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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Idag växer teknologianvändningen bland barn i stor omfattning. Exempelvis har pekskärmar 

blivit alltmer tillgängliga vilket har gjort det betydligt enklare för barn att börja använda 

teknologier. Statens medieråd har år för år samlat statistik över medieanvändningen i 

Sverige. Denna statistik visar bland annat att barn idag använder teknologi i allt större 

utsträckning samtidigt som användningen kryper ner i åldrarna.  

Hittills har utvecklare inom industrin varit snabba på att anpassa sig till denna utveckling. 

Idag finns det därför redan en uppsjö av spel och applikationer särskilt utvecklade för barn 

under fem år. Det saknas emellertid forskning om hur man kan utvärdera denna teknologi 

med dess rätta användare.  

Det är viktigt att undersöka hur man kan utvärdera teknologier med barn under fem år. Det 

för att kunna säkerställa att de nya teknologier som utvecklas blir mer användbara, roliga att 

använda, vilket är avgörande för att barn ska vilja använda dem. 

I denna studie undersöks två metoder för att utvärdera teknologier med barn under fem år. 

Den ena metoden är att låta barn testa parvis, där de sitter tillsammans två och två. Den 

andra är att låta barn besvara enkätfrågor om hur roligt de tycker teknologin är att använda.  

Resultatet visar att båda återkopplingsmetoder har begränsad tillämpbarhet med barn under 

5 år, i relation till de aspekter som efterfrågas i frågeställningen. Det resultat som erhållits 

har låg tillförlitlighet men bidrar ändå kvalitativt med att identifiera samt beskriva centrala 

aspekter som påverkar tillämpbarheten av återkopplingsmetoderna.   



 

Sammanfattning  

Teknologins utveckling de senaste åren har lett till att barn i allt yngre åldrar interagerar 

med teknologiska system. Exempelvis har pekskärmar blivit alltmer tillgängliga vilket har 

gjort det betydligt enklare för barn att börja använda teknologier. Tidigare forskning inom 

Barn-datorinteraktion (BDI) har främst fokuserat på att utvärdera teknologiers 

användbarhet och användarupplevelse med barn i åldrarna 5 till 12 år. Nu behövs forskning 

om hur teknologi kan utvärderas med barn under fem år.  

Syftet med studien är att verifiera tillämpbarheten hos två återkopplingsmetoder i ett 

användbarhetstest med barn under 5 år genom att utföra ett användbarhetstest och sedan 

utvärdera om återkopplingsmetoderna kan användas för att erhålla återkoppling om 

användbarhetsproblem och barns användarupplevelse.  

Samtliga användbarhetstest utförs i en förskola med 12 deltagare i åldrarna 3–4 år.  

Observationer och intervju används för att undersöka tillämpbarheten hos respektive 

återkopplingsmetod. Resultatet visar att båda återkopplingsmetoder har begränsad 

tillämpbarhet med barn under 5 år, i relation till de aspekter som efterfrågas i 

frågeställningen.  

 

Nyckelord: Utvärderingsmetoder, Användarupplevelse, Förskoleålder  
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1 Introduktion 

Barn-datorinteraktion (BDI) är ett forskningsområde som intresserar sig för hur 

teknologiska system kan designas för att bli lätt att lära och använda för barn. Två viktiga 

begrepp inom fältet är användbarhet och användarupplevelse.  

Användbarhet används för att mäta kvalitet i användningen av teknologiska system och kan 

bedömas vara antingen låg eller hög (Barnum, 2011). Användarupplevelse är begrepp som 

berör subjektiva känslor hos användare, exempelvis om en produkt upplevs rolig att 

använda. För att kunna utvärdera användbarhet och användarupplevelse hos teknologiska 

system behöver utvärderingsmetoder tillämpas med riktiga användare.  

Hourcade et al. (2016) konstaterar att teknologins utveckling de senaste åren har lett till att 

barn i allt yngre åldrar interagerar med teknologiska system. Exempelvis har pekskärmar 

blivit alltmer tillgängliga, vilket har gjort det betydligt enklare för barn att börja använda 

teknologier. Tidigare forskning inom BDI har främst fokuserat på att utvärdera teknologiers 

användbarhet och användarupplevelse med barn i åldrarna 5 till 12 år (Read & Markopoulos, 

2013). Det har emellertid inneburit att utvärderingsmetoder som normalt tillämpas på vuxna 

har fått anpassats för att kunna tillämpas på barn. Hourcade et al. (2016) menar att det nu 

behövs forskning om hur teknologi kan utvärderas med barn under fem år. Aktuellt arbete 

avser att möta detta gap i forskningen.  

Syftet med studien är därmed att undersöka tillämpbarheten hos två återkopplingsmetoder i 

ett användbarhetstest med barn under fem år. Med detta syfte som grund har följande 

frågeställning tagits fram:  

”Till vilken grad är metoderna ”parvis testning” och ”den roliga verktygslådan” 

tillämpbara i användbarhetstest med barn under fem år?” 

▪ Delfråga 1:  

Hur bidrar ”parvis testning” till att erhålla verbala yttringar om hur 

barn planerar, handlar och uppfattar under interaktion? 

 

▪ Delfråga 2:  

Hur bidrar ”den roliga verktygslådan” till att erhålla återkoppling 

om barns förväntning, bedömning och preferens till produkter? 

 

För att undersöka frågeställningen genomfördes en kvalitativ undersökning där studiens två 

återkopplingsmetoder tillämpas i användbarhetstest. Dessa användbarhetstest syftar främst 

till att utvärdera återkopplingsmetodernas tillämpbarhet på barn under fem år, snarare än 

att utvärdera användbarhet och användarupplevelsen av teknologin som används i studien.  

Samtliga användbarhetstest utfördes i en förskola. Under ett par testdagar utfördes totalt sex 

användbarhetstest med sammanlagt 12 deltagare i åldrarna 3–4 år. I undersökningen får 

barn testa två olika spel till surfplattor. Observationer och intervju används för att undersöka 

tillämpbarheten hos respektive återkopplingsmetod.  

Resultatet visar att båda de två återkopplingsmetoderna har begränsad tillämpbarhet på 

barn under fem år, i relation till de aspekter som efterfrågas i frågeställningen.  
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Parvis testning bidrar inte i någon större utsträckning till att de som observerar ska kunna ta 

del av barns samtal eller verbala yttringar om hur de planerar, handlar och uppfattar under 

interaktion. Däremot visar parvis testning på andra för- och nackdelar i tillämpningen. 

Den roliga verktygslådan bidrar delvis till att observatörer ska kunna erhålla återkoppling 

om barns förväntning, bedömning och preferens till produkter. Det är möjligt att erhålla svar 

ifrån de flesta barnen, men svaren till ett av de tre verktygen, Smileyometern upplevdes 

överambitiösa i kontrast emot vad som kunde observeras under testtillfällena. Vidare är det 

oklart huruvida barn i 3–4 års ålder har förstått frågorna fullt ut och huruvida de kan 

reflektera om sina känslor och besvara enligt den femgradiga likertskala som Smileyometern 

består av. De andra verktygen i den roliga verktygslådan kan möjligtvis vara mer reliabla. 

En översikt av arbetet 

I kapitel 2 beskrivs den teoretiska bakgrunden som bland annat tar upp likheter och 

skillnader mellan fälten Människo-datorinteraktion (MDI) och BDI, såväl som särskilda 

utmaningar med att utvärdera teknologier med barn samt exempel hur vanliga 

utvärderingsmetoder för vuxna inte är fullt tillämpbara med barn. I kapitel 3 följer arbetets 

problembeskrivning som innehåller en beskrivning av det gap inom forskningen som detta 

arbete avser bidra med mer förståelse för, men även studiens syfte och frågeställning. I 

kapitel 4 beskrivs arbetets metod såväl som den design av studie som ligger till grund för 

genomförandet. I kapitel 5 beskrivs själva genomförandet, hur det gick till. I kapitel 6 

presenteras arbetets analys och resultat. Rapporten avslutas med en diskussion i kapitel 7. 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel introduceras studiens forskningsområde (se avsnitt 2.1) och de centrala 

begreppen användbarhet samt användarupplevelse. Sedan beskrivs det praktiska 

tillämpningsområdet User Experience Design (se avsnitt 2.2) som innefattar den 

användarcentrerade designprocessen samt en introduktion till flera av de 

utvärderingsmetoder som kan tillämpas för att utvärdera både användbarhet och 

användarupplevelse.  

Den utvärderingsmetod som är central i denna studie är användbarhetstest (se sektion 

2.2.3). Användbarhetstest är en empirisk utvärderingsmetod där riktiga användares 

interaktion med teknologi observeras under tiden de utför förutbestämda uppgifter. Denna 

studie fokuserar i synnerhet på de mindre metoder som kan användas i ett 

användbarhetstest, exempelvis intervju och enkät. Dessa mindre metoder kommer 

hädanefter att kallas för återkopplingsmetoder i ett användbarhetstest. 

Bakgrundskapitlet avslutas med ett avsnitt som beskriver några av de återkopplingsmetoder 

som tidigare har kunnat tillämpas i användbarhetstest med barn som deltagare (se avsnitt 

2.3). Detta avsnitt ämnar framförallt till att introducera flera av de återkopplingsmetoder 

som hittills kunnat tillämpas med barn i åldrarna 5 till 12 år, i syfte av att kunna identifiera 

ett par metoder som eventuellt kan tillämpas med barn under fem år. I nästföljande kapitel 

beskrivs studiens problembeskrivning med syfte och frågeställning. 

2.1 Barn-datorinteraktion 

Detta avsnitt inleder med en skildring av forskningsområdena Människa-datorinteraktion 

(MDI) och Barn-datorinteraktion (BDI). Sedan följer ett par exempel på vad som särskiljer 

de två fälten. Slutligen introduceras tidigare samt nutida forskning som relaterar till 

tillämpningen av utvärderingsmetoder inom BDI.  

MDI är ett forskningsområde som i över 30 års tid som studerat hur teknologiska system kan 

bli lätta att lära och använda av människor (Carroll, 2013). MDI är tvärvetenskapligt sett till 

att fältet består utav att ett flertal andra forskningsområden har gått samman, som bland 

annat: kognitionsvetenskap, datavetenskap, systemutveckling, grafisk design och social 

psykologi (Rogers, 2012). Ett delfält inom MDI är BDI. BDI handlar likt MDI om hur 

teknologi kan utformas för att bli mer användbar för människor, men fältet ser mer till de 

särskilda utmaningar som finns när det kommer till barn.  

Enligt Hourcade et al. (2016) har forskning inom BDI har pågått sedan 80-talet, varav det på 

90-talet etablerades ett forskningssamhälle med årliga konferenser, sedan har intresset för 

forskning inom BDI har vuxit år för år och blivit alltmer aktuell. Read och Bekker (2011, s.7, 

egen översättning) definierar BDI-fältet som: ”studiet av aktiviteter, beteenden, intressen 

och förmågor hos barn medan de interagerar med datorteknologier, ofta med ingripande 

av andra (främst vuxna) i situationer som barnen delvis (men generellt sett inte 

fullständigt) styr och reglerar”.   

Enligt Read och Bekker (2011) finns det flera betydelsefulla skillnader mellan fälten MDI och 

BDI. En av dessa skillnader är vuxnas påverkan. De konstaterar att vuxna har en inflytelserik 

roll i design och utvärdering av barns interaktiva system. Vuxna kan bestämma dels vad barn 

använder och dels vara till hjälp vid barns användande och det är i flesta fall vuxna som tar 
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beslut om design av gränssnittets utseende och känsla (Read & Bekker, 2011). Det vill säga 

att vuxna är i flesta fall de som håller i trådarna och tar beslut efter egna subjektiva 

antaganden medan röster ifrån barnen, exempelvis om deras intressen och förutsättningar, 

lämnas ohörda.  

Read och Bekker (2011) menar att en annan betydelsefull skillnad är karaktäristiker och 

förmågor hos barn. Inom BDI behöver forskare särskilt ägna uppmärksamhet åt barnens 

olika nivåer av utvecklingsgrad sett till kognitiva och fysiska förmågor. Read och Bekker 

(2011) konstaterar att barn inte bara är olika när det kommer till fysisk storlek och motoriska 

förmågor, de är även olika sett till utvecklingen av kognitiva förmågor, som bland annat 

minne, uppmärksamhet och förmåga till att tänka abstrakt samt om de kan läsa och skriva. 

Detta breda omfång av skillnader ifrån barn till barn gör att BDI-fältet skiljer sig ifrån MDI, 

eftersom vuxna till vuxna är förhållandevis statiska sett till utveckling och homogena sett till 

förmågor (Krasnor & Pepler, 1980 i Read & Bekker, 2011).  

Enligt Read och Markopoulos (2013) har tidigare studier inom BDI främst fokuserat på barn 

i åldrarna 5 till 12 år. I en konferensrapport av Hourcade et al. (2016) identifieras framtida 

utmaningar och möjligheter inom BDI-fältet. De menar bland annat att det finns begränsat 

med tidigare forskning med barn i åldrarna 3–5 år eftersom barn fram tills nu har haft 

svårigheter att använda inmatningsverktygen. som exempelvis mus och tangentbord.  

Hourcade et al. (2016) konstaterar att teknologier som pekskärmar blivit alltmer tillgängliga 

de senaste åren, vilket i sin tur har gjort det enklare för barn att börja använda teknologier. 

Exempelvis visar en studie på att barn redan vid 12 månaders ålder har kunnat visa på en 

måttlig förmåga att använda pekskärmar (Hourcade et al., 2016).  

En annan undersökning utförd av Statens medieråd (2015) visar att barn inte bara använder 

teknologier alltmer, de börjar också använda teknologier i allt yngre ålder. I denna 

undersökning tillfrågades årligen ungefär 1000 hushåll med yngre barn och resultatet visar 

på att det under åren 2012–2014 pågick en kraftig ökning av barns tillgång till surfplattor i 

de hushållen med barn i åldrarna 2–4 år. Undersökningen visar även på att 79% av barn i 

åldrarna 2–4 år har tillgång till surfplatta i hemmet, vilket också är ett resultat ifrån ungefär 

1000 tillfrågade hushåll under 2014. Med andra ord, är det rimligt att anta att det har skett 

en omfattande förändring av barns medievanor de senaste åren. Det är alltså vanligare idag 

än för några år tillbaka, att barn under fem år aktivt kan använda teknologier, exempelvis för 

att spela spel.  

Read och Markopoulos (2013) konstaterar det finns ett betydelsefullt gap mellan industri 

och forskning. De menar att praktiker inom industrin redan under en längre tid har arbetat 

med att ta fram applikationer och spel för barn under fem år, medan forskningen släpar 

efter. Det saknas studier som söker förståelse om utmaningar, möjligheter och 

konsekvenser. Read och Markopoulos skriver även att industrin mer än någonsin tidigare 

ägnar resurser och uppmärksamhet åt barn som ett växande marknadssegment. Read och 

Markopoulos (2013) menar att det finns brådskande och aktuellt behov för forskning om (1) 

design av interaktiv teknologi för barn, (2) relaterad metodologi och (3) en vetenskaplig 

grund till samspelet mellan barn och teknologi.  Vidare menar de att det därför är desto 

viktigare att omvärlden visar ett större intresse för att produkter är lämpliga samt stödjer 

utveckling och välbefinnande hos barn. 
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Enligt Hourcade et al. (2016) finns det flera obesvarade frågor inom forskningen, varav den 

främsta forskningsfrågan är: ”hur kan interaktiva teknologier designas för att bidra till 

utvecklingen av kognitiva, sociala, motoriska och perceptuella förmågor hos barn under 5 

år?” (Hourcade et al., 2016, s. 1124). En annan forskningsfråga är ”vilka 

utvärderingsmetoder bör tillämpas när barn är väldigt unga?” (Hourcade et al., 2016, s. 

1124). Det finns alltså anledning att undersöka hur interaktiv teknologi kan utvärderas med 

barn under fem år. 

Det är viktigt att barn deltar i utvärdering av teknologier för barn. Barn är inte enbart en 

grupp unga individer, utan varje barn har sin egen uppfattning, stil och preferenser för vad 

de tycker om eller inte (Khanum & Trivedi, 2012). Barn har begränsade förutsättningar när 

det kommer till tidigare erfarenheter; förmågor till grov- och finmotorik såväl som förmåga 

till att resonera abstrakt och utvecklare kan därför inte låta antaganden styra i designbeslut 

gällande teknologier för barn. I nästkommande två avsnitt beskrivs två centrala begrepp 

inom MDI och BDI. 

2.1.1 Användbarhet  

Inom både Människa-datorinteraktion (MDI) och Barn-Datorinteraktion (BDI) är 

användbarhet är ett centralt begrepp. Barnum (2011) konstaterar att användbarhet relaterar 

till design av en produkt eller tjänst. Bland annat om produktens design möter dess avsedda 

användares mål och behov samt om, designen gör det enkelt för användare att hitta, förstå 

och använda produkten (Barnum, 2011).  

Carroll (2013) konstaterar att användbarhet har varit en ledstjärna inom MDI sedan fältet 

grundades i början på 80-talet. Inledningsvis uttrycktes begreppet likt en slogan: lätt att 

lära, lätt att använda (engelska. easy to use, easy to learn). Han konstaterar att begreppet 

sedan utvecklats med tiden vilket har lett till att flera olika definitioner vuxit fram (Carroll, 

2013). Den definition som tagits fram av den internationella standardiserings-

organisationen (ISO) är:” The extent to which a product can be used by specified users to 

achieve specified goals with effectiveness, efficiency, and satisfaction in a specified context 

of use” (ISO-9241-11, 1998).  

