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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Barn är framtidens användare av teknologi och har växt upp med interaktiva system och teknik som 

underlättar och förbättrar vardagen. Historien berättar om en tid då tekniken inte var lika spridd som 

den är idag, men barn idag ser tekniken som en självklarhet. Barn är en van användare av teknik och 

har ett stort tekniskt kunnande. Surfplattor, mobiler och dator är bara några av de tekniska system 

som barn möter varje dag i sin vardag. En stor del av de spel som finns ute på marknaden är inriktade 

på att spelas av barn och orsaken till det kan ha att göra med att barn har erfarenheter av att 

interagera med olika typer av interaktiva system. 

I takt med att fler spel utvecklas för att användas av barn, ökar förfrågan efter information om barns 

attityder, behov och kunskaper för att kunna anpassa interaktiva system för barn som slutgiltig 

användare. Det är barns intresse och preferenser som är orsaken till att barn föredrar ett spel 

framför ett annat. Många forskare samlar in information om barns åsikter via de vuxna i barns 

omgivning, som lärare och föräldrar. Orsaken till detta kan bero på att det är lättare att få 

information om barn via vuxna eller att informationen från vuxna är lättare att analysera. Men den 

information som ges från föräldrar och lärare är andrahansinformation som består av observationer 

och tolkningar av barns beteende, handlingar och kommentarer. Information blir felaktig, om data 

samlas in från en indirekt källa som kan ha tolkat information utifrån egna åsikter. Det mest 

realistiska sättet att få information om barns intressen och preferenser är att gå direkt till källan och 

fråga barn. Det finns flera svårigheter med att samla in data från barn. Det är svårare att involvera 

barn i forskningsprocesser än i jämförelse med vuxna och det kan vara svårt att kommunicera med 

barn. Det kan vara svårt för barn att processa information om tidigare erfarenheter och kunskap och 

framföra informationen på ett konkret och användbart sätt. De kognitiva förmågor som barn har är 

begränsade och gör att det kan vara svårt för barn att förmedla känslor i verbal form. Det kan därför 

vara lättare för barn att uttrycka känslor i handlingar och beteenden, men det kan leda till problem 

med att forskare ska kunna tolka observationer på ett korrekt sätt. Det finns många svårigheter med 

att fråga barn om deras åsikter, men det är relevant för att få information om barns intressen och 

preferenser. 

Ett sätt att underlätta processen av att samla in data från barn är att tillämpa utvärderingsmetoder. 

Det finns flertalet utvärderingsmetoder, men de flesta är inriktade på att användas med vuxna som 

deltagare. Antingen kan utvärderingsmetoder anpassas för barn som deltagare eller så kan metoder 

specifikt konstrueras för att ha barn som deltagare. 

I denna studie presenteras information om vilka aspekter som MDI-metoder kan anpassa för att 

tillämpas med barn som deltagare och förslag till riktlinjer som kan stödja forskare i processen av att 

barnanpassa utvärderingsmetoder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sammanfattning 

I denna studie har en litteraturstudie genomförts för att få information om vilka 

utvärderingsmetoder som har använts i samband med utvecklingen av spel med barn som deltagare 

och vad det finns för evidens om att metoderna fungerar. Litteraturstudien har bland annat gett 

information om de svårigheter som kan dyka upp under processen av att involvera barn under 

studier. Resultatet av litteraturstudien visar att utvärderingsmetoderna användbarhetstester, Wizard 

of Oz-metoden och tekniken observationsschema kan tillämpas och modifieras för att användas med 

barn. Den roliga verktygslådan och det här eller den där är två metoder som specifikt har skapats för 

att användas med barn som deltagare. Litteraturstudien har även gett upphov till tre riktlinjer på vad 

framtida forskarna kan tänka på under tiden som en metod ska anpassas för barn. De tre riktlinjerna 

heter avgränsa och specificera, barn i fokus och barns förmågor och begränsningar. 
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Introduktion 
Barn-datorinteraktion är en förgrening från ämnesområdet människa-datorinteraktion (Bekker & 

Read, 2011; Fuchsberger, Moser & Tscheligi, 2011; Höysniemi, MacFarlane, Markopoulos & Read, 

2008). Barn-datorinteraktion (BDI) är en översättning av den engelska termen ”child-computer 

interaction” (CCI) och kommer att användas genomgående i rapporten. Området BDI studerar hur 

barn samspelar med interaktiva produkter och mycket i området är fortfarande outforskat 

(Fuchsberger, m.fl., 2011; Höysniemi, m.fl., 2008). BDI är en tvärvetenskap som tar kunskap från olika 

områden och då fältet är nytt, lånas metoder från andra områden för att utforska området 

(Höysniemi, m.fl., 2008). Det är svårt att fastställa när BDI blev ett specialiserat område, då fältet 

gradvis har växt och blivit större (Bekker & Read, 2011; Höysniemi, m.fl., 2008). BDI är ett 

forskningsområde inom MDI som med tiden har blivit ett eget område som utvecklar egna metoder 

och lösningar (Bekker & Read, 2011). 

I följande avsnitt kommer generell information om ämnesområdet människa-datorinteraktion tas 

upp för att ge en mer grundläggande bild av BDI. I avsnitt 1.2 kommer information om problem och 

problematik som finns inom ämnesområdet BDI tas upp och svårigheter i att involvera barn som 

deltagare under utvecklingen av teknologi. Nästkommande avsnitt kommer ta upp generell 

information om barn som användare av spel och barns deltagande under studier som utvärderar spel 

i sin utveckling. I avsnitt 1.4 kommer syftet med studien och problempreciseringen presenteras. I 

femte och sista avsnittet presenterar den metod som har använts för att stödja studien som denna 

rapport beskriver. 

1.1. Människa-datorinteraktion 
Människa-datorinteraktion (MDI) är ett ämnesområde som får kunskap från skilda ämnesområden 

som samhälls- och beteendevetenskap och data- och informationsteknologi. MDI berör förståelsen 

för hur människor använder anordningar, informationsteknologiska och interaktiva system och hur 

de kan bli mer praktiska och användbara (Carroll, 2003). 

Användbarhet har länge varit ett centralt mål att sträva efter inom MDI. Den ursprungliga 

definitionen av användbarhet är att system ska vara lätta att lära sig, lätta att använda, flexibla och 

ge människor ett positivt intryck (Benyon, 2010). Då variationen av användare, aktiviteter, kontexter 

och teknologier av interaktiv systemdesign har ökat, behöver definitionen av användbarhet anpassas 

för varje enskild situation, även om den ursprungliga definitionen fortfarande är giltig (Benyon, 

2010). 

Inom MDI har verktyg och riktlinjer uppstått för att konstruera en grund för att kunna utveckla 

användbara interaktiva system. Ett verktyg för att skapa interaktiva system är att genomföra en 

utvecklingsprocess (Flückiger & Richter, 2014; Granollers, 2003). En utvecklingsprocess är en iterativ 

process och består av tre delar; analys, design och utvärdering (Carroll, 1997). Analysfasen handlar 

om att specificera tydliga och mätbara användbarhetsmål som driver arbetet framåt. 

