
WalkAbout – En experimentell 3D-miljö för lärande online med fokus på studenters aktiva
lärande genom spelifiering.

Online- och nätbaserat lärande har använts för utbildning inom tekniska program på
universitetsnivå sedan 1990-talet och inom svensk akademi var ett populärt system
mStar/Marratech där stora grupper av studenter och lärare kunde interagera i realtid genom ljud,
video, chatt, webb, whiteboard m.m. Idag sker mycket av den synkrona utbildningen online genom
Zoom där studenter möter lärare genom primärt schemalagda föreläsningar. Här skickar vanligtvis
bara lärarna video och den stora massan av elever syns enbart som anonyma namnetiketter med
ett fåtal som interagerar via chatt och/eller röst. Samtidigt arbetar många lärare för att aktivera [1]
studenterna mer i sitt eget lärande.

WalkAbout är en experimentell applikation för gruppinteraktion designad specifikt för utbildning och
utvecklad som en datorspelsmiljö med hjälp av spelmotorn Unity med både mobila och stationära
enheter som mål. Med WalkAbout kan användare uttrycka sig via avatarer med olika stilar och
interagera i 3D-miljöer genom animationer, rörelser, text och röstchatt samt föreläsa traditionellt i
3D-miljön via digitala webbskärmar. Istället för att använda grupprum, som i andra verktyg, är det
talade ljudet 3D-positionerat vilket innebär att ju längre bort från talaren en deltagare rör sig desto
lägre låter det vilket gör att användare kan ha konversationer i separata grupper på en ny plats och
tala öppet och samtidigt se de andra deltagarna i närheten.

För att göra applikationen mer inkluderande har särskild omsorg tagits vid val av tillgängliga
avatarer, hudfärger, kläder, karaktärsstorlek, accessoarer och även icke-mänskliga former som
robotar, skelett etc. En annan aspekt av inkludering är den språkliga där chattmeddelanden kan
översättas till andra språk i realtid samt läsas upp via text-till-tal-generering.

I WalkAbout används spelifiering med uppdrag, belöningar, utmaningar och “score-streaks” med
målet att öka studenternas intresse och tiden de investerar i sitt eget lärande för att stärka
lärandet, metakognition och delaktighet. Vidare experimenteras med autonoma chatbottar via
maskinlärande för att hjälpa och motivera studenterna i deras lärandeprocesser där studenterna
kan få både personlig uppmuntran och möjlighet att ställa frågor till digitala enheter.

Målet med WalkAbout är att ge lärare och elever ett alternativ till traditionell utbildning online för
interaktion på ett engagerande sätt [2] vilket medför mer aktiva elever och en högre inlärningsnivå
genom ökad kognitiv absorption [3] som följer LTU:s pedagogiska idé om aktivt lärande. Ett mål
med utvecklingen av WalkAbout är att den ska kunna användas som ett komplement till
campusundervisning och i hybridsituationer (dvs. studenter på plats och distans).
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