Enligt Barnum (2011) är ISO definitionen av träffsäker då definitionen dels, ringar in de tre 

fundamentala delarna och dels tar upp de viktigaste måtten inom användbarhet. Hon 

konstaterar att de tre viktigaste måtten är ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredställelse 

(se tabell 1, s.6). Begreppet ändamålsenlighet beskrivs inte i tabellen på sidan 6, men det 

relaterar till graden som en produkt möter användares mål och behov. De tre fundamentala 

delarna av användbarhet är (Barnum, 2011):  

1. Specifika användare – Med specifika användare menas att en produkt inte ska 

designas för vilka användare som helst, utan enbart det urval av användare som ska 

använda produkten.  

  

2. Specifika mål – Med specifika mål avses att produkten ska designas med avseende 

till de specifika användarnas gemensamma mål och behov för produkten.  

 

3. I ett särskilt användningssammanhang – produkten behöver dessutom designas för 

de användningssammanhang som dess specifika användare avser att använda 

produkten i.  
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Dessa tre delar i ISO definitionen beskriver vilka aspekter som är särskilt viktiga att beakta 

för att kunna använda de resurser som finns tillägnat under en design- och 

utvecklingsprocess på ett mer effektivt sätt. Med dessa tre aspekter kan en kravspecifikation 

i ett projekt tydliggöras och avgränsas vilket teoretiskt bör öka sannolikheten att det arbete 

som tillägnas för att förbättra användbarheten hos en produkt ska leda till att produkten blir 

mer användbar för dess avsedda användare. 

Nielsen (2012) bidrar med en annan definition av användbarhet. Han menar att 

användbarhet är ett kvalitetsattribut som kan användas för att bedöma den grad som 

användargränssnitt är lättanvändna. Nielsens definition bidrar framförallt till hur begreppet 

kan operationaliseras, det vill säga hur det kan omformas till mätbara variabler.  

Enligt Nielsen (2012) består användbarhet av fem komponenter (se Tabell 1) och genom att 

mäta dessa fem komponenter kan användbarheten hos ett interaktivt system uppskattas. I 

nästa avsnitt beskrivs begreppet användarupplevelse som kan ses som nästa steg att designa 

för när ett interaktivt system har uppnått en tillfredställande grad av användbarhet. 

Tabell 1 De fem komponenterna av användbarhet (Nielsen, 2012, egen översättning) 

Lärbarhet 

(Learnability) 

Lärbarhet är ett mått som avser att mäta hur enkelt 

förstagångsanvändare* kan utföra vanliga uppgifter i ett system. 

Lärbarhet mäts exempelvis i tiden det tar att utföra en uppgift. 

Effektivitet 

(Efficiency) 

Effektivitet är ett mått för hur snabbt flergångsanvändare** kan 

utföra uppgifter i ett system. Det kan exempelvis mätas i tid eller 

antalet musklick som behövs för att utföra uppgiften. 

Memorerbarhet 

(Memorability) 

Memorerbarhet är ett mått som mäter tiden det tar för användare 

som återupptar användningen efter en längre tids uppehåll. 

Memorerbarhet kan mätas i tiden det tar för användare att 

återhämta sin tidigare färdighet. Exempelvis, tiden det tar för 

användaren att kunna utföra uppgifter med samma effektivitet 

som tidigare. 

Fel  

(Errors) 

Fel är ett mått på antalet fel eller missar som uppstår i 

användningen. Exempelvis om användare fastnar eller behöver gå 

tillbaka i processen. Fel kan kategoriseras i enligt olika 

allvarlighetsgrader som relaterar till hur pass lätt användare kan 

återhämta sig ifrån fel.  

Tillfredställelse 

(Satisfaction) 

Tillfredställelse är ett mått som baseras på användares subjektiva 

upplevelse av att använda ett system. Det kan mätas med hjälp av 

enkäter med olika påståenden som besvaras utifrån likertskalor. 

Exempelvis kan tillfredställelsen mätas genom påståenden om hur 

tilltalande ett system upplevs, eller graden som systemet upplevs 

vara till nytta sett till användares behov.  

*Förstagångsanvändare är användare som saknar tidigare erfarenhet av att använda ett 

särskilt eller liknande system.  

**Flergångsanvändare är användare som har tidigare erfarenhet av ett särskilt system 
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2.1.2 Användarupplevelse 

Ett annat centralt begrepp som härstammar ur MDI-fältet är Användarupplevelse (User 

Experience, UX). Det finns ännu ingen vedertagen definition av detta begrepp. Hassenzahl 

och Tractinsky (2006) konstaterar att användarupplevelse är associerat med en mängd olika 

aspekter, varav de väljer att definiera UX som en konsekvens av:   

1. Användarens preferenser och attityder - som förväntningar, behov, motivation och 

humör,  

2. Karaktäristik hos det designade systemet -  som dess komplexitet, syfte, 

användbarhet och funktionalitet samt,  

3. sammanhanget där interaktionen tar vid - som exempelvis, det organisationella 

eller sociala sammanhanget, men även meningsfullheten av aktiviteten samt hur 

frivillig användningen är.   

En användarupplevelse är alltså sammantaget av dessa aspekter. Hartson och Pyla (2012) 

bidrar med en mer kortfattad definition av begreppet. De menar att en användarupplevelse 

är resultatet utav användarens interaktion med en produkt i ett visst sammanhang. En viktig 

distinktion mellan användarupplevelse och användbarhet är att det förstnämnda är ett 

begrepp som är betydligt bredare och till större utsträckning täcker hedoniska aspekter som 

känslor och motivation än, användbarhet som mer fokuserar på det pragmatiska i form av 

felfri och effektiv användning.  

Hassenzahl och Tractinsky (2006) relaterar förhållandet mellan användarupplevelse och 

användbarhet till en trend som sker inom fältet psykologi. De menar att en nuvarande trend 

inom psykologi är att undersöka positiv psykologi. Psykologi har tidigare handlat om att 

enbart lindra och få psykiskt sjuka att kunna återgå till ett normaltillstånd, men i kontrast till 

detta fokuserar positiv psykologi mer på att hjälpa människor att gå ifrån ett normaltillstånd 

till ett ännu bättre välmående samt en vidareutveckling av befintliga styrkor. Hassenzahl och 

Tractinsky menar att användarupplevelse-fältet syftar till att ta ett liknande steg framåt, 

genom att designa för bättre upplevelser i användningen, snarare än enbart avsaknad av 

smärta och frustration. I nästa avsnitt beskrivs den utvärderingsmetodik som används för att 

utvärdera interaktiva systems användbarhet och användarupplevelse. 

2.2 User Experience Design  
Detta avsnitt avser att knyta samman de teoretiska forskningsområdena som togs upp i 

tidigare avsnitt till den motsvarande praktiska tillämpningen. Sedan presenteras en kort 

överblick om tillämpningen, varav bland annat dess designprocess och 

utvärderingsmetodologi presenteras.  

Tidigare avsnitt introducerade Människo-datorinteraktion, delfältet Barn-datorinteraktion 

och de centrala begreppen inom dessa fält. Dessa fält och begrepp är teori, när denna teori 

tillämpas i praktiken omfattas den av flera yrkesområden, som bland annat informations-

arkitektur, interaktionsdesign, användarundersökning och inte minst User Experience 

Design, som är en paraplyterm för samtliga områden (Unger & Chandler, 2012). User 

Experience Design (UXD) är med andra ord den praktiska tillämpningen av teorin och avser 

att genom en användarcentrerad designprocess ta fram produkter eller tjänster till 

marknaden (Unger & Chandler, 2012).  
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2.2.1 Användarcentrerad designprocess  

För att utveckla en användbar produkt med god användarupplevelse behöver användaren stå 

i fokus under designprocessen (Barnum, 2011). För att användare ska kunna stå i fokus, 

behövs återkoppling huruvida användaren upplever produkten. Denna återkoppling erhålls 

framförallt genom att tillämpa utvärderingar. Detta avsnitt avser att ge en förenklad bild av 

en användarcentrerad designprocess.  

Enligt Barnum (2011) handlar användarcentrerade designprocesser i stort om att involvera 

användare i design- och utvecklingsprocessen av en produkt. Denna process är ofta iterativ. 

En iterativ arbetsprocess innebär att design- och utvecklingsarbetet fokuserar på 

användarens behov och utvecklar ett fåtal prioriterade delar av produkten i taget. Dessa 

delar utvärderas flera gånger tills att designen möter behoven. Enligt Unger och Chandler 

(2012) består de flesta projekt av tre faser: (1) analys, (2) design och (3) utveckling till 

leverans.  

(1) Analys ämnar till att definiera projektets krav utifrån olika behov. Unger och Chandler 

(2012) menar att krav för produktens innehåll och funktionalitet behöver identifieras 

genom dels användarundersökning och dels möten med exempelvis klient och 

intressenter på företaget. Analysfasen handlar i stort om användarundersökning, det vill 

säga att identifiera och förstå slutanvändares behov av produkten (Unger & Chandler, 

2012).  

 

(2) Designfasen syftar till att ta fram idéer, konceptskisser eller prototyper som 

visualiserar produktens innehåll och funktioner (Unger & Chandler, 2012). Syftet med 

dessa artefakter är att tidigt kunna testa design med användare och identifiera brister i 

användbarhet eller ytterligare behov för innehåll eller funktionalitet. 

 

(3) Utveckling till leverans ämnar till att säkerställa att allt arbete ifrån att definiera 

projektets krav till att designa koncept och prototyper blir utvecklat tills att produkten 

levereras. Denna fas innehåller även utvärderingar för att kvalitetstesta produkten för 

att kunna identifiera brister i användbarhet (Unger & Chandler, 2012). I nästa avsnitt 

beskrivs några av de utvärderingsmetoder som används för att utvärdera design hos 

produkter. 

 

2.2.2 Utvärderingsmetoder  

Detta avsnitt ger en bakgrund till utvärderingsmetoder, framförallt beskrivs förhållandet 

mellan predicerande och empiriska utvärderingsmetoder. Eftersom föreliggande rapport 

fokuserar på de empiriska utvärderingsmetoderna kommer nästkommande avsnitt att 

beskriva dem mer utförligt. 

Utvärdering under designprocessen syftar till att identifiera vilka aspekter hos en produkt 

som behöver förbättras. För att kunna utveckla användbara produkter som är 

tillfredställande att använda behöver utvärdering tillämpas både tidigt och kontinuerligt 

under designprocessen (Barnum, 2011). Det finns en uppsjö av utvärderingsmetoder som 

kan tillämpas (Barnum, 2011; Unger & Chandler, 2012; Wilson, 2013). De kan delas upp i två 

kategorier: predicerande och empiriska metoder.   
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(1) Predicerande metoder kännetecknas av att de kan tillämpas utan användare.  

De predicerande metoderna är ofta inspektionsmetoder. Inspektionsmetoder 

kännetecknas av att en eller få utvärderare utför en analys av ett användargränssnitt 

för att identifiera potentiella användbarhetsproblem (Wilson, 2013). Enligt Barnum 

(2011) kan inspektionsmetoder tillämpas för att lära känna en produkts utformning, 

identifiera vanligt förekommande brister såväl som potentiella problem för 

användaren. Exempel på inspektionsmetoder är heuristisk utvärdering och kognitiv 

genomgång (Wilson, 2013).  

 

(2) Empiriska metoder kännetecknas av att produktens avsedda användare deltar i 

utvärderingen. I litteraturen används ofta begreppet användbarhetstestning 

(engelska: Usability testing) för att hänvisa till empiriska utvärderingar, oavsett om 

användbarhet eller användarupplevelse är i fokus (Unger & Chandler, 2012). 

Användbarhetstest kännetecknas av att riktiga användare deltar i utvärderingen samt 

att de observeras medan de interagerar med produkten, vanligtvis under tiden de 

utför uppgifter som är meningsfulla för dem (Barnum, 2011). Nästa avsnitt kommer 

att beskriva användbarhetstestning i mer detalj, men först kommer en diskussion om 

predicerande och empiriska metoder. 

Det finns både för- och nackdelar hos ovan nämnda utvärderingsmetoder. Enligt Barnum 

(2011) är fördelarna hos inspektionsmetoder att de kan identifiera ett stort antal problem 

som kan påverka användbarheten, en annan fördel är att de kan tillämpas till en låg kostnad 

av tid och resurser. En nackdel är att de problem som identifieras dels är subjektiva och dels 

potentiella problem för användare. När det kommer till empiriska metoder är den främsta 

fördelen att de riktiga problemen identifieras, medan den främsta nackdelen är att metoden 

är kostsam.  

När det kommer till valet om att utföra predicerande eller empiriska utvärderingar 

konstaterar Barnum (2011) att det oftast är bättre att utföra en kombination av båda, snarare 

än att välja det ena före det andra. Hon menar att ifall det finns en begränsad budget är det 

bättre att göra en mindre heuristisk utvärdering och ett mindre användbarhetstest, eftersom 

de kompletterar varandra. Barnum (2011) konstaterar att studier som ställt predicerande 

mot empiriska utvärderingar mot varandra visar att fynd ifrån respektive metod sällan 

överlappar med varandra i någon större utsträckning. Hon konstaterar därför att den 

främsta anledningen till att båda metoder bör tillämpas är för att de kan identifiera olika 

problem (Barnum, 2011).  

2.2.3 Användbarhetstest  

Det här avsnittet syftar till att mer utförligt beskriva användbarhetstestning i allmänhet. 

Nästa avsnitt sammanställer och beskriver vanligt förekommande återkopplingsmetoder 

inom användbarhetstest som ursprungligen är framtagna för vuxna deltagare men som 

studier har visat kan tillämpas med barn. 

Användbarhetstest kan definieras som ”den aktivitet som fokuserar på att observera 

användares interaktion med en produkt, medan de utför uppgifter som anses verkliga och 

meningsfulla för dem” (Barnum, 2011, s. 13, egen översättning). Huvudprincipen är alltså att 

observera hur användare interagerar med en produkt medan de utför meningsfulla 

uppgifter. En förutsättning för att uppgifter ska upplevas som meningsfulla är att de utförs 

av representativa användare (Barnum, 2011; Unger & Chandler, 2012). För att kunna erhålla 
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användbara insikter är det alltså viktigt att utvärdera med rätt användare, det räcker inte 

med vem som helst. Exempelvis om det är en nischad eller domänspecifik produkt är det 

viktigt att rekrytera de användare som upplever att de får något ut av att använda produkten. 

Användbarhetstest kan tillämpas på flera olika sätt och olika platser. Exempelvis kan de 

tillämpas på laboratorium, på fältet eller på distans. De kan även utföras med eller utan 

testledare. De kan vara små kvalitativa test eller stora kvantitativa test (Barnum, 2011). 

Oavsett hur utvärdering tillämpas är fokus alltid detsamma. Det handlar om hur användare 

upplever produkten. En utvärdering fokuserar på att identifiera vilken design som fungerar 

för användare i praktiken och vad som behagar, förvirrar eller frustrerar dem (Barnum, 

2011). Barnum (2011) menar att alla användbarhetsutvärderingar syftar till att förstå 

användares behov samt hur de upplever produkten för att kunna avgöra om designen möter 

deras förväntningar och stödjer deras mål.  

Det finns huvudsakligen finns två olika kategorier av användbarhetstest (Barnum, 2011). 

Den ena kategorin är formativa utvärderingar, som tillämpas när en produkt är under 

konstruktion. Formativa utvärderingar har som mål att identifiera och rätta till problem. De 

är i regel små kvalitativa undersökningar, med 5 till 8 användare per testomgång (Unger & 

Chandler, 2012). Vanligtvis utförs flera testomgångar i designprocessen för att iterativt testa 

design (Barnum, 2011). Efter en testomgång utförs ändringar i designen som i sin tur testas i 

ett uppföljande test för att se om ändringarna löste problemen. Det finns även stora 

formativa test. De är inte lika vanliga som de små, men tillämpas exempelvis om det är en 

stor och komplex produkt med flera olika användargrupper (Barnum, 2011). 

Den andra kategorin är summativa utvärderingar. De tillämpas efter att en produkt är 

färdigställd. De syftar inte till att identifiera problem och åtgärda problem, eftersom det ofta 

är för sent och kostsamt att rätta till problem hos en färdigställd produkt. Målet är att 

antingen att validera om produkten möter kravspecifikationen eller ta fram en baslinje för 

kvantitativa mått som bland annat, tiden det tar att utföra uppgifter (effektivitet), antal fel 

och tillfredställelse. De är kvantitativa undersökningar och behöver därför ett större antal 

deltagare, exempelvis 30–50 stycken. Det större antalet är nödvändigt för att kunna uppnå 

statistisk validitet i resultaten. Summativa utvärderingar är kostsamma och utförs inte i lika 

stor utsträckning som de formativa (Barnum, 2011).  

2.3 Användbarhetstest med barn som deltagare  
Detta avsnitt fokuserar på att identifiera vilka återkopplingsmetoder inom ett 

användbarhetstest som kan vara tillämpbara på barn under fem år.   

Khanum och Trivedi (2012) menar att återkopplingsmetoder inom barn-datorinteraktion 

kan klassificeras in i två breda kategorier: observationsmetoder samt intervjuer och enkäter. 