Användbarhetsspecifikationer är viktiga att formulera för att de som utför arbetet ska veta när 

arbetet har nått det uppsatta målet eller när mer arbete behöver utföras. Den andra fasen i 

utvecklingsprocessen handlar om att designa interaktiva system utifrån de uppsatta specifikationerna 

för användbarhet (Carroll, 1997; Granollers, 2003). Designfasen grundas på det som analysfasen 

kommer fram till. Under designfasen utvecklas protyper av designen till ett färdigt interaktivt system 

och de uppsatta målen för det färdiga systemet jämförs med de mål som protypdesignen uppfyller. I 
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deltagande design är användare delaktiga under designfasen för att formulera mål vid användning av 

designen och planera protypen (Carroll, 1997). Deltagande design är en metod för att involvera 

användare under skapandet av design, för att effektivare nå de uppsatta målen för användbarhet 

(Antle, 2008). Sista fasen handlar om att utvärdera designen av det interaktiva systemet gentemot de 

uppsatta specifikationerna av användbarhet (Carroll, 1997). Det är väldigt dyrt rent ekonomiskt att 

genomgå många cykler av analys och design och därför har tekniker konstruerats för att utvärdera lo-

fi prototyper (Carroll, 1997). En utvärdering av ett system, visar på vilka delar av systemet som 

fungerar och vilka som behöver ses över. Problem som uppstår under användning av system är 

lättare och billigare att korrigera om problemen med systemet pekas ut under tiden som systemet 

utvecklas, istället för att göra om systemet från början. Utvärderingstekniker säkerställer att det 

interaktiva systemet uppfyller krav på att vara användbart, utöver de specifika användbarhetsmålen 

som konstruerades i analysfasen (Carroll, 1997). 

1.2 Problematik inom BDI 
Det finns en hel del problem som forskare kan tänkas stöta på i arbetet med att utveckla analys-, 

design- och utvärderingsmetoder som inkluderar eller är anpassade för barn. Det är till exempel 

vanligt att utvecklare av ny teknologi frågar föräldrar och lärare om vad de tror barn och elever 

behöver (Druin, 2002). En möjlig orsak till att utvecklare frågar vuxna är för att det finns en 

traditionell maktstruktur av att vuxna är de som vet och att barn är de som lär sig, för att barn är 

beroende av att vuxna delger mat, skydd och utbildning (Druin, 2002). Den traditionella 

maktstrukturen kan påverka barn på så sätt att barn tycker det är svårt uttrycka sina åsikter om 

teknik som används i hemmet och i skolan. Därtill kan utvecklare av ny teknologi ha förutfattade 

meningar och fördomar om barn (Druin, 2002). Vuxna människor kan ha egna barn eller kommer 

ihåg den period som de själva var barn och vilka utbildningsstrategier och inlärningsteorier som de 

tyckte om och inte. Dock kan de personliga erfarenheterna inte vara tillräckliga för att stödja de 

nutida barnen (Druin, 2002). De individer som är barn idag kommer snart att bli framtidens 

användare av allt från internet till olika former av applikationer. Barn är beroende av lärare och 

föräldrar för att lära sig och leva i denna komplexa värld (Druin, 2002). Konsekvenserna av att 

beskriva barns tankar, känslor och beteenden utifrån vuxenvärldens perspektiv kan således bli att 

viktiga aspekter inte kommer fram på grund av till exempel vuxnas förutfattade meningar.  

Ett annat problem med att inkludera barns åsikter och perspektiv i utvecklingsarbete är att barn har 

det svårare att verbalisera sina tankar, speciellt när det handlar om abstrakta koncept och handlingar 

(Alexander, Hanna & Risden, 1997; Baldassarri, Cerezo & Marco, 2013; Druin, 2002; Read, 2008). Ett 

exempel på det är när ett barn blir uttråkad av en uppgift som vuxna ber dem att göra, kan barnet 

helt enkelt gå därifrån och börja distrahera ett annat barn (Druin, 2002). Barn utagerar, istället för att 

direkt konfrontera problemet genom en diskussion som en vuxen skulle göra (Druin, 2002). Barnets 

beteende kan enkelt feltolkas av den vuxne som att barnet har en begränsad 

uppmärksamhetsförmåga eller inte är intresserad av att samarbeta. Barn är väldigt ärliga i sin 

respons och kommentarer när det gäller teknologi, men mycket av det barn ”säger” kan vara genom 

deras handlingar och därför behöver handlingarna tolkas i relation till den omgivande miljön 

(Alexander,m.fl., 1997; Druin, 2002; Read, 2008). 

Forskare som samlar in information om barn, behöver ta hänsyn till barns rättigheter. Lagen om 

barns rättigheter har som syfte att skydda barns integritet och låta barn ha friheten att delge sina 

åsikter. Speciella säkerhetsåtgärder ska skydda barn under medverkan i experiment eller 
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undersökningar och gör det svårt att involvera barn i forskningsprocesser (Christensen & James, 

2000). Det kan vara många aspekter som forskarna inte har tagit hänsyn till i planeringen av studien, 

har tid med eller har resurserna för att kunna involvera barn. De skillnader som finns mellan att 

involvera vuxna och barn är väsentliga för forskarna att ha vetskap och förstå vad det innebär att ha 

barn som deltagare under forskningsprocesser. 

Barn är användare av teknik och har därför rätt till att vara involverade i användarcentrerade 

designprojekt. Många tekniska produkter för barn, blir fortfarande enbart utvärderade av vuxna med 

expertiskunskaper (Baldassarri, m.fl., 2013). Det är inte lätt för en vuxen att sätta sig in i hur ett barns 

liv skulle kunna se ut och därmed kan en professionell utvärdering missa stora problem som kan 

uppstå när den slutprodukten används av barn. 

Välkända utvärderingsmetoder för vuxna användare tillämpas även för utvärderingar med barn, men 

då barns kunskaper och liv konstant utvecklas kan det ställa krav på att utvärderingsmetoderna 

anpassas för barn för att fungera (Baldassarri, m.fl., 2013). En del utvärderingsmetoder förkastas när 

de ska användas av barn som tillhör en specifik åldersgrupp, då små barn har en mer begränsad 

förmåga att läsa, verbalisera, koncentrera sig och utföra abstrakta logiskt tänkande än vuxna 

(Baldassarri, m.fl., 2013). Barns outvecklade förmåga till att översätta erfarenheter till muntliga 

uttalanden och att tänka logiskt och abstrakt kan skapa problem, då undersökningsmetoder kräver 

att de medverkande har förmågan att förstå abstrakta koncept och delge muntliga yttranden om 

tidigare erfarenheter (Baldassarri, m.fl., 2013). Ett exempel skulle vara att barn blir frågade om sina 

preferenser och därmed får barnet muntligt försöka förklara orsaken till sin åsikt. Det kan vara svårt 

för barn att tolka sina abstrakta känslor till konkret och praktisk information.  

BDI är ett relativt nytt område och det finns flera inriktningar inom området där det behöver 

bedrivas mer forskning (Höysniemi, m.fl., 2008). Ett exempel är involvera barn under processen av 

att tillämpa utvärderingsmetoder på spel. Barn som är närvarande som deltagare under 

tillämpningen av utvärderingsmetoder kan yttra sina åsikter om spelet som utvärderas (Höysniemi, 

m.fl., 2008). 

1.3 Barn som deltagare 
Spelindustrin är en industri som omsätter flera miljarder och spel utvecklas för olika plattformar, 

anordningar och kommande teknologisk utrustning (Cassidy & Sim, 2013). I takt med att litteratur om 

barns användning av teknik ökar är det ett nödvändigt steg att få kännedom om hur barn ska 

inkluderas i designfasen av att utveckla tekniska produkter (Alexander, m.fl., 1997). Många spel som 

utvecklas är riktade till barn och det är därför också viktigt att använda utvärderingsmetoder som 

fungerar i samspel med barn för att samla information om barn som användare (Cassidy & Sim, 

2013). Barn kommer i kontakt med och använder teknologi i sin vardag (Fuchsberger, m.fl., 2011) och 

då huvudsakligen i skolan eller i hemmet (Bekker & Read, 2011). Barn spenderar hälften av sin vakna 

tid i skolan och det mesta av den andra hälften i närheten av eller i hemmet. Därmed sker 

användandet av teknologi omkring vänner eller familj. Under de tillfällen som teknik används, 

kommunicerar barnen med andra med syfte att socialisera, spela och dela erfarenheter med andra 

barn (Bekker & Read, 2011).  

