och förtydliga utförandet om ett sådant behov 

fanns [13]. 

Hade övningarna varit mer avancerade kanske motion capture hade behövts för 

att kunnat skapa ett korrekt utförande. Men då alla övningar i detta arbete var lätta att 

återskapa med hjälp av referenser så skulle motion capture ha blivit en överdrift. 

Stillbilder verkar inte vara att rekommendera för denna typ av övning. Dock kan 

detta bero på typen av instruktioner. Tversky och Morrison anser utifrån andra studier 

de tittade på, att stillbilder och animerade instruktioner var likvärdiga. Dock visar 

animationer detaljerna mellan de olika stora stegen, medan stillbilder bara fångar det 

viktigaste [8]. 

Men som tidigare nämnt av Höffler och Leutner är animation en informations 

källa som kommer att ta slut vid en vis bild. Vilket gör så att du både ständigt måste 

memorera tidigare information, samtidigt som du tar emot ny information. Ser man till 

detta utifrån vad Tversky och Morrison sa, om att animation fyller i den saknade 
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informationen mellan stegen går det att se både positiva och negativa sidor för 

animerade instruktioner [1, 8]. 

Som tidigare nämnt anser Lewalter att animation och stillbilder har olika krav på 

den kognitiva processen. Med detta som bakgrund kan kognitiva belastningen ligga till 

grund för hur effektiv inlärningsprocessen är [2]. 

Ser man till Chandlers teorier om de tre typerna av kognitiv belastning som 

skapas inom ramen för dynamiska instruktioner, går det att anse att resultaten hade 

kunnat se annorlunda ut om försökspersonerna inte hade haft tidigare kunskaper i 

ämnet.  Hans ”intrinsic cognitive load” teori pekar på att individer med tidigare 

erfarenheter kan få en mindre kognitiv belastning, samt att svårighetsgraden på 

övningen även den ändrar den kognitiva belastningen. Animation kan vara bättre i 

jämförelse till filmat material utifrån ”extraneous cognitive load” då denna visar att 

det beror på hur instruktionerna är visualiserade hur stor belastning som skapas. Då 

animation kan bortse från onödigt material kan denna typ av instruktion kraftigt 

minska den ”extraneous cognitive load”. Även individens förmåga att hantera 

information i långtidsminnet spelar en roll på den kognitiva belastningen utifrån 

”Germane cognitive load” teorin [3]. 

Anledningen till att alla försökspersoner verkade ha lättare för information som 

spelade upp händelseförloppet kan ha att göra med mirror-neurons. Som tidigare 

nämnt av Ayres at el. i bakgrund är mirror-neurons teorin att människor har skapat en 

förmåga att observera och kopiera rörelser. Vilket kanske inte skapar en lika stor 

belastning på vår kognitiva lagring, då vi har biologiskt utvecklats för att kunna klara 

denna typ av information. I detta fall skulle statiska bilder skapa en större kognitiv 

belastning då vi inte är utvecklade för att ta emot den typen av information [11]. 

Aryes at el. pekar dock på att det beror på typen av instruktioner. Är det som i 

detta fall mänskliga rörelser, så kan animerade instruktioner vara bättre på grund av 

mirror-neurons. Gäller det andra typer av uppgifter så kan statiska bilder vara det 

bättre alternativet [11]. 

Ayres och Paas säger återigen att det beror på vilken typ av material 

instruktionerna är till för. De menar på att instruktioner för mekaniska system är att 

föredra i statiskt format. Men pekar återigen på att animation bör användas när det 

kommer till mänskliga rörelser. De nämner dock att statisk information tillåter mer 

aktiv bearbetning av informationen, då hjärnan måste koppla ihop vad som händer 

mellan bilderna. Medan man bara behöver göra passiva observationer när det gäller 

animation. Detta kan visa på att statiska bilder ger en ökad förståelse för utförandet, 

när man måste anstränga sig för att fylla i luckorna [7]. 

Stämmer dock mirror-neurons teorin så bör stillbilderna skapa en mycket större 

kognitiv belastning då mer information måste bearbetas. Hur stor belastning blir beror 

på hur lätt personen i fråga har att kunna fylla i den saknade informationen. Tar man 

det utförda experimentet som exempel, kommenterade de flesta försökspersonerna att 

de ville ha utgångspose innan vikten var där den ska, för utförandet av övningen. De 

ville även se hur händerna greppar skivstången. Denna typ av information kan vara 

svårt att pussla ihop om det bara finns ett par bilder med de stora huvudsakliga 

poserna [7]. 