Detta arbete avser att använda denna breda kategorisering: 
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Observationsmetoder 

1. Enkel observation 

2. Tänka högt 

3. Testning parvis 

4. Peer-tutoring 

 

Intervjuer och enkäter 

1. Aktivt ingripande 

2. Intervju och enkät - efter varje uppgift 

3. Den roliga verktygslådan 

2.3.1 Observationsmetoder  

Denna sektion beskriver vilka observationsmetoder som har tillämpats i användbarhetstest 

med barn i åldrarna 5 till 12 år. Sektionen avslutas med en diskussion över vilka 

observationsmetoder som kan vara tillämpbara på barn under 5 år. 

Enligt Khanum och Trivedi (2012) finns det huvudsakligen tre olika observationsmetoder 

inom Barn-datorinteraktion: enkel observation, Tänka högt och parvis testning, men det 

finns även en fjärde observationsmetod nämligen peer-tutoring (Höysniemi, Hämäläinen & 

Turkki, 2002, i van Kesteren, Bekker, Vermeeren & Lloyd (2003). 

1. Enkel observation (engelska: simple observation) innebär att testa ett system 

genom att involvera representativa användare och be dem utföra ett antal uppgifter, 

medan utvärderaren enbart observerar användningen. Det finns både fördelar och 

nackdelar med metoden. En fördel är att metoden är enkel att tillämpa, medan en 

nackdel är att metoden saknar sätt för att uppmuntra deltagare att uttrycka hur de 

resonerar under tiden de utför uppgiften (van Kesteren et al., 2003).  

 

2. Tänka högt (engelska: Think Aloud) är en av de vanligaste utvärderingsmetoderna 

bland praktiker (Khanum & Trivedi, 2012). Denna metod består av att be användare 

att utföra uppgifter i ett system samtidigt som de uttalar högt vad de tror händer, vad 

de försöker göra och varför de utför en handling. I jämförelse med enkel observation 

kan utvärderare ta del av användares beslutsprocess. Tänka högt kan alltså ge 

insikter om vad användare tycker, tänker och uppfattar. En nackdel är att användare 

kan uppleva det svårt att utföra handlingar och tala samtidigt. Khanum och Trivedi 

(2012) menar att barn i jämförelse med vuxna kan uppleva det svårare att utföra två 

handlingar samtidigt.  

 

En variant till Tänka högt-metoden kan möjligtvis översättas till Retrospektiv 

tänka högt (Engelska: Retrospective Think Aloud). Enligt van Kesteren et al. (2003) 

består Retrospektiv tänka högt-metoden av att användare får utföra ett 

användbarhetstest medan det spelas in på video. Efter testet går användare och 

utvärderare igenom videoinspelningen och användaren ombeds att svara på frågor 

om interaktionen. En fördel med denna variant av metoden är att den mindre 

krävande för användaren under utförandet eftersom användaren inte behöver tänka 

högt medan uppgiften utförs, men nackdelen är att både användare och utvärderare 

senare behöver gå igenom inspelningen tillsammans, vilket blir mer tidskrävande i 

jämförelse med att använda den vanliga Tänka högt-metoden (van Kesteren et al., 

2003). 
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3. Parvis testning (engelska: Constructive interaction) är ett tillvägagångssätt där 

två användare arbetar tillsammans för att lösa uppgifter (Khanum och Trivedi, 2012). 

Syftet med att låta två användare samarbeta är att konversationen mellan dem sker 

naturligt och kan likt tänka högt-metoden ge insikter om användares beslutsprocess 

och vad de tror händer i systemet. Nielsen (1993, i Khanum och Trivedi, 2012) menar 

att parvis testning är att föredra när utvärdering utförs med barn. När barn upplever 

svårigheter i att följa instruktionerna för tänka högt, kommer parvis testning 

närmare ett naturligt beteende, eftersom barnen är mer bekanta med att arbeta 

parvis och att samarbeta för att lösa uppgifter. 

 

4. Peer-Tutoring består av att varje barn deltar i två testtillfällen. I det första 

testtillfället övar ett barn på uppgiften och blir erfaren i att använda produkten. I det 

andra testtillfället lär barnet ut till ett annat barn hur man använder produkten. 

Enligt van Kesteren et al. (2003) är Peer-Tutoring den enda utvärderingsmetod i 

studien som har utvecklats specifikt för att användas med barn. De menar att ett 

bakomliggande antagande för metoden är att den grad som barn kan förklara 

uppgiften eller funktionen kommer att kunna säga något om förståelsen av den 

funktionen. Ju bättre eller snabbare barnen förklarar samt ju oftare de ger exempel 

desto bättre förstår de funktionen (Höysniemi, Hämäläinen & Turkki, 2002, i van 

Kesteren et al., 2003).  

Diskussion om metoder 

Av de observationsmetoder som har beskrivits ovanför är de tre första hämtade ifrån 

användbarhetstestning med vuxna, varav den fjärde observationsmetoden, peer-tutoring, 

har utvecklats särskilt för barn. En studie visar att samtliga fyra observationsmetoder är 

tillämpbara med barn i 6 till 7 års ålder (van Kesteren et al., 2003). Det är rimligt att anta att 

de flesta barn i förskoleålder saknar de förmågor krävs för att tillämpa tänka högt och peer-

tutoring. I jämförelse med barn i lågstadieåldern har de flesta barn i förskoleåldern inte 

utvecklat motsvarande förmåga att verbalisera eller utföra simultana handlingar (Hanna et 

al., 1997). Detta lämnar enkel observation och parvis testning som två potentiellt 

tillämpbara metoder för barn i förskoleåldern. Nästa sektion tar upp tillämpningen av 

utfrågande tekniker i användbarhettest med barn. 

2.3.2 Intervjuer  

Intervjuer och enkäter är fler metoder för att utforska användarupplevelsen under 

utvärderingar. Tillämpningen av intervjuer och enkäter kan erbjuda fördelar till kostnaden 

av något längre utvärderingssessioner med barn (Khanum & Trivedi, 2012). Intervjuer 

exempelvis kan användas för att på djupet undersöka anledningar bakom bristande design, 

medan enkäter bidrar till mer kvantitativa data (Barnum, 2011).  

1. Aktivt ingripande (engelska: Active intervention) består av att deltagare ombeds 

besvara frågor medan de utför uppgifter. Intervjufrågor formuleras innan testtillfället 

och används bland annat för att undersöka hur deltagaren har tänkt agera medan de 

utför uppgifter och hur de bedömer hur det går (van Kesteren et al., 2003). Under ett 

test pågår kan forskaren ställa frågor innan en handling, exempelvis: ”Vad tror du 

kommer att hända om man trycker på den knappen?” eller efteråt: ”Förväntade du 

dig att detta skulle hända?”.  
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En nackdel med denna metod är att barn kan uppleva det ansträngande att utföra en 

uppgift samtidigt som de besvarar frågor. I en mindre undersökning av van Kesteren 

et al. (2003) tenderade barn i åldrarna 6 till 7 år att glömma bort uppgifter på grund 

av att de blev avbrutna med frågor. Det tyder på att deras korttidsminne kan 

överbelastats av ett frekvent skiftande mellan utforskning av produkten i form av 

tolkning, handling och perception till att istället lyssna och reflektera och ge svar på 

frågor, samtidigt som en särskild uppgift ska hållas i baktanke. Van Kesteren et al. 

(2003) menar att fördelarna är en stor omfattning av kommentarer kan erhållas. 

Deras slutsats är att aktivt ingripande kan ha större potential än både tänka högt och 

parvis testning, när deltagare är barn i 6 till 7 års ålder. Dock baseras slutsatsen på 

utvärderingar med färre än två till tre deltagare per utvärderingsmetod. En nackdel 

som inte nämns i av van Kesteren et al. (2003) är att frågor under uppgiften, såväl 

som tänka högt-metoden, påverkar möjligheten att kunna observera barns naturliga 

beteende i deras försök att utföra en uppgift.  

 

2. Intervju och enkät – efter varje uppgift (engelska: post-task interview; post-

task questionnaire). Khanum och Trivedi (2012) menar att tillämpningen av intervju 

efter varje utförd uppgift kan användas för att undersöka intressanta problem mer på 

djupet. I en studie med barn i 8–14 års åldern (Donker & Markopoulos, 2002) 

jämfördes tre utvärderingsmetoder: tänka högt, intervjuer och enkäter. Studien gick 

ut på att jämföra vilken av dessa tre utvärderingsmetoder som resulterade i flest 

rapporterade användbarhetsproblem. Donker och Markopoulos tillämpade antingen 

en semi-strukturerad intervju eller enkät efter varje genomförd uppgift av 

användaren. För att kunna jämföra metoderna var de frågor som ställdes i intervju 

och enkät mer eller mindre desamma (Donker & Markopoulos, 2002):  

 

1. Behövde du hjälp med att lösa uppgiften? 

2. Gjorde datorn det enkelt för dig att utföra uppgiften? 

3. Var det något som hände, som du inte förväntade dig eller ville? 

 

I enkäten var alla frågor positivt formulerade och kunde besvaras med glada smileys 

(håller med) eller negativa smileys (håller inte med). Anledningen till att enkäten 

utformades på detta vis var att reducera kraven för deltagare att verbalisera sina 

subjektiva bedömningar (Donker & Markopoulos, 2002).  

 

Diskussion om metoder 

Enligt Donker och Markopoulos (2002) resulterade studien i att tänka hög-metoden kunde 

identifiera flest problem av de tre jämförda metoderna. Vidare diskuterade Markopoulos och 

Donker (2002) brister hos själva tillämpningen av metoden intervju. De menar att intervjuer 

i högre grad än tänka högt riskerade att identifiera icke faktiska problem. Exempelvis kan 

deltagare i avsikt att behaga utvärderaren nämna problem som egentligen inte var 

problematiskt för dem. Markopoulos och Donker menar att deltagare, vare sig de är vuxna 

eller barn, ofta vill vara till hjälp och behaga den som håller intervjun. De nämner även att 

barn i än högre grad än vuxna tenderar att vilja behaga andra, vilket överensstämmer med 

Hanna et al. (1997) som menar att barn i förskoleåldern tenderar att vilja behaga vuxna. Om 

detta innebär att det skulle vara mer sannolikt att barn, i större utsträckning än vuxna, yttrar 

icke faktiska problem i en intervju är intressant, men oavsett om så är fallet, är det viktigt att 

fler än enbart en utvärderingsmetod används. Enligt Patton (2015) bör fler än enbart en 
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undersökningsmetod tillämpas för att möjliggöra för triangulering av metoder. 

Triangulering av metoder ökar trovärdigheten för att de problem som identifieras är faktiska 

problem. 

 

Det finns med andra ord flera nackdelar med att använda intervjuer och enkäter efter varje 

uppgift när barn deltar i utvärdering. En nackdel är att barn i förskoleåldern kan uppleva det 

svårt att verbalisera vad de tycker (Hanna et al. 1997). Hanna et al. menar att det är bättre 

att observera barns beteende som suckar, leende eller om de glider under bordet, än att fråga 

barnen vilka aspekter de tycker om, eftersom barn i denna åldersgrupp ofta har svårt att 

uttrycka vad de gillar och ogillar i ord.  

2.3.3 Enkäter  

Den roliga verktygslådan (engelska: The Fun ToolKit) är en återkopplingsmetod som 

har utvecklats särskilt för användbarhetstest med barn (Sim & Horton, 2012). Sim och 

Horton beskriver att den roliga verktygslådan består av tre tekniker som kan tillämpas för att 

utvärdera användarupplevelsen genom kvantitativa medel:  

 

1. Det första verktyget kallas Smileyometer och består av en femgradig likertskala för att 

mäta tillfredställelse och hur roligt en teknologi är att använda (Sim & Horton, 2012). Till 

skillnad ifrån en vanlig likertskala är graderna från 1 till 5 utbytta ut mot smileys, varav 1 

motsvarar avskyvärd och 5 motsvarar briljant (se figur 1).  

 

Sim och Horton menar att Smileyometer vanligtvis tillämpas innan och efter barnen 

interagerar med en teknologi. Detta för att först kunna mäta förväntningar av hur roligt 

det kommer att bli för att sedan jämföra med vad barnet upplevde efteråt (Sim & Horton, 

2012). En fördel med denna teknik är att barn inte behöver kunna läsa och skriva (Sim & 

Horton, 2012). En annan fördel är att bilderna kan vara till hjälp till barn som har svårt 

att uttrycka vad de känner. 

 

Figur 1 Smileyometern (Sim & Horton, 2012) 

 

 

2. Det andra verktyget i verktygslådan kallas rolighetssorteraren (engelska: The Fun 

Sorter) som kräver att barn bedömer teknologier eller moduler av en teknologi utifrån ett 

antal olika påståenden (Sim & Horton, 2012). Exempelvis om två spel jämförs ska barn 

bestämma vilket av spelen som var bäst eller värst när det kommer till olika påståenden. 

Påståenden besvaras i en tabell och barn kan berätta vilket spel som var bäst eller värst i 

något avseende (för exempel, se tabell 2). 
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Tabell 2 : Rolighetssorteraren 

Fråga Bäst Värst 

Roligast att spela Spel A Spel B 

Lättast att spela Spel B Spel A 

Osv.   

 

 

3. Det sista verktyget kallas Igen och igen-tabellen (engelska: Again/Again table) och 

består av en tabell som kräver att barn väljer mellan svarsalternativen ”ja”, ”kanske” och 

”nej” för varje aktivitet de har upplevt (Sim & Horton, 2012). I studien av Sim och 

Horton (2012) används detta verktyg för att jämföra vilket av två spel som barnet 

föredrar. Frågan som ställdes var om de skulle vilja spela spelet igen (för exempel, se 

tabell 3).  

Tabell 3 : Igen och igen-tabellen 

Skulle du vilja spela detta igen? 

 Ja Kanske Nej 

[Bild på Spel A] X   

[Bild på Spel B]  X  

 

Diskussion om metoder 

Enkäterna i den roliga verktygslådan är särskilt utvecklade för att tillämpas på barn. En 

tidigare studie har kunnat tillämpa enkäterna på barn i åldrarna 5 till 6 år (Khanum & 

Trivedi, 2013). Det är rimligt att anta att enkäterna i den roliga verktygslådan är tillämpbara 

på barn under 5 års ålder. 

 

Den här litteraturgenomgången har tagit upp ett antal återkopplingsmetoder som har 

tillämpats i användbarhetstest med barn i åldrarna 5 till 12 år. Syftet med denna 

litteraturgenomgång var att identifiera metoder som potentiellt kan tillämpas med barn 

under 5 år. Utifrån litteraturgenomgången är det rimligt att anta att observationsmetoden 

parvis testning och enkäterna i den roliga verktygslådan är tillämpbara på barn i 

förskoleåldern. Nästa avsnitt tar upp rapportens problembeskrivning.  
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3 Problembeskrivning  

Teknologins utveckling de senaste åren har lett till att barn i allt yngre åldrar interagerar 

med teknologiska system (Hourcade et al. 2016; se avsnitt 2.1.). Exempelvis har pekskärmar 

blivit alltmer tillgängliga vilket har gjort det betydligt enklare för barn att börja använda 

teknologier (Hourcade et al., 2016).  

En undersökning av Statens medieråd (2015) visar att barn inte bara använder teknologier 

alltmer, de börjar också använda teknologier i allt yngre ålder. Denna undersökning visar 

bland annat på att det under åren 2012–2014 pågick en kraftig ökning av barns tillgång till 

surfplattor i hushåll med barn i åldrarna 2–4 år. År 2014 hade 79% av barn i åldrarna 2–4 år 

tillgång till surfplatta i hemmet. Med andra ord, har det skett en omfattande förändring av 

barns medievanor på få års tid och det är numera vanligt att barn under fem år aktivt 

använder teknologier, exempelvis för att spela spel. 

Hourcade et al. (2016) konstaterar att medan det saknas forskning om yngre barns 

teknologianvändning finns det redan en stor marknad av spel och applikationer avsedda för 

barn under fem år. Read och Markopoulos (2013) menar att industrin mer än någonsin 

tidigare ägnar resurser och uppmärksamhet åt barn, som ses som en växande marknad. De 

menar att det nu finns en betydande diskrepans mellan forskning och industri samt, ett 

brådskande och aktuellt behov för forskning. De konstaterar bland annat att det behövs mer 

forskning som undersöker hur teknologi kan utvärderas med barn. 

Tidigare forskning inom Barn-datorinteraktion (BDI) har främst fokuserat på att utvärdera 

teknologiers användbarhet och användarupplevelse med barn i åldrarna 5 till 12 år (Read & 

Markopoulos, 2013). Hourcade et al. (2016) menar att det nu behövs forskning om hur 

teknologi kan utvärderas med barn under fem år.  

Det finns en uppsjö av utvärderingsmetoder som kan tillämpas för att utvärdera design av en 

teknologi. Valet av utvärderingsmetod beror bland annat på var man är i 

utvecklingslivscykeln (se avsnitt 2.2). Denna studie fokuserar på utvärderingsmetoden 

användbarhetstest (se avsnitt 2.2.3). Ett användbarhetstest är en utvärderingsmetod som 

används för att designtesta teknologi med riktiga användare.  