I många studier inom BDI söker forskare och utvecklare en förståelse för vad barn tycker om 

produkten, applikationen och teknologin som de utvecklar eller utvärderar (Read, 2008). Det finns 

flera anledningar till varför det är bra att ha denna typ av information.  Den första anledningen är att 
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få vetskap om ifall användaren är nöjd och det anses vara en viktig aspekt för användbarhet, vilket 

tyder på att ju mer nöjd ett barn är med en produkt, desto mer användbar blir produkten (Read, 

2008). Den andra anledningen är att veta vilken preferens barn har och som leder barnen till att välja 

en produkt framför andra. Det tredje skälet till att ha informationen är att det finns ett allmänt 

antagande att barn ska ha rätt att fråga efter den teknik som de vill använda och därför är det 

väsentligt att erhålla information om barns åsikter (Read, 2008). 

Det finns exempel på där involverandet av barn som deltagare under analysfasen har varit 

framgångsrikt. Personas är en metod som har dess rötter inom MDI och har blivit tillämpad och 

därefter modifierad för att fungera med barn som deltagare (Antle, 2008; Nygren, Svedberg & 

Wärnestål, 2014). Det ursprungliga ramverket för personas, med text och bild som representerar en 

arketyp av användare, användes som en första mall. Utifrån mallen påbörjade utvecklare att 

resonera kring hur de kan anpassa personas till att fungera på barn (Antle, 2008; Nygren, m.fl., 2014). 

Ett ramverk för barnpersonas konstruerades och omfattar teorier om barn och praktikbaserad 

erfarenhet av barn som användare. Ramverket för barnpersonas användes på den ursprungliga 

modellen av personas och mallen för personas modifieras till att kunna användas på barn. 

Slutprodukten av undersökningen blev barnbaserade personas som därefter tillämpas för att vägleda 

designfasen. Modifieringen av den ursprungliga metoden personas, fungerar även om det är svårt att 

mäta hur effektiv den är (Antle, 2008). Ett annat sätt att modifiera den ursprungliga mallen för 

personas, var att utgå från de krav och mål som barn har och tillämpa dem på personas. Vid det 

tillfället tillämpades metoden personas på ett liknande sätt som den används i relation till vuxna. Den 

stora skillnaden var att det var barn som kom med åsikter, krav och mål med det system som skulle 

utvecklas. Personas anpassades för att fungera för en specifik arketyp och i detta fall barn som har 

cancer (Nygren, m.fl., 2014). 

1.4 Syfte och problemprecisering 
Det finns en traditionell maktstruktur mellan barn och vuxna som påverkar barns förmåga till att 

uppriktigt uttrycka sina åsikter, vilket gör det svårt att samla in konstruktiv information (Druin, 2002). 

Barns rättigheter är en juridisk lag med syfte att skydda barn och speciella säkerhetsåtgärder finns att 

ta hänsyn till för att kunna involvera barn under forskningsprocesser (Christensen & James, 2000). 

Bristande kunskaper om barns utveckling påverkar utvecklares tolkning av kommunikationen mellan 

barn och vuxna (Druin, 2002). Huvudsakligen samlar utvecklare information om barns användning av 

teknik från lärare och föräldrar och informationen från vuxna blir därmed baserad på vuxnas 

tolkningar och observationer (Druin, 2002). 

Det finns dock vissa studier som tyder på att metoder; som ursprungligen är utvecklade med fokus på 

vuxna också kan fungera på barn (Alexander, m.fl., 1997; Antle, 2008; Baldassarri, m.fl., 2013; 

Nygren, m.fl., 2014). Personas är en metod som har fungerat på barn, men först efter att den blivit 

modifierad för att fungera på barn (Antle, 2008; Nygren, m.fl., 2014). Möjligheten finns att det finns 

flera metoder skapade för att användas av vuxna som kan anpassas för att fungera på barn, men det 

saknas en systematisk genomgång och utvärdering av tillgängliga metoder och även riktlinjer för hur 

anpassning av metoder för barn i de olika utvecklingsfaserna ska gå till (Antle, 2008; Höysniemi, m.fl., 

2008). 

Fokus för detta arbete är användandet av utvärderingsmetoder under utvecklingsprocessen av spel 

för att det är en inriktning som det redan existerar information om, är ett brett område och som är 
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relaterat till både MDI och BDI. Fokus är på utvecklingsfasen av spel då ämnesområdet är väldigt 

brett och det finns fortfarande outforskade delar av området (Höysniemi, m.fl., 2008). 

Syftet med den här undersökningen är att ge forskare förutsättningar för att involvera barn och få del 

av barns kunskaper, behov och attityder i utvecklingsprocesser av informationsteknologiska system. 

Frågeställningen som ligger till grund för det här arbetet är: 

Vilka aspekter av MDI-metoder behöver anpassas för att kunna involvera barn som deltagare och få 

fram korrekt och relevant information om barns behov, kunskaper och attityder. 

Frågeställningen besvaras genom en litteraturundersökning som har syfte att kartlägga existerande 

metoder och försök till nya metoder inom barn-datorinteraktion. Vidare kommer rapporten att 

utifrån den samlade litteraturen föreslå riktlinjer som kan användas för att anpassa MDI-metoder för 

att användas med barn som deltagare. Riktlinjerna strävar efter att kunna användas i samband med 

metodanvändning i de olika faserna i utvecklingsprocessen. Oavsett om en metod är inriktad för att 

samla in information om användare i analysfasen eller för att utvärdera interaktiva system i 

utvärderingsfasen, ska riktlinjerna kunna gälla och vara praktiska. 

Studien avgränsas på så sätt att den kommer att främst behandla barn-datorinteraktion där det 

informationsteknologiska systemet är någon form av dataspel. Avgränsningen görs på grund av att 

utvecklingen av spel är ett ämnesområde som direkt innefattar tillämpningen av 

utvärderingsmetoder. I utvecklingen av att skapa ett spel, behöver spelet kontinuerligt utvärderas för 

att identifiera användbarhetsproblem och för att säkerställa att spelet går att spelas av användare 

(Benyon, 2010). Det är också viktigt att kunna skilja mellan relevanta och icke-relevanta artiklar. Det 

är viktigt att veta vad som ska ingå i studien och inte, för att hitta litteratur som direkt är relaterade 

för frågeställningen och för att besvara syftet. 

1.5 Metod 
En litteraturstudie genomfördes för att hitta svar på studiens syfte och frågeställning. Litteraturstudie 

är en process som omfattar specificeringen av målet med varje enskild informationssökning, sökande 

efter litteratur i databaser med användandet av nyckelord och en skriftlig kortfattad redogörelse för 

relevant litteratur (Dawson, 2009). Processen av att studera litteratur skedde i omgångar och utifrån 

ett iterativt perspektiv. Användandet av metoden litteraturstudie skedde löpande under 

genomförande av arbete, då det kan saknas information som kan komplettera existerande 

information. Processen av att lägga till information, redigera och kritisk granska är väsentliga för att 

kunna samla strukturera en stor mängd information utifrån ett gemensamt syfte (Dawson, 2009). 

De databaser som användes för att söka efter information var ACM, Google Scholar och Högskolan i 

Skövdes bibliotek. Nyckelord specificerades och användes för att söka efter relevant litteratur. De 

olika nyckelorden var; Analys, design, evaluation, HCI,CCI, introduction, children, computer, 

interaction, method, personas, usability engineering, research, evaluating, games och Wizard of Oz. 