Vinklar och färg kan vara anledningen till att animation bedömdes ha minst 

störande moment. Dock skulle andra färger kanske vara att rekommendera för att 

visualisera muskler. Om detta skulle hjälpa eller distrahera återstår dock att se. Att 

stillbilderna var svart/vita kan också ha försvårat, speciellt när personen som utför 

övningen har för mörka/ljusa kläder och därför inte syns bra. Som tidigare nämnt 

anser Nishiuchi at el. att färger med starka kontraster underlättar för seendet. De anser 

att bakgrunden ska vara en kall färg och karaktären en varm färg för att få bästa 

kontrast [9]. 
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Som tidigare nämnt är en av de största nackdelarna med animerade instruktioner 

samt filmade instruktioner att informationen bara existerar en kort stund och byts 

ständigt ut mot ny information. Det gör att hjärnan måste processa ny information och 

samtidigt kunna återkalla viktiga delar av informationen som redan har passerat.[11] 

En möjlig lösning skulle vara att använda både stillbilder och animerade 

instruktioner. Stillbilderna visar de viktigaste delarna medan animationen hänvisar till 

utförandet i sin helhet. Men Argul och Jamets experiment visade att ett samspel 

mellan båda typer av metoder kunde sätta en stor belastning på den kognitiva 

lagringen.  Dock visade den grupp som hade tillgång till båda instruktionsmetoderna 

bäst resultat [12]. 

Så om den kognitiva belastningen kunde minskas, så skulle det kunna vare ett 

alternativ. Stämmer teorin om mirror-neurons kan belastning redan vara minimal. 

Dock var användningen av båda typer av instruktionsmetoder inte möjliga i detta 

arbete. Då animationerna används inom en app skulle de ta upp för mycket plats på 

skärmen att använda båda samtidigt [11, 12]. 

Det går att säga att animation kan vara det bättre alternativet som 

instruktionsmetod när det rör sig om mänskliga rörelser. Men att detta beror på hur 

tekniken utvecklas. I nuläget behöver man rätt kunskaper för att kunna skapa 

animationer, det räcker inte med att förstå sig på utförandet. Men om tekniken blir 

lättare att arbeta med och att tekniker som motion capture blir mer självgående i 

bearbetningen och utförandet av data, så kan animerade instruktioner bli ett vanligare 

alternativ och man kanske inte behöver anställa någon för att skapa materialet åt en.  

Det pekar på att animerade instruktioner kommer att bli det bästa alternativet för 

återgivning av rörelser, då tekniken blir billigare att använda och inskaffa. Som Wong 

et al. säger så har animation i många fall visat sig vara likgiltigt med andra 

instruktionsmetoder eller sämre. Men i takt med att tekniken för animation går framåt 

blir det allt enklare och smidigare att skapa trovärdig animationer [6]. 

Men utifrån experimentet går det att se att fördelarna ligger hos möjligheten, att 

bortse från onödigt material. Dock kan det ha att göra med att de personer som deltog i 

experimentet hade någon typ av mental funktionsnedsättning. Det gör så att de har 

svårare att bortse från onödig information. Då en mental funktionsnedsättning oftast 

skapar inlärningssvårigheter och stör personens förmåga att tänka och förstå. Detta 

kan vara anledningen till att resultaten blev som de blev. Dock är detta inte något 

negativt om det går att underlätta för personer som har svårigheter. Kanske ”design för 

alla perspektivet” är framtiden [4]. 

6.1 Slutsats 

Svaren på survey pekar på animation som den bästa instruktionsmetoden i detta fall.  

Den största skillnaden verkar vara möjligheten att ta bort onödigt bakgrunds material. 

Onödigt material är dock väldigt lätt att bortse från i 3D, då detta material måste 

skapas för att vara med i scenen. I verkligheten måste man dock tänka efter vart man 

ska filma/fotografera samt vilka kläder man har på sig. Övningen som instruktionerna 

gällde rörde en rörelse, hade detta inte varit fallet hade resultatet kunnat se annorlunda 

ut. Men utifrån detta experiment går det att säga att animation är ett bra 

instruktionsinstrument när det gäller att utföra rörliga övningar.  

Dock måste det tas hänsyn till att försöksgruppen i detta fall bara bestod av 4 

försökspersoner. Hade försöksgruppen varit större hade resultaten kunnat se 

annorlunda ut, även att dessa försökspersoner hade olika former av mentala 

funktionsnedsättningar måste begrundas inför fortsatt forskning. 
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Bilaga 1 - Experiment exempel data 
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Bilaga 2 – Synopsis X-arbete från SUH 

”The Physical Activity Tool Kit” 

”Verktygslådan för Fysisk aktivitet” 
 

Obs! Jämfört med tidigare utlämnad version är alla tillägg nedan gjorda med blå och röd 

text 

 

Det här skall vara ett effektivt hjälpmedel för träningsplanering av styrka, uthållighet och 

rörlighet. Därutöver skall det också vara ett hjälpmedel för inlärning av fysisk aktivitet 

inklusive ett minnesstöd för hur övningar skall utföras rent tekniskt. 