Denna studie syftar till att undersöka av tillämpbarheten hos två specifika 

återkopplingsmetoder i ett användbarhetstest med barn under fem år. Dessa 

återkopplingsmetoder är ”parvis testning” och ”den roliga verktygslådan. Utifrån denna 

problemformulering som grund tas följande frågeställning fram:  

”Till vilken grad är metoderna ”parvis testning” och ”den roliga verktygslådan” 

tillämpbara i användbarhetstest med barn under fem år?” 

▪ Delfråga 1:  

Hur bidrar ”parvis testning”, till att erhålla verbala yttringar om hur 

barn planerar, handlar och uppfattar under interaktion? 

 

▪ Delfråga 2:  
Hur bidrar ”den roliga verktygslådan”, till att erhålla återkoppling 
om barns förväntning, bedömning och preferens till produkter? 
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Syftet med denna studie är att undersöka två specifika återkopplingsmetoders tillämpbarhet 

med barn under 5 år. Metoderna har valts ut oberoende av varandra för att de identifierades 

tillämpbara med barn under fem år (se diskussion i avsnitt 2.3.1 och 2.3.3.). Dessa metoder 

har inte valts ut med avsikten att jämföra dem mot varandra, utan för att de på olika sätt 

betraktas som potentiellt tillämpbara med barn under fem år. Båda metoder är intressanta 

att undersöka och bidrar på olika sätt till att öka förståelsen som kan erhållas i en 

utvärdering. 

Den ena metoden är Parvis testning (se avsnitt 2.3.1). Premissen med parvis testning är om 

två barn samarbetar för att utföra uppgifter kan ett naturligt samtal uppstå som möjliggör 

för inhämtningen att verbala yttranden kring hur barn planerar, uppfattar och handlar 

medan barnen interagerar med teknologi. Dessa verbala yttranden kan vara till hjälp för 

observatören att förstå vad barn tänker, tycker och förstår när de interagerar med en 

teknologi.  

Den andra metoden som identifierades som en lämplig kandidat är den roliga 

verktygslådan (se avsnitt 2.3.3.). Den roliga verktygslådan är en metod som består istället av 

muntligt framförda enkäter som kan tillämpas för att utvärdera barns användarupplevelse 

sett till hur rolig en produkt är att använda.  

Förväntat resultat 

Studiens resultat förväntas ge en indikation sett till ifall metoderna parvis testning 

respektive den roliga verktygslådan är tillämpbara på barn under fem år. Dels om de verkar 

tillämpbara och dels i vilken utsträckning. 

Avgränsning  

Den här studien är avgränsad till att enbart utvärdera tillämpbarhetens hos två 

återkopplingsmetoderna. De teknologier som används som material i studien kommer 

således inte att utvärderas för att identifiera exempelvis användbarhetsproblem. Den här 

studien är även avgränsad till ett begränsat antal deltagare i en viss undersökningsmiljö. 

 

Farhågor 

Den främsta farhågan i denna studie är att deltagarna är barn. Det är därmed av centralt vikt 

att varken barn eller anhöriga på något sätt kommer till skada eller får uppleva obehag.  

I avsnitt 4.3.4 beskrivs hur etiska aspekter beaktas för att tillmötesgå denna farhåga. 
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4 Metod  

I detta kapitel beskrivs de metodval som gjorts för att undersöka frågeställningen. De två 

första avsnitten kvalitativ metod (4.1) och val av undersökning (4.2) presenterar de metodval 

som gjorts. Därefter redogörs design av studie (4.3). 

4.1 Kvalitativ metod 

Detta arbete handlar om att undersöka tillämpbarheten hos två återkopplingsmetoder i ett 

användbarhetstest med barn under fem år. Dessa återkopplingsmetoder har ingen relation 

till varandra vilket i praktiken innebär att denna studie består två undersökningar som 

utförs parallellt.  

För att undersöka båda återkopplingsmetoder väljs kvalitativ metod. Kvalitativ metod ses 

som fördelaktig eftersom det saknas forskning som beskriver hur det är att tillämpa 

återkopplingsmetoderna med barn under fem år (Hourcade et al., 2016). Eftersom 

kunskapen inom teorin är begränsad kan det förekomma flera oförutsedda och kritiska 

aspekter i tillämpningen av metoderna som kan utforskas och förklaras på kvalitativ väg.  

Enligt Patton (2014) kännetecknas kvalitativ metod av utforskande studier, deskriptiva data 

samt teorigenerering. 

Den kvantitativa metoden kommer inte användas för att undersöka frågeställningen. Patton 

(2014) konstaterar att kvantitativa metoder används ofta för att testa teorier genom 

hypotesprövning. Den här studiens syfte och frågeställning baseras huvudsakligen på att det 

saknas tidigare teorier och kunskap att testa försvåras därmed tillämpningen av kvantitativ 

metod.  

Enligt Borg och Westerlund (2012) tillämpas kvantitativ metod genom att samla in 

’siffermässiga data’ som exempelvis frekvenser och sifferantal som sedan bearbetas med 

statistiska analysmetoder. I denna studie finns siffermässig data, exempelvis är den roliga 

verktygslådan en kvantitativ metod, men syftet i denna studie handlar snarare om att 

undersöka kvalitativa aspekterna av den roliga verktygslådan som exempelvis om barn under 

fem år kan förstå frågorna i enkäten och om återkoppling kan anses reliabel. 

Den kvalitativa metoden väljs därmed för att syftet med undersökningen är att utforska och 

beskriva tillämpbarheten hos två återkopplingsmetoder på barn under fem år. Mer specifikt 

är målet att kunna beskriva testsammanhanget och undersöka hur deltagare interagerar 

utifrån de aspekter som efterfrågas i frågeställningen. I nästa avsnitt beskrivs två alternativa 

undersökningar som anses lämpliga i denna studie för att besvara frågeställningen. 

4.2 Val av undersökning 

I föregående avsnitt valdes kvalitativ metod för att undersöka frågeställningen. Kvalitativ 

metod kan i sin tur tillämpas på flera olika sätt. För denna studies frågeställning anses 

följande undersökningsmetoder som lämpliga alternativ för att besvara frågeställningen: 

(1) Ett eget användbarhetstest i avsikt att utvärdera metoderna. 

(2) Samla in erfarenhet ifrån praktiker genom intervju och dokumentgranskning. 



19 
 

För att besvara frågeställningen väljs det första alternativet, det vill säga, att tillämpa ett eget 

användbarhetstest. Ett eget test anses som fördelaktigt dels eftersom det möjliggör för en 

datainsamling som präglas av en förstahandsupplevelse, vilket möjliggör för en betydligt 

djupare förståelse än att höra om upplevelsen i andra hand. 

Det andra undersökningsalternativet, att samla in erfarenhet ifrån praktiker skulle kunna 

användas för att samla in kunskap ifrån ett flertal olika praktiker med flera års erfarenhet. 

En undersökning av detta slag skulle potentiellt kunna samla in flera praktikers perspektiv 

och erfarenhet om att användbarhetstesta med barn under fem år, vilket sannolikt kan bli ett 

informationsrikt bidrag till akademin där forskningen i nuläget är begränsad.  

Utmaningar med att välja det andra alternativet är först att det kan vara svårt att komma åt 

individer eller organisationer som har erfarenheten och som dessutom vill dela med sig av 

den. Den andra utmaningen är att den roliga verktygslådan redan är begränsad i dess 

tillämpning inom akademin vilket således innebär att det kan bli svårt att identifiera fall där 

denna metod tillämpas av praktiker. Den tredje är att även om praktiker har erfarenhet av 

att tillämpa de återkopplingsmetoder som studiens frågeställning söker svar på, kan de 

tillämpat metoderna utan avsikt att utvärdera tillämpbarheten hos metoderna i sig.  

Ett eget användbarhetstest med fokus på att utvärdera återkopplingsmetoderna anses som 

mer fördelaktiga valet av dessa två alternativ, framförallt eftersom att det innebär att all 

datainsamling kan utföras med fokus på tillämpbarheten, vilket innebär att det blir möjligt 

att konkret observera hur väl metoderna fungerar med den avsedda målgruppen i ett 

specifikt sammanhang.  

Utmaningar med att tillämpa ett eget användbarhetstest med minderåriga barn är att en stor 

del av studiens design (se avsnitt 4.4), information till förskola och föräldrar behöver 

färdigställas tidigt och kommuniceras i god tid till alla involverade parter. En studie med 

minderåriga deltagare kräver extra varsamhet i planeringen samt tidig och kontinuerlig 

kommunikation. Exempelvis bör den första kontakten och information om studien skapas 

ett par månader innan att undersökningen tar vid, eftersom förtroende och samtycke behövs 

ifrån åtminstone ett 50-tal personer sett till personal på förskolan, målsmän och barn 

(diskuteras mer i avsnitt 4.3.4 etiska ställningstaganden). 

4.3 Metodval 

Det som är centralt i denna studies användbarhetstest och således annorlunda ifrån ett 

generellt användbarhetstest är att detta test utförs som ett medel för att kunna utvärdera 

återkopplingsmetoderna, snarare än att identifiera användbarhetsproblem hos teknologin. 

För att utvärdera tillämpbarheten hos återkopplingsmetoderna väljs observation och 

intervju. Dokumentgranskning återstår som tillämpbar undersökningsmetod, men det 

saknas litteratur som beskriver tillämpbarheten hos de frågeställningens valda 

återkopplingsmetoderna. Denna studie avgränsas således till att tillämpa intervju och 

observation för att undersöka frågeställningen.  

Det viktigt att skilja på användbarhetstestet, den roliga verktygslådan och parvis testning 

med de kvalitativa metoder som används för att utvärdera tillämpbarheten hos 

frågeställningens återkopplingsmetoder. I denna studie tillämpas ett användbarhetstest med 

de två återkopplingsmetoderna som ett medel för att sedan kunna utföra en kvalitativ 
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undersökning som på meta-nivå utvärderar tillämpbarheten hos de två 

återkopplingsmetoderna. De två vetenskapliga metoder som tillämpas för att ge svar på 

frågeställningen är således enbart observation och intervju.  

Användbarhetstest är en utvärderingsmetod som skulle kunna användas som en ytterligare 

datakälla till att utvärdera tillämpbarheten hos återkopplingsmetoderna (se avsnitt 2.2.3). 

Ett användbarhetstest består av i sig av en observation som specifikt utvärderar användares 

interaktion med en teknologi, varav syftet är att utvärdera användbarhet eller 

användarupplevelsen av den produkt eller teknologi som testas. Mer specifikt är den data 

som kan erhållas ifrån ett användbarhetstest bland annat detaljerade beskrivningar av 

deltagares uppfattningar, användningsbeteende samt problem i designen hos specifika 

teknologier som testas.  

I denna studie kommer användbarhetstest inte att användas som en datakälla likt 

observation och intervju. Anledningen är att frågeställningens delfrågor är formulerade på 

ett sätt som gör det möjligt att utvärdera om återkopplingsmetoderna bidrar till 

undersökningen oavsett om det förekommer användbarhetsproblem eller inte. Det är möjligt 

att argumentera för att en lista med specifika användbarhetsproblem skulle kunna användas 

som stöd i analysen av den roliga verktygslådan, men givet denna studies frågeställning 

anses en utförlig användbarhetsutvärdering inte nödvändig. Det är relativt enkla teknologier 

som ska att testas i en förutsättningslös och lättsam miljö. Studiens kvalitativa observation 

kommer att användas till att notera om något användbarhetsproblem har betydelsefull effekt 

på användarupplevelsen, men ingen fullständig användbarhetsutvärdering anses nödvändig.  

I nästkommande två sektioner beskrivs metoderna observation och intervju i mer detalj, dels 
vad som kännetecknar metoderna och dels varför de anses lämpliga för att undersöka 
frågeställningen. 

4.3.1 Observation  

I denna studie väljs observation dels för att undersöka frågeställningens båda delfrågor men 

även för att kunna identifiera relevanta aspekter i sammanhanget som kan ha betydelse för 

metodernas tillämpbarhet. En observation kännetecknas av att observera människors 

aktiviteter och beteenden i ett särskilt sammanhang (Patton, 2014).  

Den främsta fördelen med observation är att det är möjligt att erhålla data om människors 

faktiska beteende och handlingar kontrast till vad som kommer fram i exempelvis intervju 

eller dokumentanalys. En begränsning när det kommer till att fråga människor om 

handlingar och beteenden är att människor sällan är fullt medvetna om hur de handlar och 

beter sig i olika situationer. Människors svar i en intervju reflekterar sällan hur de faktiskt 

handlade (Barnum, 2011). Nielsen (2001) konstaterar att när människan berättar om sina 

tidigare handlingar kan sanningen i det som yttras förvrängas av upp till tre olika faktorer: 

1. Förmågan att komma ihåg handlingar – När människor berättar om sina handlingar är 

de ofta omedvetna om hur många viktiga detaljer de glömt.  

2. Tendens att rationalisera för sitt beteende - När människor berättar om de handlingar 

som de faktiskt kommer ihåg, tenderar de att rationalisera för sitt egna beteende. De kan 

exempelvis berätta att om en knapp hade varit större så hade de sett den, när frågan 

handlade om en knapp de aldrig upptäckte (Nielsen, 2001). 

3. Svar sett till social acceptans eller att behaga utvärderare - När människor svarar på 

frågor om sitt beteende tenderar de att förvränga sanningen till vad de tror är vad 
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utvärderaren vill höra eller vad som anses socialt acceptabelt eller önskvärt i 

situationen.  

Dessa tre faktorer som påverkar sanningshalten i självrapportering understryker att 

människors beteende och handlingar i första hand bör observeras. Dels för att kunna fånga 

viktiga detaljer som lätt glöms bort men framförallt för att fånga en icke filtrerad sanning. 

Observation ger förutom en förstahandsupplevelse en möjlighet till att identifiera och 

utforska oväntade faktorer i sammanhanget som kan ha viktig betydelse för det fenomen 

som undersöks (Patton, 2014). 

Patton (2014) konstaterar att observation är en lämplig metod för att observera externa 

beteenden. Han menar att tillförlitligheten istället är begränsad när det kommer till att 

observera vad som händer inom människor, deras tankar, uppfattningar och känslor. I 

denna studie observeras barn under 5 år. Yngre barn är i många fall relativt uttrycksfulla. 

Hanna et al. (1997) menar att barn i förskoleåldern sällan utvecklat en hög grad av 

självmedvetenhet som exempelvis äldre barn. Med andra ord kan yngre barn tendera att i 

högre grad omedvetet uttrycka sina faktiska känslotillstånd på sätt som är direkt 

observerbara eftersom de är omedvetna om att deras beteenden observeras. Exempelvis kan 

yngre barn omedvetet uttrycka ett oengagemang genom att sitta med en hängande 

kroppshållning, glida av stolen eller rikta sin uppmärksamhet mot något annat (Hanna et al., 

1997) utan att de är medvetna om att de förmedlar sitt oengagemang. Äldre eller mer 

självmedvetna barn kan i deras medvetenhet om att de observeras av andra försöka uppvisa 

ett neutralt eller positivt beteende i avsikt inte icke-verbalt förmedla eventuella negativa 

aspekter som kan såra testledaren. Det innebär att det kan finnas större möjligheter att 

observera yngre barns faktiska känslotillstånd i undersökningar, i jämförelse med äldre barn 

eller vuxna, men det blir ändå inte fullt tillförlitligt med enbart observationer.  

I denna studie avses en fältstudie tillämpas i förskolebarns naturliga miljö, det vill säga att 

undersökningen tar form av en ’naturalistisk observation’. Det är lämpligt att tillämpa en 

naturalistisk observation för att undersöka frågeställningen dels för att barn i förskoleåldern 

är känsligare för nya miljöer och främmande individer (Hanna et al., 1997) och dels för att 

tanken är att observera barns beteende som det ter sig naturligt. 

Enligt Patton (2002) kan fältarbeten och observationer anta olika form och variera utefter 

ett antal dimensioner. En dimension är den roll som observatören har i sammanhanget. 

Patton beskriver att en observatörs roll i ett sammanhang sträcker sig gradvis längs ett 

kontinuum från att vara en testdeltagare i sammanhanget till att stå vid sidan om. I denna 

studie är rollen i mitten på detta kontinuum eftersom rollen är att agera som en testledare 

som interagerar med testdeltagarna. Rollen som observatör i detta sammanhang är varken 

att passivt stå vid sidan om, eller att aktivt anta rollen som en av testdeltagarna. Rollen är att 

interagera med testdeltagare.    

Rollen som testledare innebär i sin tur att undersökningen tillämpas med en öppen 

observation, snarare än en dold observation. Det innebär att testdeltagare är informerade 

innan observationen tar vid och att de därmed är medvetna om att de observeras. Syftet med 

undersökningen förklaras mer specifikt till personal i förskoleverksamhet och föräldrar, 

medan barnen får syftet förenklat uttryckt till att testa två spel. 
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Dokumentationen sker främst genom video- och ljudinspelning, men även anteckningar 

efter test. Detaljer kring video- och ljudinspelningen beskrivs mer utförligt i avsnitt 4.4.3 

datainsamlingsmetod.  

4.3.2 Intervju  

I denna studie används intervju dels för att ställa inledande frågor om barns ålder och 

erfarenhet av att använda pekskärmar, men framförallt används intervju för att framföra 

frågorna i enkäterna tillhörande den roliga verktygslådan. 

Patton (2014) definierar intervju som en metod som består av öppna frågor som på djupet 

undersöker svar om människors upplevelser, uppfattningar, åsikter och kunskap. Intervju är 

således fördelaktigt att tillämpa för att erhålla svar på företeelser som är svåra att observera. 