Studien började med ett sökande efter relevanta artiklar om metoder som har använts och anpassats 

för att fungera på barn. Det blev uppenbart under processen av att söka efter artiklar att det finns 

redan existerade information om detta område och därför blev det relevant att avgränsa sökningen. 

Först avgränsades sökningen till en specifik utvecklingsfas inom MDI, analysfasen. Under processen 

av att läsa artiklar, notera forskningsresultat och letade efter ny litteratur började det bli uppenbart 
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att sökningen blev för snäv. Väldigt mycket användbar data sållades bort och sökningen behövde bli 

bredare för att få tillräcklig mängd data. I detta skede skedde en process av att hitta en ny inriktning, 

bredda sökningen och leta ny relaterad data. Utifrån processen ändrades fokus för sökningen till att 

finna litteratur om utvärderingsfasen och studier som tillämpar utvärderingsmetoder. Under 

processen av att återigen söka efter relevant information, blev ett mönster uppenbart. En majoritet 

av den litteratur som hittades handlade om att utvärdera spel och processen av att utveckla spel. 

Därefter inleddes en ny fokusering på utvärderingar av spel med barn som deltagare. I samband med 

genomförandet av litteraturstudien blev det tydligt att utvärderingsmetoder kan tillämpas under 

hela utvecklingen av spel. Data från litteraturstudien ledde till en konstruerad helhetsbild av området 

och hur de relaterade ämnesområdena samspelar. Utifrån helhetsbilden fortsatte litteraturstudien 

med ett medvetet fokus på hur utvärderingsmetoder tillämpas under utvecklingsprocessen av spel 

med barn. 
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2 Litteraturstudie 
Utifrån litteraturstudien hittades ett antal olika studier som tillämpat metoder för att utvärdera olika 

moment av processen av att skapa spel med barn. Avsnitt 2.1 beskriver tillämpningen av 

användbarhetstester inom MDI och BDI. Följande avsnitt presenterar tillämpning av Wizard of Oz-

metoden och användning av metoden med barn som deltagare. Avsnitt 2.3 omfattar metoden 

observationsschema och tillämpning av metoden med barn. Nästa avsnitt presenterar först en 

introduktion till metoder specifikt skapade för att användas med barn som deltagare. Efter 

introduktionen presenteras två metoder som är inriktade på att användas med barn. Den första 

metoden heter den roliga verktygslådan och den andra metoden heter det här eller den där. 

Nästkommande och sista avsnitt är analys och resultat. Avsnittet presenterar en analys av den funna 

litteraturen i litteraturstudien och resultatet av den genomförda litteraturstudien. 

2.1 Användbarhetstester 
Användbarhetstester är ett sätt att utvärdera teknologi för att hitta problem som användare kan 

stötta på under användandets gång. Användbarhetstester testar spelet med riktiga användare och 

ger information om vilka problem som skulle kunna dyka upp när spelet används av slutanvändaren 

(Baldassarri, m.fl., 2013). Det är viktigt att användbarhetstesterna utförs med ett representativt 

exempel av användare, då inte alla användare är identiska (Donker & Reitsma, 2004). Oavsett om det 

är vuxna eller barn kommer olika användare stöta på olika problem och delge olika kommentarer. Till 

exempel kan kön ha en inverkan på antalet problem som barn hittar i den teknologi som utvärderas 

under testet (Donker & Reitsma, 2004). Dessutom kan barns tidigare erfarenheter ha en inverkan på 

barns interaktion med teknologi. Till exempel kan barn som aldrig har interagerat med datorer 

tidigare, ha problem med att använda en datormus (Donker & Reitsma, 2004). Deltagaren under 

användbarhetstestet får i uppgift att använda en eller flera funktioner av systemet för att testa hur 

väl teknologin fungerar under interaktionen (Benyon, 2010). Utvärdering med användare ger även 

information om vad användare kräver av systemet och användarens uppfattning om teknologin. 

Användarbarhetstester utmanar teknologin under tiden som teknologin utvecklas, för att hitta 

problem som kan lösas innan den slutgiltiga produkten är färdig. Det blir betydligt svårare att 

korrigera de problem som hittas när teknologin är färdig, än när det fortfarande utvecklas (Benyon, 

2010). 

2.1.1 Metodens tillämpning inom MDI och BDI 

Användbarhetstester är en vanlig metod för att utvärdera system inom MDI. Metoden kan användas 

så snart det finns en idé om ett system (Benyon, 2010). Varje test anpassas för den specifika situation 

som det ska användas i, genom att identifiera handlingar som användare ska utföra med användning 

av systemets funktioner. Användbarhetstester med barn skiljer sig dock i flera avseenden från tester 

med vuxna. Handlingarna som barnen ska genomföra behöver anpassas till den kognitiva förmåga 

som barnen har (Baldassarri, m.fl., 2013). Beroende på hur gamla barnen är, behöver specifika 

åtgärder has i åtanke. Till exempel har barn som är mellan två och fem år en skiftande 

koncentrationsförmåga, som gör att de under vissa tillfällen kan vara väldigt koncentrerade och vid 

andra tillfällen inte alls (Alexander, m.fl., 1997). Barn mellan elva och 14 är betydligt lättare att 

involvera under användbarhetstester, då de är mer bekväma med främlingar och datorer. Generellt 

sett har barn en begränsad koncentrationsförmåga och svårt att förstå abstrakta koncept 

(Baldassarri, m.fl., 2013). 
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Det har utförts forskning inom ämnesområdet utvärdering, för att få information om hur effektivt 

och tilltalande olika typer av teknisk utrustning och elektroniska system är som används av barn 

(Alexander, m.fl., 1997; Bekker & Markopoulos, 2003). Det finns tre vanliga målgrupper där barnens 

ålder varierar, barn som är två till fem år, barn som är sex till tio år och barn som är elva till 14 år. 

Varje målgrupp har specifika egenskaper som skiljer gruppen från resterande och många beteenden 

överlappar varandra (Alexander, m.fl., 1997). De flesta barn som är yngre än två och ett halvt år har 

inte tillräcklig erfarenhet och kunskap om teknik för att kunna ge användbar data. Barn över 14 år 

kommer troligen att bete sig som vuxna i en utvärderingssituation (Bekker & Markopoulos, 2003) och 

bör behandlas därefter (Alexander, m.fl., 1997). I följande avsnitt kommer information om hur barn 

som tillhör de olika målgrupper bör behandlas och inkluderas för att kunna delge användbar 

information. 

2.1.2 Användbarhetstester med barn som är två till fem år 

Barn som är mellan två och fem år behöver en omfattande anpassning av användbarhetstester på 

grund av flera orsaker. Barn i den åldern vill behaga vuxna, deras koncentrationsförmåga är väldigt 

begränsad och de kan behöva mycket tid och energi för att vänja sig vid nya miljöer och människor 

(Alexander, m.fl., 1997).  Generellt sett borde barn som är två till fem år bli tillåtna att använda 

datorn som de själva vill och använda teknologin i sin egen takt. Vanligtvis vill barnen gärna visa vad 

de kan göra på datorn utan extern hjälp. Barn i denna ålder har svårt att uttrycka i ord vad de tycker 

om och inte, vilket gör att barn som deltar i studier bör observeras utifrån barnens beteende 

(Alexander, m.fl., 1997; Brouwer-Janse, Coleman, Fozard, Suri, Vries & Yawitz, 1997). Barnen kan 

t.ex. sucka, le eller gömma sig under ett bord. Forskare som vill samla in information om vad barn 

tycker om teknikens utseende och vilket engagemang som barnen visar gentemot teknologi, bör 

därmed utgå från observationer av barns beteende (Alexander, m.fl., 1997).   