Det här programmet skall kunna användas på iPad, smart phones (och motsvarande), men 

helst också på laptop/desktop om möjligt. Viktigast dock att kunna ha som en applikation. 

 

Planering och uppläggning av ett träningspass 

Att få ut det man vill av exempelvis ett träningspass på gymmet eller ett uthållighetspass 

utomhus är inte alltid alldeles enkelt. Att få någon slags träningseffekt är väldigt enkelt, men 

att få riktigt bra effekt och just den effekt man specifikt är ute efter kan kräva ganska goda 

kunskaper av fysisk aktivitet, träning av aktuell typ och träningsplanering. Vi vill att det här 

programmet skall vara ett effektivt hjälpmedel både för den som kan väldigt mycket och för 

den som kan ha svårt att planera ett träningspass effektivt.  

Därför skall grunden vara upplagd så att man styrs väldigt strikt vid uppläggningen av passet 

medan det samtidigt skall vara möjligt för exempelvis en mycket kunnig tränare att välja en 

annan väg och lägga upp passet mer fritt. 

 

Lärhjälpmedel och Minnesstöd 

Alla övningar som skall finnas tillgängliga i programmet skall visualiseras så sublimt som 

möjligt och kombineras med hjälpfunktioner i form av tydlig och konkret text. 

När man skall välja en övning ser man först en bild på övningen och klickar man på bilden så 

startar en loop där man först ser övningen utföras tekniskt perfekt tre gånger i normal 

hastighet och därpå följer direkt en repetition i slowmotion. På det sättet får man både uppleva 

hur det skall se ut i verkligheten och kan i slowmotion studera detaljer i utförandet. 

Med sublimt menar vi att det skall vara så lite ovidkommande information som möjligt när en 

övning visualiseras i bild och filmsekvens. Vi filmar alla övningar, vilket erhålls som ett 

underlag för arbetet, men vårt förslag är att övningarna skall animeras. Oavsett hur man väljer 

att visualisera så är det viktigt att det görs på ett sådant sätt att man ser och fäster blicken på 

det som är viktigt. Ett vanligt videoklipp är naturligtvis också ett hjälpmedel, men innehåller 

samtidigt massor av detaljer som gör att man riskerar fokusera på fel saker i utförandet. 

När det gäller övningar för styrka och rörlighet skall man både kunna se vilka muskler de tar 

på och kunna läsa kortfattad text om det. Kanske skall det vara någon slags anatomisk bild 
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med eller att aktuell kroppsdel/aktuella kroppsdelar färgas? Likaså skall det finnas kortfattade 

råd ”Att Tänka på” till varje övning. Samtliga texter skall på ett enkelt sätt kunna fås upplästa. 

Vissa personer har lättare att lyssna medan andra har lättare att läsa och åter andra föredrar att 

bara se övningen utföras. Viktigt här är ett slags ”design för alla perspektiv”, som dels skall 

tillgodose det som nämnts, men också ta hänsyn till olika kognitiv förmåga och till olika 

kunskapsnivå inom området.  

 

Till nytta för många 

När programmet är färdigutvecklat skall alltså en person som har svårt att lära, har begränsade 

kunskaper om träning och t.ex. svag läsförståelse kunna sätta ihop och sedan genomföra ett 

träningsprogram som kan ge önskad effekt. Detta likaväl som en erfaren personlig tränare 

eller en elittränare för sprinters skall kunna använda och ha utbyte av programmet för att sätta 

ihop ett styrkeprogram för sin landslagssprinter. 

 

Vyer och vägar fram mot färdigt program 

Finns naturligtvis många alternativ för hur vyn skall se ut när man startar programmet eller 

applikationen, men det bör finnas en ikon att klicka på som heter förslagsvis ”Se 

träningsövningar” och en som heter ”Skapa träningsprogram”. Klickar man på den bör man få 

en textinstruktion om hur man går vidare, som man enkelt kan få uppläst också. Klickar man 

på denna ikon bör man sedan när man går vidare vid varje övning man tittar på ha möjlighet 

att klicka på ”Välj övning” så att övningen då läggs in i programmet. Om du klickar på välj 

övning som kommer automatiskt upp en meny där du skall välja önskad träningseffekt. Gäller 

det övningar man normalt sett använder i styrketräning kommer det upp: lätt grundstyrka, 

tung grundstyrka, maximalstyrka, snabbstyrka eller styrkeuthållighet samt snabbstyrka. 