Exempelvis är metoden lämplig att använda i frågor om ålder, erfarenhet av pekskärmar. 

Enligt Patton (2014) kan intervju tillämpas genom olika tillvägagångssätt. Han menar att det 

i huvudsak finnas tre olika tillvägagångssätt sett utifrån graden av struktur och formalitet. 

De olika graderna är ostrukturerad, semi-strukturerad och strukturerad intervju. Dessa 

tillvägagångsätt har var och en olika styrkor och svagheter och en forskare bör således välja 

tillvägagångssätt utefter syftet med studien.  

I den här studien tillämpas en semi-strukturerad intervju. I semi-strukturerade intervjuer 

används ofta en intervjuguide med fördefinierade frågor men i kontrast till en formell och 

strukturerad intervju är det tillåtet att kasta om ordningen som frågor ställs eller rent av 

utesluta några om de främjar för ett mer naturligt samtal. Det anses fördelaktigt att tillämpa 

en semi-strukturerad intervju i denna studie, framförallt eftersom studiens deltagare är barn 

och det är rimligt att anta att det kan bli svårt för dem att svara på alla frågor.  

En fördel med ett semi-strukturerat upplägg är att det tillåter för spontana följdfrågor som 

på djupet utforskar oväntade och intressanta yttranden (Unger & Chandler, 2012). Det kan 

dock bli svårt att använda öppna följdfrågor med barn. När det kommer till 

användbarhetstest med barn under fem år rekommenderar Hanna et al. (1997) att använda 

slutna frågor eftersom yngre barn har svårt att svara på öppna. Slutna följdfrågor riskerar 

dock att bli ledande frågor, i första hand bör därmed öppna följdfrågor användas.  

I den här studien används även ostrukturerade intervjuer med den personal som sitter med i 

ett test. Patton (2014) konstaterar att ostrukturerade intervjuer kännetecknas av frågor 

uppstår spontant i det sammanhang som en observation utförs. Ostrukturerade intervjuer 

kan användas efter ett test för att erhålla återkoppling exempelvis om hur testet gick hur det 

kan förbättras. Enligt Patton (2014) kan det verka som vilka frågor som helst kan dyka upp, 

men en förberedd undersökning har alltid ett syfte att undersöka en särskild fråga som 

därmed utgör ramen för de frågor och samtal som uppstår (Patton, 2014).   

En fördel med intervju som metod är att det bidrar med direkta citat ifrån människor om 

deras upplevelser, åsikter, känslor och kunskap (Patton, 2014). Det finns flera begränsningar 

med att tillämpa intervju, flera av dem togs upp i föregående avsnitt, bland annat finns det 

risk för potentiellt förvrängda eller tillrättalagda svar sett till att deltagare inte minns alla 

detaljer samt att de kan vilja rättfärdiga för sina misstag eller behaga testledaren (Nielsen, 

2001).  
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En annan begränsning är att intervjuer påverkas till stor del av det känslotillstånd hos 

intervjudeltagaren besitter vid intervjutillfället (Patton, 2014). Exempelvis är det svårare att 

få ärliga och utförliga svar ifrån deltagare som inte känner sig trygga, avkopplade och litar på 

den personen som håller intervjun. För att få barn att kunna känna sig trygga och 

avkopplade följs riktlinjerna i Hanna et al. (1997; se punkten om introduktioner i Bilaga A). 

Dessa riktlinjerna tar bland annat upp att varje testtillfälle ska inledas med introduktioner 

och en stund för kallprat.  

Datainsamlingen sker främst via video- och ljudinspelning under test. Videoinspelning 

behövs för att kunna dokumentera icke-verbala svar som att barn nickar, höjer axlarna eller 

skakar på huvudet. I andra situationer än under en testsession kommer svaren antecknas 

direkt efter att en intervju tagit vid.  

4.3.3 Metodtriangulering  

För att kunna reducera begränsningar hos undersökningsmetoder bör flera datakällor 

kombineras för att kompensera för vardera metods svagheter (Patton, 2014). Enligt Patton 

(2014) är det möjligt att genomföra triangulering ifrån att det finns två eller fler datakällor 

som ger information om samma fenomen.  

I den här studien används både observation och intervju som för att kunna jämföra data och 

ge ett mer tillförlitligt svar på frågeställningen. Enligt Patton (2014) gör observationer det 

möjligt att kontrollera vad som sägs i intervjuer, medan intervjuer tillåter för observatören 

att gå bortom det externa beteendet och utforska känslor och tankar.  

I denna studien används triangulering framförallt för att kunna utvärdera tillämpbarheten 

hos den roliga verktygslådan. Den roliga verktygslådan består av en enkät som besvaras i en 

intervju. En svaghet hos intervjumetoden är att barn kan vilja behaga utvärderaren och 

därmed svara positivt trots att de inte fann teknologin särskilt engagerande eller rolig. En 

observation kan användas i detta fall för att samla in data om barns engagemang och intresse 

under test som sedan kan jämföras med hur de svarar i enkätfrågorna. I nästa avsnitt 

kommer studiens användbarhetstest att beskrivas i mer detalj. 

4.4 Design av studie  

I detta avsnitt beskrivs först studiens analysenhet, därefter deltagare och sammanhang och 

slutligen etiska ställningstaganden.  

4.4.1 Analysenhet 

I denna studie finns två analysenheter, nämligen tillämpbarheten hos återkopplings-

metoderna parvis testning och den roliga verktygslådan. För parvis testning innebär 

analysenheten att undersöka hur metoden bidrar till att erhålla verbala yttringar om hur 

barns tankegång när barnen samtalar om vad de planerar, handlar och uppfattar under 

interaktionen. Det som analyseras är framförallt om barnen yttrar sig lite eller mycket, ifall 

de tenderar att kommunicera med testledaren, personal eller med sin kamrat samt om deras 

yttringar relaterar till deras handlingar, uppfattningar eller planering.  

För den roliga verktygslådan innebär analysenheten att undersöka barns observerade nivå av 

engagemang under tiden de spelar, jämfört med vad de svarar på de enkätfrågor som 

återkopplingsmetoden består utav.  
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Det som först undersöks är om metoderna verkar tillämpbara med barn under fem, sen 

försöker undersöks eventuella fördelar och nackdelar med att tillämpa metoderna. 

4.4.2 Deltagare och sammanhang  

I den här studien kontaktas en vanlig förskola för att få tillgång till deltagare och fält. 

Närmare bestämt väljs den förskola som rapportens författare har sitt eget barn hos. Det 

anses fördelaktigt att välja denna förskola eftersom det redan finns en relation och flera 

personer sett ifrån förskolans perspektiv antingen känner eller är bekant med vem 

rapportens författare är. I första hand tillfrågas förskolepersonal som sedan lyfter frågan till 

förskolans rektor. När rektorn ställt sig positiv till frågan formuleras sedan ett brev som mer 

utförligt beskriver studien såväl som etiska aspekter. Studiens genomförande beskrivs mer 

ingående i nästa kapitel (se kapitel 5 genomförande)  

En aspekt som är central är undersökningens sammanhang. Enligt Patton (2014) är 

sammanhanget avgörande när det kommer till att observera människors beteende. 

Sammanhanget för undersökningen är i en förskoleavdelning med flertalet 3–4 åriga barn, 

där barn parvis inför förskolepersonal och rapportens författare spelar ett spel. Eftersom 

sammanhanget har betydelsefull påverkan när det kommer till vilka fynd som identifieras i 

observationen, är det rimligt att anta att de barn som interagerar med spelet kan uppvisa ett 

annorlunda beteende i detta sammanhang än om de befann sig i andra sammanhang.  

Deltagare i studien är sammanlagt 12 barn i 3–4 års ålder. Urvalsmetoden för studiens 

deltagare är ”typiska fall” (engelska: Typical case). Patton (2014) konstaterar att typiska fall 

kan användas för att lyfta fram vad som är typiskt, normalt eller det vanliga. Typiska fall 

väljs därför att avsikten är att undersöka tillämpbarheten hos återkopplingsmetoderna med 

normalpresterande barn under 5 år, under en typisk vardag på förskolan.  

När det kommer till det specifika urvalet för vilka två barn som ska delta tillsammans har 

förskolepersonal en central roll. Personalen har både erfarenhet och nära relation till barnen 

på förskolan och kan med erfarenhet välja ut de barn som kan tänkas samspela bra 

tillsammans. De är ledande i att fråga om barn vill delta och tala om för barnen när de kan 

komma till undersökningen.   

I studien utförs även ostrukturerade intervjuer med personal ifrån förskolan. Dessa 

intervjuer utförs i avsikt att hålla dialog med personal om hur undersökningarna genomförs 

samt för att kunna komplementera undersökningen med fler perspektiv än enbart 

författarens. Det är främst de personer ifrån personalen som sitter med ett par barn i ett 

användbarhetstest som kan tillfrågas efter att ett test har genomförts. Urvalet för studiens 

intervjuer med personal är tillfällighetsurval (engelska: opportunistic eller emergent 

sampling). Patton (2014) beskriver tillfällighetsurval som ett urval som baseras på 

flexibilitet samt att följa nya idéer och insikter på fältet för att kunna dra fördel av det 

oväntade. Det är alltså ett urval baserat på vilka idéer och insikter som kommer upp under 

utförandets gång, vilket anses fördelaktigt eftersom det är en utforskande studie och flera 

oväntade idéer och fynd kan förväntas. För att klargöra, förskolepersonalen är inga deltagare 

i användbarhetstestet, men de är deltagare i denna studie som helhet eftersom de kan bidra 

med deras erfarenheter och analys av de användbarhetstest som de är medverkande. 



25 
 

4.4.3 Datainsamlingsmetod   

I studien genomförs ett antal användbarhetstest där data om bland annat barns interaktion 

och verbala yttringar kan erhållas för att undersöka frågeställningen. För att dokumentera 

data används ett anteckningsblock, observationsprotokoll samt ljud- och videoinspelning. 

För ljud- och videoinspelning används en videokamera ställd på ett stativ. Ifall problem med 

videoinspelningen skulle uppstå används även mobiltelefon för ljudinspelning.  

Den första metoden som tillämpas är intervju med både barn och personal. Intervjun med 

barnen handlar bland annat om deras ålder, ifall de spelar spel hemma och om de spelat de 

spel som är föremål för studien. Spontana intervjuer tillämpas även med personal för att 

ställa frågor ifall ämnen som är av intresse för studien dyker upp. Ljudinspelning används 

främst för att dokumentera de intervjuer som förekommer under studien, men om intervju 

tar vid sidan av ett testtillfälle antecknas data ner efteråt. 

Den andra metoden som tillämpas är observation. Observation används för dels att beskriva 

sammanhanget och miljön där studien tar vid, men framförallt för att observera de aspekter 

som efterfrågas i frågeställningen.  

Enligt Hanna et al. :s (1997) rekommendation placeras videokameran bakom barnen för att 

undvika att den orsakar onödig distraktion, stress eller på annat sätt påverka barns eller 

förskolepersonals beteende negativt. Ett observationsprotokoll används som stöd eftersom 

videokameran placeras bakom barnen. I protokollet kan barns huvudsakliga energi och 

känslotillstånd antecknas efter avslutat test.  

I användbarhetstestet tillämpas parvis testning och den roliga verktygslådan. Parvis testning 

är en metod som syftar till att uppmuntra till samarbete mellan barn som i sin tur bör skapa 

ett samtal och där aspekter som känslor och resonemang kan komma fram. Det är möjligt att 

observera aspekter sett till om parvis testning leder till att barn interagerar med varandra, 

turas om och samtalar. Denna data dokumenteras främst via videoinspelningen. 

Den roliga verktygslådan består av tre enkäter som i sin tur också samlar in data. Dessa 

enkäter eller ’verktyg’ beskrivs i bakgrundskapitlet. Barnens svar till enkätfrågorna både 

antecknas och spelas in. Efter undersökningen transkriberas samtliga ljudinspelningar och 

videoinspelningar för att möjliggöra för analys. 

4.4.4 Etiska ställningstaganden  

I denna studie följs de riktlinjer som beskrivs i Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer för 

forskningsetiska principer. Det innebär att vårdnadshavare informeras om studien och deras 

samtycke samlas in i förväg. Det innebär också att barnen som fått medgivande från 

vårdnadshavare när som helst kan avsluta undersökningen, utan att behöva ange någon 

orsak.  

Centralt för undersökningen är att deltagandet är anonymt och ingen personlig information 

samlas in som kan identifiera barnen. Ljud- och videoinspelning används för att underlätta 

för antecknandet under testet. Den data som samlas in används enbart i föreliggande 

rapport och alla inspelningar raderas efter att arbetet är färdigt. 

Utöver de forskningsetiska principerna antas ett par extra åtgärder. Den första är att 

genomförandet av användbarhetstestet ska anpassas för barn i 2–5 års ålder enligt Hanna et 
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al. :s (1997) riktlinjer (Se Bilaga A). Det andra åtgärden för att stärka skyddet för barnen är 

genom att kommunicera tidigt och kontinuerligt med alla involverade parter.  

Ett stort fokus är att skapa möjlighet för alla att bli involverade, aktiva och delaktiga. Detta 

uppnås genom att lyssna på återkoppling och söka stöd ifrån andra. Det finns ett gemensamt 

intresse hos samtliga att inget barn ska råka illa ut och med kommunikation kan ett socialt 

skyddsnät byggas upp. Utan kommunikation riskerar en allt för stor del av ansvaret hamna 

på en person samtidigt som det också finns en större risk att något oförutsett kan inträffa. 

Sammanfattningsvis handlar det om att visa på ett eget ansvar genom att planera studien 

noggrant, samtidigt som stöd och återkoppling ska sökas ifrån involverade. 
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5 Genomförande  

5.1 Deltagare  

Deltagarna i studien var 12 barn ifrån en och samma förskoleavdelning. Det var jämn 

könsfördelning och alla var mellan 3 till 4 år. Deltagarna bestod av en blandning av alltifrån 

tysta och blyga till mer verbala och framåtriktade barn. Eftersom förskolan använder 

pekplattor i undervisningen hade alla deltagare någon tidigare erfarenhet av pekplattor. Det 

var ungefär hälften av deltagarna som hade som tillgång till pekplatta i hemmet. Ingen 

deltagare hade någon tidigare erfarenhet av de spel som testades i studien (se 5.2 material). 

En person ifrån förskolans personal var medverkande i varje test. Personalen ansvarade dels 

för att välja ut vilka barn som ska delta i varje test, men även att finnas till under test som 

stöd för både testledare och barn. Valet av vilka barn som skulle delta tillsammans och när 

diskuterades fram inom personalen. De diskuterade bland annat vilka barn som ville delta 

och vilka som kunde sett till dagsformen.  

5.2 Material 

De två spel som användes i studien spelades på en iPad 2 mini. Det är en pekplatta vars 

touch-gränssnitt kan registrera upp till tio fingrar samtidigt. De två spel som användes var 

FingerFun och Thinkrolls. 

FingerFun  
Det första spelet som testades heter FingerFun HD Multilingual (Ateities idejos UAB, 2012). 

Enligt Ateities idejos UAB (2012) är spelet framtaget för barn i förskoleålder och tränar 

framförallt finmotorik och vokabulär. FingerFun är ett spel som går ut på att simultant 

trycka ner alla de knappar som syns på bilden för att låsa upp vad som döljer sig bakom (se 

Figur 2). När alla knappar är nedtryckta visas en bild på ett djur och en röst talar om vad 

djuret heter, därefter kommer nästa utmaning med en ny uppsättning av knappar. 

Knapparna placeras i olika mönster och tränar på så vis finmotoriken. Spelet blir svårare och 

svårare genom att det blir alltfler knappar på skärmen, varav den svåraste nivån har 10 

knappar som ska tryckas ner samtidigt. Detta spel valdes som det första spelet i testet av 

flera anledningar. Dels för det är kort och enkelt att lära, men även för att det kan engagera 

båda barnen då de kan spela samtidigt. Premissen var att detta samarbete skulle få barnen 

att börja samtala med varandra.  

 

Figur 2 FingerFun HD Multilingual (Ateities idejos UAB, 2012) 
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ThinkRolls 
Det andra spelet som testades var ThinkRolls (Avokiddo, 2014; se Figur 3). I detta spel ska 

spelaren försöka flytta spelkaraktären som finns högst upp på bilden till målet längst ner på 

bilden. För att kunna komma fram till målet behöver spelaren lösa en rad logiska pussel, 

exempelvis putta på lådor eller liknande handlingar i en viss sekvens för att kunna öppna 

vägen till målet. Detta spel valdes främst för att stimulera till ett samarbete mellan barnen 

och undersöka om de hjälper varandra samt och turas om för att lösa de utmaningar som 

presenteras inför dem. 

 

Figur 3 Thinkrolls (Avokiddo, 2014) 

5.3 Procedur  

Undersökningen tog vid under två ordinarie vardagar på förskolan. Eftersom barnen 

antingen fikade eller lekte utomhus före klockan 10 eller efter 14 utfördes alla tester mellan 

10 till 14. Totalt utfördes tre test per dag, varav varje enskilt test tog mellan 20 till 28 

minuter.  