2.1.3 Användbarhetstester med barn som är sex till tio år 

Barn som är mellan sex och tio år gamla är relativt enkla att ha som deltagare under 

användbarhetstester. Barnens erfarenheter i skolan gör dem redo att följa instruktioner från en 

vuxen, bli tillsagda att utföra en uppgift och de är generellt sett inte självmedvetna om någon 

observerar dem under tiden de spelar på en dator (Alexander, m.fl., 1997; Bekker, Kesteren, Lloyd & 

Vermeeren, 2003). De vill gärna svara på frågor och pröva nya saker och de gör det utan svårigheter. 

I denna åldersgrupp har barn utvecklats till att vara mer sofistikerade när det gäller att beskriva saker 

som de ser och genomför (Alexander, m.fl., 1997). Generellt sett är barn som är sex och sju år redo 

att använda datorer, men kan vara blyga och ha svårt att artikulera under tiden som de pratar om 

datorer. Barn som är tio år gamla kan ha en omfattande erfarenhet av datorer och är redo att 

kritisera den teknik som utvärderas under användbarhetstestet (Alexander, m.fl., 1997).   

2.1.4 Användbarhetstester med barn som är elva till 14 år 

Precis som ovanstående åldersgrupp är barn som är elva till 14 år enkla att inkludera under 

användbarhetstester. De flesta barn i denna åldersgrupp är bekväma med datorer (Alexander, m.fl., 

1997). Barnen kan bli utfrågade och tycka om att genomföra den specifika handling som de ombeds 

att utföra, om de innan får tid att utforska tekniken. Några barn i denna åldersgrupp kan ha 

förmågan att tänka högt under användbarhetstestet, medan andra kan vara väldigt självmedvetna 

om att ha människor som observerar dem och lyssnar på vad de har att säga (Alexander, m.fl., 1997). 

Barn som är elva till 14 år kan ha en hög nivå av datorexpertis eller ha distinkta förväntningar på vad 

de kommer att göra under användbarhetstestet (Alexander, m.fl., 1997).   
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I en artikel presenterar forskare sin forskning med syfte att utforska fördelarna med att använda 

greppbar interaktionsteknologi som utbildande aktiviter för unga barn och barn med kognitiva 

funktionsnedsättningar (Baldassarri, m.fl., 2013). Spelet som använde den greppbara 

interaktionsteknologin är ett minispel som går ut på att samla in ingredienser för att kunna baka en 

kaka. Forskarna som genomförde studien beskriver i artikeln att de har tagit del av tidigare material 

om utvärdering med barn och har därefter fått tillgång till data om vad de bör tänka på under 

utvärderingen med deltagarna (Baldassarri, m.fl., 2013). Undersökarna förstår att barnens 

koncentrationsförmåga är begränsad och att de handlingar som barnen ska genomföra under testet 

ska vara konkreta och enkla (Baldassarri, m.fl., 2013). Det som tydligt framgår är att de dagisbarn 

som spelade spelet inte nådde målet med spelet, utan istället genomförde handlingar i spelet 

repetitivt. Barnen samlade ihop fler objekt än vad som behövde för att klara spelet. Skolbarnen 

samlade in det exakta antalet ingredienser som behövdes för att slutföra spelet (Baldassarri, m.fl., 

2013). Forskarna menar att barnen på dagiset har en begränsad koncentrationsförmåga, då de är tre 

till fyra år gamla. Enligt tidigare studier borde detta uttalande stämma, då det finns information om 

att barn mellan två och fem har en begränsad koncentrationsförmåga (Alexander, m.fl., 1997).  

I en annan studie försökte forskare få svar på om användandet av metoden tänka högt i samband 

med användandet av beteendeobservationer kan vara ett värdefullt tillvägagångsätt för att utvärdera 

användbarheten hos ett interaktivt system inriktad på att ha barn som användare (Donker & 

Reitsma, 2004). Under forskningen testade deltagarna ett utbildande interaktivt system som heter 

”Leescircus”, som går ut på att barn ska utföra övningar som ska introducera användaren till att läsa 

(Donker & Reitsma, 2004). Barnen som deltog i studien var i genomsnitt sex till sju år gamla. Det var 

av vikt att barnen som deltog var uppmärksamma på de auditiva instruktioner som gavs, då 

instruktionerna till övningarna enbart gavs auditivt (Donker & Reitsma, 2004). Det dokumenteras två 

typer av beteenden som kan indikera på att barnen inte höll uppmärksamheten fokuserad på 

instruktionerna (Donker & Reitsma, 2004). Det första beteendet var att barnen var rastlösa, tittade 

omkring sig, ändrade hur de satt och så vidare. Det andra beteendet var att barnen började klicka 

med en datormus under tiden som de auditiva instruktionerna gavs. Speciellt fokuserade barn som 

har stor erfarenheter av datorer sin uppmärksamhet på objekt och händelser runt omkring istället för 

på instruktionerna, då de inte behöver instruktionerna för att slutföra uppgiften (Donker & Reitsma, 

2004). 

Spelet ”Leescircus” som användbarhetestet testade är samma spel som en av de två forskare som 

genomförde studien tidigare har utvecklat och spelet är fokuserat på att användas av barn som går 

på dagis (Reitsma, 1999). Den andra forskaren har tidigare utfört studier som involverar barn som 

deltagare med en utomstående forskare (Donker & Markopoulos, 2002). Den utomstående forskaren 

har dessutom tidigare genomfört studier med barn som deltagare och har tidigare erfarenheter av 

att arbeta med barn (Höysniemi, m.fl., 2008). De forskare som genomförde användbarhetstestet har 

haft tidigare erfarenheter av att arbeta med barn och de vet om att barns kognitiva förmågor är 

begränsade (Donker & Markopoulos, 2002; Reitsma, 1999). 

Barn som är sex och sju ska vara relativt enkla att involvera under användbarhetstester och därför 

kan problemen som uppstod i en studie ha haft fler orsaker än barnens koncentrationsförmåga 

(Alexander, m.fl., 1997). Forskarna menade på att en möjlig orsak till att barnen hade svårt att hålla 

uppmärksamheten på instruktioner är instruktionerna kan ha varit för svåra att förstå (Donker & 

Reitsma, 2004). Det är mycket möjligt att instruktionerna skulle ha kunnat vara svåra för deltagarna 
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att förstå, då barn generellt sätt kan ha svårt att förstå abstrakta koncept (Alexander, m.fl., 1997; 

Antle, 2008; Baldassarri, m.fl., 2013; Read, 2008). Det är dock svårt att veta om instruktionerna som 

gavs var abstrakta, då det saknas information om hur instruktionerna var formulerade. Forskarna 

som genomförde forskningen har tidigare erfarenheter och kunskap av att arbeta med barn och bör 

därför ha en förståelse för att barn har svårt att förstå abstrakta koncept (Donker & Markopoulos, 

2002; Reitsma, 1999). En möjlig orsak till varför barnen hade svårt att hålla uppmärksamheten på 

instruktionerna kan ha varit hur instruktionerna gavs. Det finns information om att data kan lagras i 

minnet på olika sätt (Benyon, 2010). Det finns generellt sett olika sätt att lagra minnen och olika sätt 

att processa minnen. Ett sätt att processa minnen är att skapa en relation mellan minnet och olika 

sinnen som hörsel, känsel och så vidare (Benyon, 2010). Under användbarhetstestet som barnen 

genomförde fick de enbart instruktioner auditivt. Det enda sätt som barnen kunde lagra i minnet var 

genom hörsel och många gånger kan ett stimuli behöva upprepas för att minnet ska lagras (Benyon, 