Klickar man på en av dem får man sedan färdiga förslag på dosering, belastning och 

kraftinsats att välja på, men skall också finnas ett alternativ ”eget upplägg” (kanske skall vara 

annan beteckning...) där man kan fylla i motsvarande uppgifter helt fritt.  

De här färdiga schablonerna kommer Kennet och Elin att tillhandahålla. Bifogas också våra 

befintliga illustrationer för att förstå ”belastning” och ”kraftinsats”, som med fördel kan 

användas här i programmet tillsammans med tillika bifogad lathund för styrketräning. 

Man skall även när som helst under uppläggningen av ett program kunna välja 

”Cirkelträning”. Då får man frågan ”Hur många övningar skall ingå och hur många 

varv/omgångar?”. När man valt det måste man sedan välja det antal övningar man angett och 

för varje övning. 

Det bör också finnas en ikon ”Hjälp” där man får veta vilka hjälp- och stödfunktioner som 

finns att tillgå alltid. 

Om du i startmeny väljer ”Se träningsövningar” så kommer du direkt till de 11 ikonerna för 

olika typer av övningar nedan. Du kan då klicka på alla och titta på allt innehåll, men du kan 

inte skapa något träningsprogram 

Sedan skall finnas ikoner för olika kategorier av övningar (vissa kategorier överlappar, men 

representerar olika ingångar att planera ett program utifrån): 

 Styrkeövningar med fria vikter (ikon: skivstång med vikter på) 

 Styrkeövningar med maskiner/styrketräningsredskap (ikon: en träningsmaskin) 
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 Styrkeövningar med andra typer av motstånd (ikon: gummiexpander & medicinboll) 

 Styrkegymnastik/Styrkeövningar med egna kroppen som motstånd (ikon: en person 

som kör armhävningar eller liknande med bara egna kroppen som motstånd) 

 Rörlighetsövningar (ikon: person som stretchar) 

 Uthållighetsaktiviteter (ikon: person som joggar lugnt eller kanske kör crosstrainer) 

 Helkroppsstyrkeövningar/Övningar som tar på flera muskelgrupper (ikon: person som 

kör övningen ryck och precis gjort draget så sitter djupt och med stången över huvudet 

på raka armar) 

 Styrkeövningar för ben (ikon: person som kör benpress + en anatomifigur där 

benmusklerna synliggörs/markeras) 

 Styrkeövningar för mage och sidböjare (ikon: person som kör magmaskin + en 

anatomifigur där magmuskler och sidbörjamuskler synliggörs/markeras) 

 Styrkeövningar för rygg, baksida axlar och biceps (ikon: person som kör sittande rodd 

i hiss + en anatomifigur där ryggmusklerna samt musklerna på baksidan av axlarna 

och armbörjarmusklerna (biceps) synliggörs/markeras) 

 Styrkeövningar för bröst, fram- och utsida axlar samt triceps (ikon: person som kör 

bänkpress) 

 

Klickar du på uthållighetsaktiviteter kommer sådana upp. När du väljer en får du välja en 

uthållighetsträningsmetod på samma sätt som enligt ovan för styrka. 

Klickar du på ”Rörlighetsövningar” kommer sådana upp och efter vald övning väljer du en 

förvald metod på liknande sätt som för styrka. 

 

Färdigt program 

När programmet är klart skall det sparas. Här bör det vara ”idiotsäkert”. Det skall vara 

pyssligt att radera det program man utformat. Det skall hela tiden automatsparas, även om 

t.ex. batteriet tar slut eller man råkar går ur applikationen eller programmet av misstag. Det 

skall vara så att man ytterst medvetet och i mer än ett steg måste göra något för att radera det 

man hållit på att utveckla. Sedan skall man naturligtvis kunna ha en bra struktur för vart 

programmet sparar och hur man döper och organisera det. 

När man har det färdiga programmet skall det gå att skriva ut så man får ett träningsprogram 

med bild för varje övning och information om dosering, kraftinsats, belastning, pauser … 

Normalt sett 8 övningar per A4-sida, men man skall kunna välja andra utskrifter med färre 

eller fler per sida om man så önskar. 

Vidare skall man kunna ha programmet med sig som ett hjälpmedel både för vad man skall 

göra och hur man skall göra. Det behövs naturligtvis inte ute i skidspåret, men däremot en 

ovärderlig hjälp på gymmet. Då skall den person som tränar kunna ha med sig sin iPad eller 

sin smart phone på gymmet. Vid varje ny övning kan han/hon välja att klicka på övning så 

startar animationen enligt tidigare beskrivning och han/hon ser exakt hur övningen skall 

utföras. 
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