Under testdagarna var ett språkrum avsatt för undersökningen. Varje testdag inleddes med 

att installera utrustningen. Figur 4 (till vänster) presenterar den spatiala placeringen av 

bord, kamera, pekplatta, testdeltagare, personal samt testledaren. På Figur 4 (till höger) 

visas även vad som gick att urskilja ifrån inspelningsvinkeln. Barnen sitter närmast kameran 

medan pekplattan ligger framför dem och testledaren sitter på andra sidan bordet. 

 

Figur 4 Till vänster, en överblick över hur alla satt och kamerans placering.  
                           Till höger, videokamerans inspelningsvinkel. 
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Överlag kan proceduren för varje testtillfälle delas upp i följande steg: 

1. Någon i personalen på förskolan ställde upp i att medverka i testet: 

o Denna person hämtade sen två deltagare till testet. 

2. Introduktioner: 

o Testledaren hälsade deltagarna välkomna och berättade om sig själv. 

o Berättade om att barnen ska få testa två spel samt om kamerautrustningen. 

o Frågade om det går bra att spela in. 

3. Inledande frågor: 

o ”Hur gamla är ni?” 

o ”Har ni någon iPad eller mobil hemma?” 

o ”Får ni spela eller använda en iPad / mobil hemma?” 

o ”Har ni något favoritspel eller någon favoritfilm?” 

4. Test av spel 1:  

o Berättade om spelet FingerFun och visa en bild på spelet. 

o Frågade innan test om barnens förväntningar med Smileyometern. 

o Deltagarna spelade spelet. 

o Efter test frågade testledaren hur roligt spelet var med Smileyometern. 

5. Samma procedur för att testa spel 2 fast: 

o Uppmuntrade barnen till att turas om och hjälpa varandra. 

o Påminde dem om att försöka hjälpa varandra och turas om. 

6. Ställde frågorna från Rolighetssorteraren samt Igen och igen-tabellen: 

o ”Vilket spel tycker ni var svårast?” 

o ”Vilket spel tycker ni var roligast?” 

o ”Vilket spel av dessa två skulle ni vilja spela igen?” 

7. Tackade för deltagande och antecknade observationer. 

Det första steget i varje test bestod av att fråga om någon i förskolepersonalen kunde ställa 

upp och medverka nästa test. Den person som medverkade valde sedan i samråd med de 

andra i personalen ut ett par deltagare. Därefter var denna person också medverkande under 

hela testtillfället som stöd för barn och testledare.  

Nästa steg bestod av att testledaren hälsade barnen välkomna, berättade om vem testledaren 

är och ställde frågor om vad barnen heter. Därefter berättade testledaren att barnen ska få 

testa ett par spel. Sedan berättade testledaren om kamerautrustningen och frågar om det går 

bra att spela in. Om barnen hade några egna frågor eller ville berätta om något var det 

välkommet under hela testet. 

Det tredje steget bestod av att kameran startades och de inledande frågorna ställdes. Dessa 

frågor berör barns ålder och tidigare erfarenheter av att spela spel hemma. Eftersom 

testledaren redan fått information ifrån personalen att samtliga barn får spela på pekplattor 

på förskolan kom frågorna att fokusera på barnens användning av pekplattor i hemmet. 
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Dessa inledande frågor är inte en del av den roliga verktygslådan, utan ställdes för att få mer 

förståelse om barns ålder och erfarenhet av pekplattor. 

Det fjärde steget bestod av att testa det första spelet FingerFun. Innan något spel testades 

tog testledaren fram en skärmbild av spelet och berättade om vad spelet heter och vad det 

handlade om. Därefter frågade testledaren om barnen spelat spelet innan. Slutligen fick 

deltagarna besvara Smileyometerns första fråga. Den första frågan består av fråga om barns 

förväntningar av hur roligt de tror att spelet är på en skala ifrån 1 till 5 vilket representeras 

på en bild med fem olika smileys ifrån jätteglad till jätteledsen (Se Figur 1, sida 19). Barnen 

fick besvara frågan genom att peka på en av de fem bilderna. 

När barnen hade berättat om sina förväntningar fick de spela. Testledaren visade först en 

gång hur man kan spela spelet, men därefter om barn bad om hjälp uppmanades de att 

försöka hjälpa varandra, ett par gånger innan de fick ledtrådar ifrån testledaren. Vidare för 

att undvika att störa deltagarna under test ställdes inga spontana frågor under tiden som de 

spelade spelet. Enligt riktlinjerna i Hanna et al. (1997) uppmuntrades barn genom positiv 

återkoppling sett till att de försöker på egen hand, snarare än återkoppling om de lyckas eller 

inte med någon aspekt i spelet.  

Det var ifrån början tänkt att bedöma deltagarnas engagemang och hur roligt de upplevde 

spelet utifrån att observera deras kroppsspråk och ansiktsuttryck när de spelade, men det 

krävdes allt för mycket uppmärksamhet åt att lyssna och observera vad som hände såväl som 

att få båda barnen att bli delaktiga och turas om. Därav utfördes nästan all observation i 

efterhand utifrån det videoinspelade materialet. Det observationsprotokoll som togs fram 

innan studien blev sällan använt under testerna. Efter att barnen spelat färdigt FingerFun 

blev de frågade om hur roligt de tyckte att spelet var att spela. De fick återigen välja ett av 

alternativen på Smileyometern. 

De femte steget bestod av att testa det andra spelet ThinkRolls. Det var i stort sett samma 

procedur som för att testa FingerFun, fast denna gång behövde barnen turas om att spela 

vilket gjorde att de fick uppmanas till att byta när den ena hade klarat av en nivå.  

Det sjätte steget bestod av att ställa frågorna i de resterande två teknikerna i den roliga 

verktygslådan. Rolighetsorteraren bestod av att barnen skulle besvara vilket av de två spel de 

tyckte var svårast samt vilket de tyckte var roligast. Igen och Igen-tabellen bestod av att 

barnen fick välja vilket av de två spel som de helst skulle vilja spela igen. 

Det sjunde och sista steget bestod av att tacka barnen för deras deltagande. Barnen 

berömdes genom att berätta hur hjälpsamma de var. Enligt Hanna et al. (1997) är det viktigt 

att ge barn beröm för att reducera den stress som uppkommit under test. När barnen samt 

förskolepersonal har lämnat testet antecknas de huvudsakliga intrycken om barnens 

engagemang och om de konverserade i någon utsträckning under undersökningen. Det är 

främst insikter gällande tillämpbarheten av de två återkopplingsmetoderna som antecknas. 

Efter en paus på 10–20 minuter kunde nästa par hämtas in. 
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6 Analys och resultat  

I det här kapitlet presenteras först genomförande av analys (6.1) och sedan resultat för den 

roliga verktygslådan (6.2), parvis testning (6.3) och slutligen studiens slutsats (6.4). 

6.1 Genomförande av analys 

I den här studien har erhållna data analyserats genom en induktiv ansats. Ljud- och 

videoinspelningsmaterial uppgick till 2 timmar och 25 minuter. För att underlätta för en 

innehållsanalys har inspelningsmaterialet transkriberats och sammanställts. För att besvara 

frågeställningen ansågs det lämpligt att framförallt transkribera de stora dragen snarare än i 

detaljer som ord för ord eller handling för handling. Det stora drag som ansågs relevanta för 

frågeställningen var bland annat vad barn gav för svar i intervju, i vilken utsträckning de 

samarbetar och kommunicerar under test och om de främst kommunicerar med varandra 

eller testledaren.  

För att sammanställa data användes ett kalkylark. Data sorterades kronologiskt uppifrån och 

ner, medan kolumner användes till att åtskilja varje par som testar samt respektive 

testdeltagare. Se Tabell 4 för en förenklad version av hur sammanställningen genomfördes. 

Ett syfte med att sammanställa i ett kalkylark var att kunna jämföra och identifiera om olika 

mönster återupprepar sig mellan de olika testtillfällena.  

Tabell 4: Exempel på hur data sammanställdes  
 Par 1: 

Pojke1 

Par 1: 

Flicka1 

Par 2: 

Pojke2 

Par 2: 

Pojke3 

Par 3–6 

              

Före test:  
Inledande frågor 
 

4 år, 
spelar hemma 

4 år 
spelar hemma 

4 år 
spelar hemma 

3 år 
spelar inte 
hemma 

 

Första spelet: 
Barns förväntningar, 
ämnen att observera 
under test och barns 
bedömning efter test. 

Förväntan 
3/5 (verkar 
roligt) 
 
Samarbetar väl 
Samtalar i hög 
grad under 
interaktion. 
 
Bedöm: 5/5 
(det var 
jätteroligt) 

Förväntan 
5/5 (verkar 
jätteroligt) 
 
Samarbetar väl 
Samtalar i hög 
grad under 
interaktion 
 
Bedöm: 5/5 
(det var 
jätteroligt) 

Förväntan 
5/5 (verkar 
jätteroligt) 
 
Samarbetar väl 
Samtalar ej 
under 
interaktion 
 
Bedöm: 5/5 
(det var 
jätteroligt) 

Förväntan 
5/5 (verkar 
jätteroligt) 
 
Samarbetar väl 
Samtalar ej 
under 
interaktion 
 
Bedöm: 5/5 
(det var 
jätteroligt) 
 

 

Andra spelet 
(som det första spelet) 
 

     

Efter test 
avslutande frågor om 
bland annat vilket spel 
som var roligast, 
svårast 

 
Roligast:  
”båda spel”  
 
Svårast: 
”båda spel” 

 
Roligast:  
”båda spel”  
 
Svårast: 
”båda spel” 

 
Roligast:  
”spel 2”  
 
Svårast: 
”spel 2” 

 
Roligast:  
”spel 1”  
 
Svårast: 
”spel 2” 
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6.2 Den roliga verktygslådan  

I det här avsnittet redogörs resultatet för Smileyometern (6.2.1), Rolighetssorteraren samt 

Igen och igen-tabellen (6.2.2) och slutligen presenteras den kvalitativa analysen (6.2.3) av 

den roliga verktygslådans tillämpbarhet på barn i tre till fyra års ålder. 

6.2.1 Smileyometern 

Resultatet till Smileyometern presenteras i den vänstra halvan av Tabell 5. I tabellen 

presenteras hur varje deltagare besvarade enkäten för respektive spel. Smileyometern 

besvaras på en femgradig likertskala, där ett (1) motsvarar jättetråkigt och fem (5) jätteroligt. 

Deltagare har besvarat enkäten både innan och efter test. I några fall erhölls inget svar och 

dessa har markerats med ett kryss (X).  

Tabell 5: Resultat ifrån den roliga verktygslådan  

   Smileyometern:  Rolighetssorteraren:            Igen-igen tabellen: 
 

   FingerFun       ThinkRolls 
 

 Deltagare     Innan|Efter        Innan|Efter        Roligast          Svårast             Vill spela igen 

 Par 1 Pojke1  5 3  5 5  Båda Båda  Båda  
  Flicka1  5 5  5 5  Båda Thinkrolls  Båda  

 Par 2 Pojke2  5 5  3 2  FingerFun Båda  Data saknas  

  Pojke3  3 5  3 5  Thinkrolls Thinkrolls  Data saknas  
 Par 3 Flicka2  3 5  5 5  Thinkrolls Thinkrolls  Data saknas  

  Flicka3  X X  X 4  Thinkrolls FingerFun  Data saknas  

 Par 4 Pojke4  5 5  5 5  FingerFun FingerFun  Thinkrolls  
  Flicka4  5 5  5 5  Thinkrolls FingerFun  Thinkrolls  

 Par 5 Pojke5  5 5  5 5  Thinkrolls Båda  Thinkrolls  
  Flicka5  X 4  X 4  FingerFun Thinkrolls  FingerFun  

 Par 6 Pojke6  5 5  5 5  Thinkrolls Thinkrolls  FingerFun  

  Flicka6  5 3  5 3  Thinkrolls Thinkrolls  Thinkrolls  

 

FingerFun 

När Smileyometern tillämpades för att mäta barns förväntningar av FingerFun svarade åtta 

av barnen med att de tror att spelet är jätteroligt (5), varav två barn svarade att de tror spelet 

är roligt (3). Det lämnar två barn som inte gav något svar. De flesta barn i studien svarade 

därmed att de tror att spelet verkar jätteroligt. Ett par barn angav att de tror det är roligt (3), 

medan ett annat par ej besvarade enkäten (X). De flesta förväntade sig därmed att spelet 

kommer bli jätteroligt att spela. 

Efter att barnen spelat FingerFun var det åtta som bedömde spelet som jätteroligt (5), två 

angav roligt (3), medan en av de som tidigare inte uppgav något svar bedömde spelet som 

”mer än roligt” (4). Slutligen var det ett barn som inte gav någon bedömning. Därmed 

konstaterade de flesta att FingerFun var jätteroligt att spela.  

ThinkRolls 

När Smileyometern tillämpades för att mäta barns förväntningar av ThinkRolls svarade 8 att 

de tror att spelet är jätteroligt (5). Två förväntade sig att spelet är roligt (3), medan två inte 

uppgav deras förväntningar. De flesta svarade därmed att de tror att spelet verkar jätteroligt.  

Efter att barnen spelat ThinkRolls angav åtta att spelet var jätteroligt (5), två ”mer än roligt” 

(4), medan en ”roligt” (3). Slutligen var det ett barn som angav att spelet var tråkigt (2). De 

flesta ansåg därmed att spelet var jätteroligt att spela. Dessa resultat analyseras vidare i 

avsnitt 6.2.3. 
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6.2.2 Rolighetssorteraren samt Igen och igen-tabellen  

Rolighetssorteraren samt Igen och igen-tabellen är det andra samt tredje verktyget i den 

roliga verktygslådan (se högra halvan av Tabell 5). Båda verktygen tillämpas som de 

avslutande frågorna av varje testtillfälle. Rolighetssorteraren kan bestå av flera frågor, men i 

denna studie tillämpades enbart två frågor: ”vilket spel tyckte du var roligast?” och ”vilket 

spel tyckte du var svårast?”. Igen och igen-tabellen består endast av en fråga: ”vilket av 

dessa spel skulle du vilja spela igen?”. 

I Tabell 5 är det möjligt att utläsa att det var sju deltagare som ansåg att Thinkrolls var det 

roligaste spelet i testet, medan tre bedömde FingerFun som roligast. Därefter var det två 

deltagare som ansåg att båda spel var lika roliga. Det innebär att drygt hälften av deltagarna 

angav att ThinkRolls var roligare att spela än FingerFun.  

Igen och igen-tabellen blev besvarat av åtta deltagare i studien. Data saknas ifrån fyra 

deltagare eftersom frågan missades till testpar två och tre. Utifrån den data som erhölls var 

det fyra deltagare återigen vill spela ThinkRolls, två FingerFun medan resterande två vill 

spela båda igen. Därmed vill åtminstone hälften av deltagarna spela ThinkRolls igen. 

En annan aspekt som kan utläsas i Tabell 5 är att det roligaste spelet inte nödvändigtvis 

behöver vara det spel som deltagare skulle vilja spela igen. Exempelvis uppger Pojke4 och 

Pojke6 inte samma spel två gånger när de blir frågade om vilket som var roligast och vilket 

de vill spela igen.  

6.2.3 Kvalitativ analys av den roliga verktygslådans tillämpbarhet  

När resultatet för Smileyometern presenteras rent kvantitativt kan resultatet tolkas som att 

majoriteten av barnen hade väldigt höga förväntningar samt bedömningar till de spel som 

testades (se Tabell 5).  

En aspekt som inte syns i resultatet i Tabell 5 är den ansträngning som krävdes för att få 

något svar ifrån de flesta deltagare. För att kunna erhålla svar krävdes en hel del 

ansträngning ifrån testledaren, dels för att presentera spelet på bilden, men framförallt 

presentera och förklara de olika graderna av Smileyometern.  

De flesta barn behövde en del tid, upprepade förklaringar och slutna frågor innan de kunde 

lämna ett svar. I samtliga testtillfällen får testledaren berätta om ett spel som de snart ska få 

testa och sedan fråga hur roligt barnen tror att spelet är. Testledaren pekar på en bild av 

Smileyometern och frågar om barnen tror att spelet verkar jätteroligt, jättetråkigt, tråkigt, 

roligt eller mer än roligt. I några fall pekar barnen på smileyn för jätteroligt och säger ”den” 

eller ”roligt”. I andra fall lämnar barnen inte något vid detta försök. För att underlätta för de 

barn som inte ger svar vid de första försöken, ställs istället slutna frågor som exempelvis om 

de tror det verkar roligt eller tråkigt. Om de svarar roligt så ställs nästa fråga, om de tror att 

spelet verkar lite roligt, mer roligt eller jätteroligt. Denna observation visar alltså att det är 

utmanande att erhålla svar ifrån de flesta barnen. När barnen väl svarar på enkäten är det i 

många fall med en viss osäkerhet i tonen.  

I första frågan när testledaren frågade om barns förväntningar för FingerFun, var det två 

som inte gav något svar om sina förväntningar. Dessa barn var både blyga och osäkra, de 

hade redan vid de inledande frågorna svårt att ange både namn och ålder. Vid ett försök att 

fråga om deras förväntningar uttryckte de sig ickeverbalt för att visa de att antingen inte 

förstod, visste, ville eller kunde ge något svar. De uttryckte sig starkt och tydligt, bland annat 
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genom att skaka på huvudet, göra sig små och sjunka undan. Det fanns inga svar att hämta 

ifrån dem. De gick dock att observera när de spelade, även om de båda inledningsvis tittade 

på till största del, vågade de till slut testa att spela. När de väl spelade så log de och visade på 

engagemang som de andra barnen i undersökningen. 