2010). Det kan ha varit svårt för barnen att komma ihåg instruktionerna om de inte hade lagrats 

effektivt i barnens minne. Ett sätt att öka möjligheten för att lagra ett minne är att fokusera på den 

information som ska memoreras. Det är här som koncentrationsförmågan är viktig, om barnen 

fokuserade på att memorera informationen blir sannolikheten högre att minnet lagras (Benyon, 

2010). Då barns koncentrationsförmåga är begränsad (Baldassarri, m.fl., 2013) är det av vikt att skapa 

en optimal miljö för barnets inlärning. Det nämns inte i artikeln (Donker & Reitsma, 2004) vilka 

åtgärder forskarna genomförde för att främja barnens inlärningsförmåga. Användbarhetstestet i sig 

självt kan ha varit anpassat för att ha barn som deltagare, men andra element som forskarna inte 

tänkte på kan ha påverkat barnens deltagande. I detta fall kan forskarna ha behövt stödja 

deltagarnas förmåga att memorera instruktionerna genom att ge skriftliga instruktioner eller ta bort 

onödig information. Problemen som uppstod under genomförandet av studien (Donker & Reitsma, 

2004) kan ha haft olika orsaker och forskarna vet inte själva med säkerhet vilka orsaker eller orsaken 

var. Det som dock är säkert är att forskarna kan ha behövt vara mer medvetna om de begränsade 

förmågor som barn har, för att minimera risken för problem under barns deltagande i 

forskningsprocesser. 

Användbarhetstester kan anpassas för att kunna ha barn som deltagare. Det finns instruktioner och 

tips som kan vägleda forskare under tillämpningen av användbarhetstester med barn (Alexander, 

m.fl., 1997). Användbarhetstester är en flexibel utvärderingsmetod som kan användas under olika 

förhållanden och det finns flera aspekter som stödjer detta. Uppgiften som deltagarna genomför i 

samband med tillämpning av användbarhetstester är konstruerade för att kunna anpassas för de 

begränsningar och förmågor som deltagarna har (Baldassarri, m.fl., 2013; Benyon, 2010; Donker & 

Markopoulos, 2002). Det finns information om att användbarhetstester kan tillämpas med deltagare 

som har fysiska funktionsnedsättningar (Baldassarri, m.fl., 2013). Användbarhetstester har inte 

bestämda riktlinjer för vem som kan vara deltagare och hur uppgiften som ska testas ska se ut 

(Benyon, 2010). Användbarhetstester bestämmer inte på förhand om vilka deltagarna bör vara. 

Användbarhetstester utvärderar det tekniska system inte deltagarnas förmåga att utföra uppgifterna. 

Det är fokus på att det är systemet som testas och att problem som identifieras inte är deltagarnas 

fel (Benyon, 2010). Användbarhetstester har förutsättningarna för att anpassas för att involvera barn 

som deltagare, på grund av att det går att anpassa den uppgift som ska genomföras utifrån 

deltagarnas förutsättningar, användbarhetstester har inte bestämda riktlinjer och för att det är 

teknologin som testas under användbarhetester och inte deltagarnas förmåga att genomföra 

uppgifter. Ett exempel på att användbarhetstester går att tillämpa med barn är att i en artikel 



12 
 

presenteras användandet av användbarhetstester med barn som är tre till fem år (Baldassarri, m.fl., 

2013). Barn i den ålderskategori där barn bör vara svåra att involvera under användbarhetstester 

(Alexander, m.fl., 1997), men forskarna får ett praktiskt resultat på användandet av 

användbarhetstester. Forskarnas framgång kan ha berott på deras tidigare kunskaper och 

erfarenheter av att arbeta med barn som tydlig presenteras i artikeln. Forskarna var sedan innan 

medvetna om barnens förmågor och begränsningar och kunde anpassa tillämpningen av 

användbarhetstester för deltagare som är tre till fem år (Baldassarri, m.fl., 2013). Utifrån detta 

exempel på ett framgångsrikt resultat kan användbarhetstester anpassas för att få ett informativt 

och praktiskt resultat med deltagare som kan vara svåra att involvera. Det finns evidens på att 

användbarhetstester kan användas med barn som deltagare och metoden har alla förutsättningar för 

att kunna anpassas för barn. 

En aspekt som blir tydlig när man beaktar tillämpandet av användbarhetstester är att det är av vikt 

att forskare har tidigare erfarenheter av att bedriva forskning med barn och att deras kunskaper om 

barns kognition och beteenden har en inverkan på användbarhetstesters genomförande och resultat 

(Alexander, m.fl., 1997; Antle, 2008; Bekker, m.fl., 2003; Benyon, 2010; Baldassarri, m.fl., 2013; 

Donker & Markopoulos, 2002; Donker & Reitsma, 2004; Druin, 2002). Det är flera aspekter som gör 

det särskilt viktigt att forskare behöver träning och tidigare erfarenhet av barn som försöksdeltagare 

för att studierna ska fungera så bra som möjligt. För det första är, som konstaterat ovan, barns 

kognitiva förmågor mer begränsade och annorlunda än vuxnas kognition, vilket gör det svårt att för 

en forskare föreställa sig vilka krav inkluderandet av barn ställer på användbarhetstestet. Forskare 

bör därför se till att på olika sätt bekanta sig och även inskaffa teoretiska kunskaper om barns 

förmågor och beteenden i situationer liknande dem vid användbarhetstest. Det är genom de här 

kunskaperna om barns kognition som forskarna kan anpassa en handling utifrån barns begränsade 

uppmärksamhetsförmåga genom att t.ex. låta barnen få vila mellan varje handling eller göra 

handlingarna roliga för barn att genomföra. Forskarna kan också försöka konstruera handlingar som 

är enkla och lätta att förstå för barn, för att t.ex. inte ställa krav på barns förmåga att minnas detaljer 

och ta fram minnen. Forskare som inte förstår att barn är annorlunda, kan stötta på svårigheter 

under tidens gång, som till exempel att barn avbryter sitt deltagande för att till exempel studien blir 

för tröttande. Det är i samspel mellan forskarnas kunskaper om barns kognition och tidigare 

erfarenheter som det går att anpassa användbarhetstester utifrån barns förmågor och begränsningar 

på ett effektivt och framgångsrikt sätt.  

En annan aspekt av användbarhetstester som ställer krav på forskarna och testets design är att 

informationen om uppgifterna som ska utföras i användbarhetstestet behöver vara särskilt 

utformade för att passa barn för att de ska kunna medverka och genomföra uppgifterna. Det är då 

forskarnas tidigare erfarenheter och kunskaper är viktiga för att tillämpningen av 

användbarhetstester med barn ska bli lyckad. Forskarna behöver anpassa bland annat 

informationsmängden och hur informationen presenteras för barnen. 

2.2 Wizard of Oz-metoden 
Wizard of Oz-metoden myntades av John F. Kelley år 1984. Ursprungligen fick metoden namnet Oz- 

paradigmet och innefattade att deltagare i ett experiment fick intrycket av att de interagerar med ett 

program som förstår engelska lika bra som en människa (Kelley, 1984). Metoden fick med tiden ett 

nytt namn, Wizard of Oz-metoden (WOz) (Hämäläinen, Höysniemi & Turkki, 2004). Appliceringen av 

WOz-metoden för att undersöka tidiga prototyper som inte har full funktionalitet har en lång historia 
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(Grill, Polacek & Tscheligi, 2012). Studier som tillämpar WOz på tidiga prototyper som penna och 

papper kan identifiera hur användaren skulle kunna interagera med ett användargränssnitt innan det 

har utvecklats. När en användare ska utforska ett mer komplext system räcker oftast inte penna och 

papper och ersätts av WOz-system som ger användaren möjligheten att utvärdera systemet (Grill, 

m.fl., 2012). Det vanliga tillvägagångsättet i detta fall är att utveckla ett specifikt prototypsystem som 

tillåter en gömd människa, trollkarlen, att kontrollera specifika funktioner och därmed härma ett 

specifikt beteende för systemet. Dessa typer av system används ofta i laboratoriestudier som tillåter 

en mänsklig trollkarl att enkelt observera deltagaren när deltagaren interagerar med prototypen. För 

detta syfte används ett utrustningssystem som kan spela in ljud och bild för att tillåta den mänskliga 

trollkarlen att observera och reagera utifrån användarens handlingar (Grill, m.fl., 2012). 

2.2.1 Metodens tillämpning inom MDI och BDI  

WOz-metoden har använts många gånger inom området MDI och har brukats för att bland annat 

utvärdera designval (Bolter, Dow, Gandy, Lee & Oezbek, 2005; Grill, m.fl., 2012; Hämäläinen, m.fl., 

2004). Metoden har visats sig vara avgörande för att designa interaktiva applikationer som använder 

teknologi eller algoritmer som är svåra att implementera eller inte har blivit påkomna ännu (Grill, 

m.fl., 2012). WoZ-metoden har använts i stor utsträckning av forskare inom MDI sedan metoden blev 

påkommen (Grill, m.fl., 2012). Utöver WoZ-metodens användning inom MDI, har metoden används 

på ett framgångsrikt sätt genom att stödja prototyputvecklingen av ett interaktivt actionspel 

tillsammans med barn (Hämäläinen, m.fl., 2004). Det finns flera studier där WoZ-metoden har 

använts i samband med barn på ett framgångsrikt sätt (Brashear, Hamilton, Hamilton, Henderson, 

Lee & Starner, 2005; Connell, Kuo, Liu & Piper, 2013; Hämäläinen, m.fl., 2004; Read & Höysniemi, 

2005). Metoden användes utifrån syftet med studien och prototypens förutsättningar och 

begränsningar, precis som metoden skulle användas inom MDI. 

I en studie (Hämäläinen, m.fl.,  2004) försökte undersökare hitta de mest instinktiva rörelserna som 

kan agera som spelkontroller för ett actionspel som ska spelas av barn. Forskarna som genomförde 

studien har haft tidigare erfarenheter av att samspela med barn och utifrån undersökarnas tidigare 

erfarenheter blir barn mer avslappnade med att kommunicera med vuxna när det finns flera barn än 

vuxna närvarande (Hämäläinen, m.fl.,  2004). Under varje enskilt test närvarade en vuxen, två barn 

och WOz-teknologi. Det var relevant att varje test genomfördes med två barn, för att förebygga 

blyghet och skapa en balans mellan antalet vuxna och barn (Hämäläinen, m.fl.,  2004). 

Undersökarnas tidigare erfarenheter påverkade hur testet genomfördes och kan ha haft en positiv 

påverkan på barnen (Alexander, m.fl., 1997; Hämäläinen, m.fl.,  2004). Användandet av WOz-

metoden var framgångsrikt, då barnens snabba rörelseförändringar och rörelser hann registreras och 

återges (Hämäläinen, m.fl.,  2004). Det var osäkert om de snabba rörelserna skulle kunna noteras och 

återges i den takt som de utfördes och härmades. Genomförandet av studien gav information om 

vilka distinkta kroppsrörelser som kan ligga till grund för designandet av spelets kontroller. WOz-

metoden gav också information om hur lågt eller högt barnen kan hoppa, frekvensen av steg barnen 

tog när de sprang, förmågan att byta från en rörelse till en annan och koordinera rörelser i ett givet 

utrymme (Hämäläinen, m.fl.,  2004). Ett element som överraskade undersökarna var att barnen 

visuellt illustrerade simning med bröstsim. Forskarna förväntade sig att deltagarna skulle kråla 

(Hämäläinen, m.fl., 2004). Barn skiljer sig från vuxna och har en egen kultur som påverkar barns 

handlingar (Druin, 2002) och därför kan vara svårt att förutsäga barns handlingar. Generellt sätt 

utvecklas barn olika (Borgers, Hox & Sikkel, 2004) och det är en annan aspekt som gör det svårt för 

forskare att förutse barn handlingar. Det var också tydligt att interaktionen mellan barnet och 
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trollkarlen påverkade varandra då de skulle härma varandra. Början av interaktionen påverkades av 

den startposition som antingen trollkarlen eller barnet hade (Hämäläinen, m.fl., 2004). Det var 

väldigt bra att forskarna som genomförde studien hade tidigare erfarenheter av att arbeta med barn 

(Hämäläinen, m.fl., 2004), då det påverkade forskningen som helhet. De förstod innebörden av att 

involvera barn för att få information om barns attityder, behov och kunskaper. Den genomförda 

forskningen gav därmed praktisk data som annars hade kunnat vara omöjlig att få tillgång till. 

Forskarna var även medvetna om att göra deltagarnas upplevelse intressant och givande. Det visar 

omtanke och respekt gentemot en annars ganska ovanlig målgrupp som kan vara svårt att förhålla sig 

till. Forskarna försökte verkligen sätta sig in i barns perspektiv på saker och ting och lyckades ganska 

bra i den genomförda forskningen (Hämäläinen, m.fl., 2004). 

I en annan studie (Connell, m.fl., 2013) undersöktes barns gester med användning av WOz-metoden. 

Resultatet av studien visade att barnen gestikulerar på olika sätt och att det kan ha att göra med 

individuella preferenser eller barnets ålder, men att det behövs mer data för att kunna göra en 

grundlig bedömning (Connell, m.fl., 2013). Ett barn som var tre år använde hela kroppen, huvud, 

överkropp och ben för att gestikulera oftare än andra deltagare. Barn som var sex till åtta år 

gestikulerade primärt med överkroppen. Det var sex deltagare som var högerhänta och hälften av 

dem använde dominant höger pekfinger för att gestikulera. Ett annat barn använda gärna benen för 

att gestikulera och ett annat barn överkroppen (Connell, m.fl., 2013). Förmågan att verbalt kunna 

yttra sina åsikter är begränsade hos barn (Alexander, m.fl., 1997; Read, 2008) och därför kanske det 

kan vara lättare för barn att uttrycka sig med gester eller kroppsrörelser. En del barn kan göra stora 

gester, medan andra barn kan minimera storleken på gesterna (Connell, m.fl., 2013). Barn kan även 

ha preferenser för vilken del av kroppen som barnet trivs att gestikulera med. Kroppsrörelser eller 

gester är dock inte lika tydliga att tolka som ord och därför kan kommunikationen fortfarande vara 

komplicerad även om barn försöker kommunicera på sitt eget sätt (Alexander, m.fl., 1997). I samma 

studie registrerades det även att barnen kunde förhålla sig till uppgiften de skulle utföra på olika sätt. 