Överlag var samtliga barn i undersökningen positiva och energiska över att få testa spel. De 

flesta barn spelade och hade roligt, men det är tveksamt om 8 av 12 barn hade jätteroligt (5) 

med båda spel. Utifrån observationen att döma hade barnen ”roligt” till ”mer än roligt”, 

varav ett par barn hade ’jätteroligt’. Dessa två barnen pratade under hela testet, de hade 

onekligen jätteroligt eftersom de skrattade och flamsade under tiden de spelade både 

FingerFun och ThinkRolls. De flesta barnen i undersökningen log mest och kunde skratta 

lite ibland. Det var två barn i olika testtillfällen som inledningsvis kom trötta till 

undersökningen. De tenderade att lyssna sämre och de kunde också leka med ljuden som 

spelen gjorde. 

6.3 Parvis testning 

Enligt frågeställningen har parvis testning analyserats sett till om metoden vid tillämpning 

på barn under fem år kan bidra till att observatörer kan erhålla verbala yttringar om hur 

barnen planerar, handlar och uppfattar under interaktion. I detta avsnitt presenteras först 

resultatet angående tillämpbarheten till att erhålla verbala yttringar (6.3.1) och sedan 

bedöms metodens tillämpbarhet i ett bredare perspektiv (6.3.2). Slutligen presenteras ett 

exempel på vad som bedöms vara ett undantag i studien, det verbala testparet (6.3.3). 

6.3.1 Tillämpbarheten sett till att erhålla verbala yttringar 

I den här studien var tillämpbarheten hos parvis testning begränsad. De faktorer som 

relaterade eller påverkade tillämpbarheten var följande: 

• Barn mellan tre till fyra är en heterogen grupp 

• Samarbetet är begränsat  

• De föredrar icke-verbalt språk 

• Kommunikation förekommer sällan mellan barn till barn  

• Några tänker högt  

Barn mellan tre till fyra är en heterogen grupp  

I den här studien deltog barn mellan tre till fyra år. Det deltog allt ifrån blyga och fåordiga 

till mer verbala och framåt, men trots att dessa barn var relativt nära varandra i ålder fanns 

det ändå stora utvecklingsmässiga skillnader. Skillnaderna ifrån individ till individ fick 

åldersspannet på tre till fyra år att upplevas betydligt bredare, möjligtvis två till sex år.  

Några barn var mer verbala och därmed flerfaldigt mer uttrycksfulla och responsiva oavsett 

om de var tre eller fyra år. En anmärkningsvärd aspekt i sammanhanget var att några av de 

mer blyga barnen kunde behöva stöd ifrån personal med att besvara enkla frågor som namn 

och ålder, medan några av de verbala barnen kunde tolka samma frågor som öppningar för 

samtalsämnen där alla deras associationer kunde flöda fritt och hämningslöst.  
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Samarbetet är begränsat 

I det första spelet, FingerFun, kunde barnen spela samtidigt och det förekom även en viss 

nivå av samarbete mellan barnen. De kunde exempelvis hjälpas åt genom att ge varandra 

plats att komma åt knapparna. Samarbetet anses ändå begränsat eftersom barnen i första 

hand försökte täcka alla knappar på egen hand, snarare än att kommunicera sinsemellan och 

koordinera någon taktik. 

De föredrar icke-verbalt språk 

I studien var drygt hälften (7 av 12) tystlåtna. Borträknat enkäter och inledande frågor 

yttrade denna hälft av barnen färre än 10–15 ord under test på 18–30 minuter. De flesta i 

studien föredrog att använda en stor omfattning av icke-verbalt språk som att peka, nicka 

och skaka på huvudet. Tre barn använde nästan uteslutande icke-verbal kommunikation. Av 

de fem barn som yttrade sig mer var det endast två barn som samtalade i hög utsträckning. 

Det verbala testparet utgjorde ett undantag och analyseras i ett eget avsnitt (se avsnitt 6.3.3).  

Kommunikation förekommer sällan mellan barn till barn  

I studien var det sällan som deltagare kommunicerade med varandra och de försökte sällan 

hjälpa varandra verbalt. Några barn reserverade kommunikationen till att berätta vad det 

andra barnet inte fick göra. När barn hade frågor ställdes dem oftast till testledaren. Efter ett 

test var det en ifrån personalen som kommenterade att det är nog flera av barnen som ännu 

inte riktigt kommit till det steg i utvecklingen att de förstår att de kan vara till hjälp för 

varandra. 

Några tänker högt  

När barn tänkte högt under test tenderade att de att säga vad de såg på skärmbilden. 

Exempelvis om ett djur dök upp i FingerFun tenderade de flesta att berätta vad det var för 

något djur. I de fall när barn tänkte högt om deras handlingar tenderade de att säga saker 

som: ”Man ska flytta den så här.” eller ”Så här gör man.”. I de fall när barnen fastnade med 

något problem tenderade de att bli helt tysta för att sedan fråga ”Nu då?”, ”Vad ska man 

göra?” utan att få svar ifrån den andra deltagaren.  

Sammanfattningsvis har detta avsnitt beskrivit ett antal olika faktorer som begränsar för 

metodens tillämpbarhet på tre till fyraåriga barn. I nästa avsnitt diskuteras hur parvis 

testning kan vara fördelaktig att tillämpa i andra avseenden än för att erhålla verbala 

yttringar.  

6.3.2 Tillämpbarheten i ett bredare perspektiv 

I denna studie identifierades ett antal aspekter som relaterar till tillämpbarheten av parvis 

testning i ett bredare perspektiv än enbart verbalisering.  

Fördelar med parvis testning  

Sett till att barn är väldigt olika som individer är parvis testning fördelaktigt eftersom det 

genast blir möjligt att inkludera fler testdeltagare per testtillfälle. I föregående avsnitt 

beskrevs bland annat att en grupp på tre till fyraåriga barn kunde upplevas som en grupp på 

två till sex år eftersom det förekommer stora skillnader på individnivå. Om fler barn deltar 

kan undersökningen möjligtvis bli mer rättvisande för tre till fyraåriga barn överlag än om 

enbart de mest framåt och högpresterande inom åldersgruppen deltar. 

En annan fördel med att barn deltar parvis är att testsituationen kan bli mer trygg och 

avkopplad för samtliga barn, personal och testledare. Parvis testning kan möjligtvis reducera 
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den stress som uppkommer vid deltagande och samtidigt möjliggöra för de mer tysta och 

blyga barnen att delta eftersom de inte blir lika utsatta när de sitter två. Det var flera barn i 

studien som var tystlåtna och tenderade att vilja observera. Det är sannolikt att dessa barn 

föredrar att delta i par snarare än att sitta själva. 

Ytterligare en fördel är att parvis testning möjliggör för turtagning. I studien fungerade 

turtagning exemplariskt framförallt under första 10–12 minuterna. De barn som satt intill 

och tittade på tenderade att observera tyst, tålmodigt och engagerat Samtliga barn 

respekterade turtagning, i synnerhet när testledaren eller personal uppmanade till byte. 

Turtagning skapar pauser där barn kan återhämta sig. Med hjälp av turtagning kan 

testledaren hjälpa deltagare att hushålla sin energi, exempelvis när någon håller på att 

bränna ut all energi på ett enda problem.  

Nackdelar med parvis testning 

När två deltar behöver testledaren ägna uppmärksamhet åt att båda förstår, känner sig 

delaktiga och får möjlighet att testa. Med parvis testning blir testsituationen möjligtvis mer 

krävande för testledaren som behöver balansera, underhålla och förklara för två deltagare. 

En annan nackdel är att barnen kan påverka varandra. Exempelvis kan de återge varandras 

svar eller åsikter. I nästa avsnitt beskrivs studiens enda verbala testpar för att presentera hur 

två ovanligt verbala barn kan bidra till ett användbarhetstest med parvis testning. 

6.3.3 Det verbala testparet  

Bortsett ifrån ett testpar i denna studie förekom sällan samtal mellan barn och barn. Detta 

avsnitt återger denna studies undantag för återge hur rikt ett samtal kan bli när två ovanligt 

verbala barn deltar tillsammans. En intressant aspekt i sammanhanget är att trots att barnen 

samtalade i stor utsträckning ändå presterade med en relativt bristfällig turtagning, eftersom 

pojken sällan respekterade flickans tur.  

De två mest verbala barnen i studien deltog i det allra första testtillfället. Det var en flicka 

(flicka1) och en pojke (pojke1) och båda var fyra år gamla. Testledaren har precis tagit fram 

det andra spelet, ThinkRolls. Testledaren berättar att spelet handlar om att ta sig fram med 

spelkaraktären till bubblan med ringen i, vilket man gör genom att dra antingen karaktären 

eller lådor till vänster eller höger med pekfingret.  

Pojken började spela och uttryckte efter en minuts testande ”Hur kan den [spelkaraktären] 

komma ner där?” och kort efter utbrister han ett lätt frustrerat ”argh”. Testledaren 

uppmanar då pojke1 att låta flicka1 testa. Pojke1 överlåter spelet till flicka1 och berättar ”du 

ska komma ner till den där och ta den!”, flicka1 svarar ”-mhm?”. Pojken ser på en kort stund 

och säger ”-nej, inte rulla ner, du måste!” varpå han pekar på skärmen istället för att 

fortsätta meningen. Testledaren får påminna pojke1 om att låta flicka1 prova lite.  

Några nivåer senare uttrycker flicka1 bland annat att ”det är min tur” och ”nej, nu får jag 

göra om” och ”går det att ta upp dom där?”. Pojke1 utbrister ”men [namn] du får inte göra 

så…” sen tar han åt sig surfplattan och säger ”så här, ska man göra!”. Testledaren får 

uppmana pojke1 att låta flicka1 att prova ensam. Men pojke1 avbryter flickan igen varpå 

flicka1 säger till ”-nä, jag ska göra nu”, pojken uttrycker ”-men...”, och får direkt svar: ”-du 

skulle ju inte göra!” (flicka1).  

I en av de sista nivåerna försöker pojke1 med en nivå, men får problem och ställer en fråga 

till testledaren: ”-kan du hjälpa mig lite, å få den lådan dit?”. Testledaren svarar att flicka1 



37 
 

kan prova en gång varpå pojke1 räcker över surfplattan och säger: ”[namn], du ska få den 

lådan att komma dit, och den lådan att komma dit” och flick1 fyller i ”och sen ska den [pekar 

på spelkaraktären] komma dit?” varpå pojke1 svara ”aa…”. Detta avsnitt visar att det 

undantagsvis kan förekomma rika samtal mellan fyraåriga barn, förutsatt att två av de mest 

verbala på avdelningen deltar tillsammans. Tillämpbarheten av parvis testning på mer 

normalpresterande, tre till fyraåriga barn beskrivs i avsnitt 6.3.1. I nästa avsnitt redogörs 

slutsatsen gällande den grad av tillämpbarhet som den roliga verktygslådan och parvis 

testning har på tre till fyraåriga barn. 
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7 Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel diskuteras de erhållna resultaten (7.1), genomförandet av metoder (7.2), hur 

denna undersökning förhåller sig till etiska och samhälleliga aspekter (7.3), förslag på 

framtida studier (7.4) samt slutsatser ifrån resultatet (7.5). 

7.1 Resultatdiskussion 

För att summera har en studie med användbarhetstestning genomförts med 12 deltagare där 

syftet har varit att undersöka i vilken grad som två återkopplingsmetoder är tillämpbara med 

barn under fem år.  

Det resultat som förväntades var dels indikationer sett till om metoderna parvis testning 

respektive den roliga verktygslådan är tillämpbara på barn under fem år och dels i vilken 

utsträckning. Frågeställningen anses delvis besvarad, eftersom det saknas tillförlitliga 

resultat som kan redogöra för den grad som respektive återkopplingsmetod är tillämpbar. 

Det är möjligt att besvara frågeställningen med en tidig subjektiv bedömning, att metoderna 

anses besitta en begränsad tillämpbarhet, men för att ge ett mer tillförlitligt svar på 

frågeställningen behövs fler undersökningar med ett större antal deltagare. 

Det resultat som erhållits har låg tillförlitlighet men bidrar ändå kvalitativt med att 

identifiera samt beskriva centrala aspekter som påverkar tillämpbarheten av 

återkopplingsmetoderna. Om resultatet ska bedömas med kvalitativa bedömningskriterier är 

tillförlitligheten hos resultatet fortfarande begränsad sett till det saknas metodtriangulering, 

studien är begränsad till observationer på material om enbart två timmar och trettio 

minuter, vidare är det enbart en enda persons observationer och analys.  

Eftersom resultaten i denna studie har begränsad tillförlitlighet är det inte möjligt att dra 

slutsatser som att de för studien identifierade aspekterna är sanna i något annat 

sammanhang eller för en större population. De identifierade aspekterna gäller således enbart 

för denna studie tills att framtida studier kunnat stärka eller dementera dem. 

För att mer tillförlitligt kunna besvara i vilken grad eller utsträckning som 

återkopplingsmetoderna är tillämpbara behövs fler undersökningar både kvalitativa och 

kvantitativa. Det är rimligt att anta att resultaten kommer att bli annorlunda i andra 

sammanhang och med fler deltagare. De resultat som har kunnat erhållas i studien anses 

ändå kunna bidra med kunskap eftersom forskningsområdet är ungt och outforskat. Det 

saknas tidigare studier som undersökt och beskrivit aspekterna i återkopplingsmetodernas 

tillämpbarhet med barn i tre till fyra års ålder. 

Några av de resultat som har kunnat erhållas stämmer överens med relevant litteratur i 

området. Exempelvis var ett resultat i studien att en grupp med barn mellan 3 till 4 års ålder 

mycket väl kunde upplevas som en grupp mellan 2 till 6 år. Det överensstämmer med Read 

och Bekker (2011) som konstaterar att en utmaning inom BDI är att en grupp deltagare med 

barn till skillnad ifrån vuxna skiljer sig åt i större utsträckning sinsemellan än vuxna, bland 

annat sett till kognitiva och fysiska förmågor. Detta breda omfång av skillnader ifrån barn till 

barn gör att BDI-fältet skiljer sig ifrån MDI, eftersom vuxna till vuxna är förhållandevis 

statiska sett till utveckling och homogena sett till förmågor (Krasnor & Pepler, 1980 i Read & 

Bekker, 2011). 
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Ett annat resultat ifrån studien var att öppna frågor är svåra att få besvarade, även enkäten i 

den roliga verktygslådan var svårt erhålla svar till, trots att enkäten reducerade antalet 

möjliga svarsalternativ. Detta resultat kan anses överensstämma med Hanna et al. (1997) 

som konstaterar att barn i förskoleåldern har svårt att besvara öppna frågor om vad de har 

för åsikter och preferenser. Vidare visar observationerna i denna studie att barnen är något 

överambitiösa i de svar som lämnas till Smileyometern. Detta resultat överensstämmer med 

en studie av Sim och Horton (2012) som konstaterar att yngre barn svarar överambitiöst på 

Smileyometern.  

7.2 Metoddiskussion  

Min undersökningsmetod var att använda ett eget användbarhetstest där de två 

återkopplingsmetoderna tillämpats. En av fördelarna med att tillämpa ett eget 

användbarhetstest var framförallt att själv kunna erfara allt ifrån att planera till att 

genomföra en undersökning med riktiga förskolebarn. Det var onekligen både utmanande 

och utmattande att genomföra undersökningar med barn, fast är en sak att läsa om en 

undersökning med barn som deltagare och annan sak att kunna erfara undersökningen i 

person.  

Det metodvalet som låg till grund för att undersöka frågeställningen bestod av intervju och 

observation. I studien har i stort sett all data som används för att bedöma metodernas 

tillämpbarhet härstammat ifrån observationer. Intervjun med barnen bestod till mestadels 

av de inledande frågorna om ålder och tidigare erfarenhet. Data ifrån intervju och 

observation har inte fått någon betydande triangulering i denna studie annat än att de 

sammanställts i samma dokument.  

Observationerna i studien kan anses begränsade sett till de inte informerats av något särskilt 

ramverk eller teori som kan rikta uppmärksamheten till kritiska aspekter eller hänga upp de 

viktiga fynden. Tillämpbarheten hos parvis testning kunde med fördel observeras i grova 

drag sett till hur mycket eller ofta barn samarbetar, kommunicerar och turas om. 

Tillämpbarheten hos den roliga verktygslådan var betydligt svårare att observera. Det var 

flera aspekter som ansågs intressanta för att bedöma tillämpbarheten. 

I det sammanhang inför att barnen snart ska få testa ett spel, verkar de flesta barn positiva 

och förväntansfulla bara för att de ska få chansen att överhuvudtaget testa något spel. En 

fråga är om barnen kan skilja på sina positiva känslor och förväntningar de känner  

”i nuet” i jämförelse med sina förväntningar av hur roligt de tror att just ”FingerFun” 

kommer bli att spela. Det är också sannolikt att barnen saknar tidigare erfarenheter av 

liknande spel som de kan associera till, vilket lämnar dem öppna och positiva till vilket spel 

som än kommer.  

Det var utmanande att ställa intervjufrågor till barn i 3–4 års ålder. Enkla frågor som namn 

eller hur gamla de är krävde i flera fall 5–10 sekundrars betänketid, upprepade frågor ifrån 

personal eller ledande frågor innan något svar kunde erhållas. I ett par fall redogjorde 

personal för ålder och namn.  

I jämförelse med att fråga om barns ålder och namn är Smileyometern svårare att få svar på. 

Flera av barnen stannade upp, tysta och satt tittande i flera sekunder. Det är svårt att avgöra 

om barnen är tysta för att de inte förstår eller om de bara behöver betänketid. Om jag kunde 
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göra om studien skulle det vara intressant att utvärdera Smileyometern genom att ställa flera 

uppvärmande frågor för att se om barn använder andra grader än de mest extrema. 

I flera fall verkade barn kunna förstå till viss del eller det mesta av frågorna, men det var 

svårt att bedöma hur mycket barnen förstod eller inte. I många fall besvarades frågorna på 

icke-verbala sätt, så som att barnen nicka eller skaka på huvudet till en ledande fråga. I 

kontrast kunde nästan hälften av barnen föra en flytande diskussion, berätta om att deras 

föräldrar, om att de också har en kamera hemma, eller om vilka spel de hade på datorn 

hemma. Ett par av barnen fick tala ut ett par minuter om allt de hade att berätta om. De var 

intressant nog i denna studie, flera 3 åringar som var överraskande verbala, medan de 

samtidigt förekom 4 åringar som var mer blyga och icke-verbala. Detta kan återigen kopplas 

till att barn i 3 till 4 års ålder är väldigt heterogena, i mental ålder sett är det rimligt att anta 

att det deltog barn i åldrarna 2 till 6 år – de individuella skillnaderna ifrån barn till barn var 

mycket stora. 

När det kom till att utvärdera hur roligt barn hade när de testade ett spel utgick jag ifrån att 

observera om de hade ”jätteroligt”. Det kan anses tveksamt om det är möjligt att observera 

exakt hur roligt någon person har, men i avsnitt (4.3.1) diskuterades bland annat att yngre 

barn mer uttrycksfulla än vuxna och extremvärdet ”jätteroligt” har inte kunnat observeras i 

någon större utsträckning i undersökningen. I grova drag såg de flesta såg ut att ha roligt (3) 

till mer än rolig (4). De var dock ett par som definitivt hade jätteroligt under tiden de 

spelade.   

En aspekt som jag skulle vilja ändra om studien kunde göras om vore att testa med ett roligt 

och ett tråkigt spel snarare än två roliga. En annan aspekt vore att utföra en djupare 

litteraturstudie sett till parvis testning och den roliga verktygslådan snarare än en bred och 

generell som enbart identifierar ett brett antal metoder. 

7.3 Samhälleliga och etiska aspekter  

Enligt Read och Bekker (2011) kan forskningen inom BDI gynna samhället genom att bidra 

med kunskap om hur interaktiva teknologier bör designas, utvärderas och implementeras för 

att bättre stödja för barns användning. En fråga som länge varit aktuell inom BDI är hur 

teknologi kan designas för att kunna bidra till utvecklingen av barns kognitiva, sociala, 

motoriska och perceptuella förmågor (Hourcade et al., 2015). Idag har denna fråga riktats 

mot hur teknologi kan utvärderas och designas för barn under fem år.  

I denna undersökning har fokus varit att undersöka två metoder som kan användas när 

teknologi utvärderas med barn under fem år. Utvärdering viktigt för att säkerställa att 

teknologi kan designas med lämpligt innehåll, utmaning och samtidigt upplevs roligt att 

använda för de avsedda användarna.  

Samhället skulle kunna dra nytta av kunskap om hur teknologi bättre kan utvärderas med 

barn. Bättre kunskap skulle bland annat kunna leda till att den återkoppling som kan 

erhållas blir mer reliabel och på ett bättre sätt reflekterar barnens behov och önskemål. Det 

skulle kunna leda till design av teknologier som är bättre anpassade för de avsedda barnen. 

För utvecklare skulle det innebära att tid och resurser kan sparas på att återkoppling kan 

erhållas om vilka aspekter i designen som bör prioriteras och vilka som bör skalas bort.  
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Eftersom det var minderåriga barn som deltog i denna studie var det extra viktigt att beakta 

de etiska aspekterna. Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska varje deltagare informeras och ge 

sitt samtycke till studien, men om ett barn inte fyllt 15 år är det inte möjligt att erhålla ett 

informerat samtycke. I den här studien har istället förskolans medarbetare och barnens 

vårdnadshavare informerats. Informationen till medarbetare och rektor har skett muntligt 

och genom e-post. Information till föräldrar har skickats ut ett par månader innan test via e-

post ifrån rektor och dels ett par veckor innan ifrån mig personligen på ett föräldramöte.  

För barnens del har både information och samtycke förenklats till en fråga ifrån personalen 

på förskolan: om de vill vara med och testa ett par spel till iPad tillsammans med ett annat 

barn. En annan etisk aspekt som varit viktig i studien är någon ifrån personalen medverkar i 

varje test. Det har inneburit att barnen alltid haft ett stöd nära, ifrån någon person de känner 

och som kan hjälpa dem att uttrycka sina behov. 

En annan etisk aspekt var att videokamera användes som stöd för datainsamlingen. Enligt 

riktlinjerna i Hanna et al. (1995) informerades barnen om utrustningen och ett medgivande 

söktes ifrån dem. Det kändes dock etiskt tveksamt att fråga om medgivande ifrån 

minderåriga eftersom det är uppenbart att de saknar förmågan att bedöma risker och 

överblicka konsekvenserna av att någon data spelas in, men jag ansåg det ändå var viktigt att 

ställa frågan direkt till dem. 

Ett samhälleligt problem som relaterar till ovanstående är att alltfler applikationer och spel 

på marknaden kommer med inbyggd funktionalitet som lagrar användningsdata om 

användaren. Även spel för barn kan samla in information som sedan skickas tillbaka till 

utvecklaren. Denna information kan bland annat användas till att utveckla spelet, men det är 

oklart om denna data har anonymiserats eller inte. Det är etiskt tveksamt att organisationer 

kan samla in och använda data utan att först tydligt informera och fråga om samtycke ifrån 

användaren.  

7.4 Framtida studier  

I den här studien har två återkopplingsmetoder undersökts med ett begränsat antal 

deltagare i en och samma förskolekontext. De resultat som erhölls i denna studie kan bidra 

till forskningen genom en ökad förståelse om återkopplingsmetodernas tillämpbarhet. Dessa 

resultat behöver utvecklas med fler studier som vidare undersöker tillämpbarheten hos 

metoderna. Det är rimligt att anta att metoderna som undersökts i denna studie även kan 

vara tillämpbara i andra sammanhang, exempelvis med äldre eller personer som har 

kognitiva funktionshinder. 

Överlag behöver samtliga verktyg i den roliga verktygslådan undersökas i en större 

utsträckning, exempelvis med fler deltagare och med fler undersökningsmetoder än enbart 

observation. Det kan vara intressant att undersöka huruvida barn i förskoleåldern verkligen 

förstår och kan uttrycka sig genom den femgradiga likertskala som Smileyometern består 

utav. I den här studien bedömdes de flesta svar som överambitiösa eftersom att en majoritet 

av barnen svarade ”jätteroligt” på frågorna. Det anses därför intressant att i första hand 

utföra litteraturstudier som sammanställer tidigare tillämpning av likertskalor med barn i 

förskoleåldern. I andra hand skulle det vara intressant att utföra fler empiriska studier med 

ett större antal deltagare och med olika varianter av Smileyometern, varav exempelvis om 

tre- eller fyrgradiga skalor är lämpligare än den femgradiga.  
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Parvis testning behöver undersökas i större utsträckning än vad som gjorts i studien. I denna 

studie har parvis testning enbart undersökts med sex par. Det behövs undersökningar med 

fler deltagare för att erhålla bättre underlag att bedöma tillämpbarheten hos metoden. Parvis 

testning är ingen ny återkopplingsmetod, Nielsen (1993, i Khanum och Trivedi, 2012) 

rekommenderade metoden för 25 år sedan. Det innebär att det kan finnas tidigare studier 

som undersökt tillämpbarheten hos parvis testning. Dessa studier kan bland annat utgöra 

som underlag för vad som kan observeras för att bedöma tillämpbarheten av metoden.  

7.5 Slutsatser  

Jag har undersökt tillämpbarheten hos två återkopplingsmetoder med barn under fem år. 

Den ena metoden var ”den roliga verktygslådan” som är en enkät som används för att 

utvärdera preferenser samt hur roligt barn upplever användningen av en teknologi. Den 

andra metoden är ”parvis testning” som innebär att barn testar två och två med premissen 

att samarbete och kommunikation ska uppstå. Frågeställningen för studien var följande: 

”Till vilken grad är metoderna ”parvis testning” och ”den roliga verktygslådan” 

tillämpbara i användbarhetstest med barn under fem år?” 

▪ Delfråga 1:  

Hur bidrar ”parvis testning” till att erhålla verbala yttringar om hur 

barn planerar, handlar och uppfattar under interaktion? 

 

▪ Delfråga 2:  
Hur bidrar ”den roliga verktygslådan” till att erhålla återkoppling 
om barns förväntning, bedömning och preferens till produkter? 

 

Sett till de aspekter som efterfrågades i frågeställningen visar studiens resultat att båda 

metoderna har begränsad tillämpbarhet. Denna studie bidrar till forskningen med en viss 

förståelse för begränsningarna hos respektive återkopplingsmetod. Med detta arbete som 

grund kan fortsatta studier utföras för att utveckla förståelsen för metodernas tillämpbarhet. 

Delfråga 1 resulterade i slutsatsen att parvis testning inte är särskilt tillämpbar i det 

avseende att metoden kan främja för att barn verbaliserar sina planer, handlingar och 

uppfattningar. Om parvis testning bidrar till detta är effekten sannolikt mycket begränsad.  

Parvis testning kan bedömas vara tillämpbar sett till andra aspekter än verbalisering. 

Fördelar med att tillämpa metoden är att testsituationen kan bli mer trygg och avkopplad för 

samtliga barn, personal och testledare. Metoden kan möjligtvis reducera den stress som 

uppkommer vid deltagande och samtidigt möjliggöra för de mer tysta och blyga barnen att 

delta eftersom de inte blir lika utsatta när de sitter två. Ytterligare en fördel är att parvis 

testning möjliggör för turtagning. Turtagningen kan skapa pauser där barn kan återhämta 

sig. Med hjälp av turtagning kan testledaren hjälpa deltagare att hushålla sin energi, 

exempelvis när någon håller på att bränna ut all energi på ett enda problem. 

Nackdelar med parvis testning är bland annat att testledaren behöver ägna uppmärksamhet 

åt att båda barnen förstår, känner sig delaktiga och får möjlighet att testa. Med parvis 

testning blir testsituationen möjligtvis mer krävande för testledaren som behöver balansera 

och förklara för två deltagare. En annan nackdel är att barnen riskerar att påverka varandra 

under test, exempelvis genom att kopiera varandras svar eller åsikter. 



43 
 

Delfråga 2 svarades på genom att observera hur roligt barn verkade uppleva interaktionen 

med respektive spel och jämföra med hur de svarade på Smileyometern. En slutsats är att 

barnen svarade överambitiöst, varav exempelvis svar som fem av fem (jätteroligt) förekom 

som det vanligaste svarsalternativet. Denna effekt på erhållna svar har tidigare observerats i 

exempelvis Sim och Horton (2012).  

Det finns få eller inga tidigare studier som undersökt och beskrivit aspekterna i 

återkopplingsmetodernas tillämpbarhet med barn i tre till fyra års ålder. Denna studie har 

utgjort den första explorativa undersökningen och fler kommer att behövas för att kunna ge 

ett mer tillförlitligt svar om metodernas tillämpbarhet. 
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Appendix A -  Anpassning av användbarhetstest 

För möjliggöra för utvärdering med andra deltagare än vuxna i användbarhetstest har 

Hanna et al. (1997) tagit fram riktlinjer för att anpassa användbarhetstestning för barn som 

deltagare. De menar att det finns tre olika åldersgrupper att anpassa för: barn i 

förskoleåldern (2 till 5 år), låg- till mellanstadiet (6 till 10 år) och högstadiet (11 till 14 år). De 

menar att barn som är äldre än 14 sannolikt beter sig som vuxna i en testsituation och bör 

behandlas därefter (Hanna et al., 1997).  

Hanna et al. (1997) konstaterar att barn i förskoleåldern (2–5 år) kan behöva den största 

anpassningen av ett användbarhetstest. Det beror på flera faktorer som bland annat barnens 

koncentrationsförmåga, motivation till att behaga vuxna och deras förmåga att anpassa sig 

till främmande omgivningar och individer. Hanna et al. menar att barn i denna åldersgrupp 

bör tillåtas att kunna utforska utefter deras eget intresse och takt istället för att utföra en 

serie av uppgifter. Det kan alltså vara en idé att låta barn få utforska själva en liten stund 

mellan uppgifter, snarare än att låta dem utföra uppgift efter uppgift.  

Enligt Hanna et al. (1997) kan barnen gärna vilja demonstrera vad de klarar av på egen hand, 

utan något ingripande ifrån vuxna. Det är bättre att observera barns beteende som suckar, 

leende eller om de glider under bordet, än att fråga barnen vilka aspekter de tycker om, 

eftersom barn i denna åldersgrupp ofta har svårt att uttrycka vad de gillar och ogillar i ord 

(Hanna et al., 1997). Dessa riktlinjer är exempel på viktiga aspekter som behöver beaktas när 

barn i förskoleåldern deltar i användbarhetstest.  

I det här arbetet refereras enbart de riktlinjer som har relevans för användbarhetstest som 

tar plats i förskolemiljö med barn i förskoleålder: (1) förberedelse och planering, (2) 

introduktioner, (3) under testet och (4) färdigställande. 

(1) Förberedelse och planering  

• Placera utrustning på sätt som inte distraherar barnets uppmärksamhet. 

Undvik exempelvis att vända barn mot kameran. 

• För att undvika att barn ska bli uttråkade, bör uppgifter för ett test vara 

varierade snarare än upprepningar. Det kan vara också bra att ändra 

ordningen som uppgifter kommer mellan deltagare, för att undvika att alla 

barn är trötta på de sista uppgifterna. 

• Välj ut de barn som åtminstone har någon tidigare erfarenhet av att använda 

den teknologi som ska testas.  

• Barn i förskoleåldern klarar som längst omkring 30 minuter, men det 

kommer kräva extra tid för lek och utforskning. 

• Planera in gott om tid för pauser mellan deltagare. Det är mer krävande att 

testa med barn, speciellt om man befinner sig i samma rum, observerar, ger 

uppmuntran och återkoppling (Hanna et al., 1997).  
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(2)  Introduktioner 

• Etablera en relation med barnen första gången du träffar dem genom att 

kallprata för att lära mer om varandra. Barn berättar gärna om deras 

födelsedagar, spel på datorn, eller deras favoritämnen eller sporter på skolan. 

• Målsman ska erhålla få information om studien, rådande forskningsetiska 

principer samt ge sitt medgivande för barnens deltagande i studien, antingen 

muntligt eller skriftligt (Vetenskapsrådet, 2002). Bland annat ska målsman 

informeras om syftet med studien, att deltagare är anonyma, deltagande är 

frivilligt och data inte får spridas vidare enligt de rådande forskningsetiska 

principerna (Vetenskapsrådet, 2002).  

• Sätt barnens förväntningar på lämpliga nivåer för vad de kommer göra under 

användbarhetstestet. 

• Använd ett skript för att introducera testet till alla deltagare på samma sätt. 

• Berätta för barnen och föräldrar om testutrustningen som används för att ge 

dem en känsla av kontroll och tillit till dig som testledare. 

• Barn yngre än 7 till 8 år behöver ha en testare i samma rum som dem. 

• Yngre eller blygare barn kan känna sig obekväma ensamma med testledaren 

(Hanna et al. 1997). För att barn i förskoleåldern ska kunna tjäna sig bekväma 

bör de alltså inte testa ensamma, utan med kamrater och förskolepersonal. 

 

(3)  Under testet 

• Barn i förskoleåldern kan behöva lite uppvärmning innan, om testet utförs på 

en dator. 

• Bryt ner uppgifter i mindre delar än de för vuxna. 

• Barn tenderar att fråga om hjälp ifall de är osäkra på vad de ska göra. 

Testledare behöver besvara frågorna med frågor tillbaka. 

• Vissa barn kan kämpa med att försöka läsa ord eller siffror. I dessa fall bör 

testledare att be dem att gissa svaret. 

• Försök att använda slutna frågor med barn. Det kommer reducera bördan av 

beslutsfattning för barnen. 

• När barnen tappar uppmärksamhet ska de varsamt påminnas om att 

uppmärksamma datorn. 

• Försök hålla barn motiverade, utan att ge dem återkoppling om de lyckades 

eller misslyckades. Ge generell positiv återkoppling och beröm dem för att de 

försöker på egen hand. 

• Beteendemässiga reaktioner som att barnen rynkar pannan, suckar gäspar 

eller vänder sig ifrån datorn är mer reliabla indikatorer än deras verbala svar 

som ibland kan yttras för att behaga vuxna (Hanna et al., 1997). 

  

(4)  Färdigställande 

• Beröm barnen genom att berätta hur hjälpsamma de var. Detta kommer att 

minska på den stress som uppkommit i testet. 

• Barn och föräldrar uppskattar ofta någon form av gåva (Hanna et al., 1997). 

 