En del barn försökte sträcka sig för att manipulera eller röra objekt på skärmen och andra barn 

uppfattade sig själva som objektet och rörde sin kropp på det sätt som de ville att objektet skulle röra 

sig (Connell, m.fl., 2013). En majoritet av barnen förhöll sig själva som markeringsramen i en meny 

och det förvånade forskarna, då de trodde att barnen skulle försöka manipulera objekteten på 

skärmen. En viktig aspekt som noterades var att de två yngsta och minst erfarna deltagarna 

uppfattade sig själva som objektet på skärmen. Denna iakttagelse följer den tidigare forskning som 

forskarna har tagit del utav som visar att unga barn primärt förlitar sig på ett egocentrerat perspektiv 

tills de når åldern nio till tio och därefter gradvis utvecklar ett mer medvetet perspektiv om 

omgivning (Connell, m.fl., 2013). En möjlig orsak till det egocentrerade perspektivet skulle kunna vara 

att barn omedvetet sållar bort information som inte är direkt relaterad till barns utveckling. Det tar 

tid för barn att utvecklas till fullskaliga individer (Borgers, m.fl., 2004) och om barn skulle ta in all 

information som barnet kommer i kontakt med kan det bli för mycket att hantera. Barn behöver 

kunna utveckla sina kognitiva, sociala och språkliga funktioner för att kunna överleva. Det är viktigt 

att barn kan avgöra vad som är farligt och säkert, skapa relationer och kommunicera med sin 

omgivning och de är beroende av att den enskilda individen har utvecklad kognitiva, sociala och 

språkliga förmågor. Barn utvecklas kontinuerligt och vissa förmågor utvecklas fortare än andra 

(Borgers, m.fl., 2004). Det är intressant att forskarna noterade olikheter och beteenden hos 

deltagarna (Connell, m.fl., 2013). Barn som målgrupp kan ha stora avvikelser och kan föredra att 

kommunicera och interagera på varierande sätt. Varje individ är unik och detta gäller såklart även 
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barn. Det är viktigt att notera beteenden för att underlätta interaktion mellan barn och teknik, då 

barn har olika intressen och preferenser. En individs beteende är ett sätt att utåt kommunicera med 

omgivningen på ett omedvetet sätt.  

I en tredje studie (Read & Höysniemi, 2005) beskriver forskarna svårigheter med att inkludera barn 

som deltagare och att tillämpa WOz-metoden. Barn har en begränsad läsförmåga och konceptuell 

förmåga för att förstå rollspel, där barnet tar en roll och interagerar utifrån rollen (Read & 

Höysniemi, 2005). Barn har en väldigt fantasifull tolkning om hur teknik kan användas och kan 

synliggöra prototypens begräsningar. Det finns en större mångfald av deltagare, en del kan vara 

väldigt snabba och andra kan ta mer tid på sig att genomföra en handling (Read & Höysniemi, 2005). 

Barn är en sårbar grupp av användare som behöver skyddas från skada under experimentellt arbete. 

Deras förmåga att samtycka är tvivelaktig och därför behöver forskare eller undersökare vara särskilt 

försiktiga och säkerhetsställa att barnen som deltar vet vad de samtycker till (Read & Höysniemi, 

2005). Många av de praktiska problem och angelägenheter av att validera forskning med användning 

av WOz-metoden är relaterade till faktumet att trollkarlen är en människa (Read & Höysniemi, 2005). 

Under tiden som en människa är trollkarlen sätts människan under en hög kognitiv och fysisk 

ansträngning, då trollkarlen måste observera användarens handlingar, ta beslut om vilken reaktion 

som är lämplig att delge utifrån användarens handlingar och att reaktionen är lämplig för hur 

prototypen skulle kunna reagera. Dessutom måste samspelet mellan användaren och trollkarlen ske 

flytande, samtidigt som trollkarlen behöver hantera eventuella konflikter (Read & Höysniemi, 2005). 

Det kan skapa indirekt problem med att ha en mänsklig trollkarl, då deltagaren egentligen 

interagerar med en individ, inte ett system. Trollkarlens försök att härma det beteende som system 

skulle ha haft, kan leda till att barn får en uppfattning om att systemet känns mänskligt att interagera 

med. Oavsett om deltagarna är medvetna om att det finns en mänsklig trollkarl som de interagerar, 

så gör trollkarlen en mänsklig tolkning av systemets beteende. Det blir inte en korrekt simulering, 

vilket i sig självt är ett problem. Tillämpningen av Wizard of Oz-metoden är ett sätt att utvärdera ett 

system eller koncept och har sina fördelar, men det kan inte helt korrekt simulera ett tekniskt 

system. 

Det kan uppstå problem under användandet av WOz-metoden bortsett från att ha barn som 

deltagare. Människan som agerar som trollkarlen behöver kontinuerligt vara alert och kunna reagera 

på ett följsamt och lämpligt sätt (Read & Höysniemi, 2005). Trollkarlen behöver även kunna hantera 

och återhämta sig från möjliga konflikter som kan ske i interaktionen mellan trollkarlen och 

deltagarna. Det ställs höga krav på trollkarlens kognitiva förmågor och det kan vara både stressfullt 

och obehagligt (Benyon, 2010). En annan svårighet med att använda WOz-metoden är att 

användandet av en trollkarl ger inkonsekventa responser och är beroende av människan som agerar 

trollkarl (Read & Höysniemi, 2005). Studien kan upprepas och genomföras på ett liknande sätt, men 

interaktionen mellan deltagaren och trollkarlen kommer inte kunna bli identisk. Interaktionen kanske 

ger ett liknande resultat, men varje interaktion bli varierande. Detta fenomen skapar problem i 

avseendet att studien inte till 100 procent kan återskapas. I detta fall (Read & Höysniemi, 2005) 

skapar användandet av WOz-metoden problem även om tillämpningen av metoden generellt sett kan 

vara betydelsefull i andra avseenden (Connell, m.fl., 2013; Hämäläinen, m.fl.,  2004). 
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En aspekt som blir tydlig när man beaktar användandet av WOz-metoden är vikten av att forskare 

sympatiserar med barn som deltar i forskningsprocesser och visar förståelse och respekt gentemot 

barns oförutsägbara beteende (Borgers, m.fl., 2004; Connell, m.fl., 2013; Druin, 2002; Read & 

Höysniemi, 2005). Barn har sitt eget unika sätt att se på sin omgivning, då de är i processen av att 

förstå hur livets olika element hänger samman.  Det är inte lätt att börja från grunden, utan någon 

information eller kunskap. De försöker så gott de kan med de förutsättningar som de har och ibland 

kan det bli fel. Det är genom att sympatisera med barn som det går att börja förstå orsaken till varför 

ett barn reagerar på ett visst sätt och kunna modifiera existerande utvärderingsmetoder för barn. 

2.3 Observationsschema  
Innan datorn blev uppfunnen spelades spel utomhus med det som fanns i den fysiska världen (Cheok, 

Magerkurth, Mandryk & Nilsen, 2005). Interaktion innan datorns tid bestod av två element, 

interaktionen mellan människan och den fysiska världen och interaktionen mellan människor. 

Numera har datateknologiska spel blivit en dominerande form av underhållning (Cheok, m.fl., 2005). 

I takt med att mer datateknologiska spel används, har många spelares fysiska aktivitet och sociala 

interaktion minskat (Cheok, m.fl., 2005). Dataspel fokuseras huvudsakligen på virtuella miljöer och 

spelarna blir begränsade till att använda tangentbord, datormusen eller spelplattor. Barn som hellre 

spelar spel än socialiserar med individerna i dess omgivning, får en minskad social träning. I och med 

att barn växer, behöver de kontinuerligt träna på att interagera och kommunicera med människor 

(Borgers, m.fl., 2004). Barn som motionerar sin sociala förmåga blir med tiden bättre på att 

socialisera och träffa människor (Borgers, m.fl., 2004). För att lösa detta problem har flera spel börjat 

tillämpa fysiska rörelser och social interaktion i själva spelen samtidigt som de använder fördelarna 

av teknologiska och grafiska system (Cheok, m.fl., 2005). Den fysiska världen kommer tillbaka till den 

tekniska underhållningen med en ny spelgenre, genom genomsyrande spel. Genomsyrande spel 

tillämpar teknik utrustning i relation till den fysiska omgivningen (Cheok, m.fl., 2005; Magielse & 

Markopoulos, 2009). Många genomsyrande spel tar plats utomhus i den fysiska världen och använder 

teknisk utrustning som ett sätt att skapa interaktion mellan spelare (Magielse & Markopoulos, 2009). 

Ett exempel på ett genomsyrande spel är att den tekniska utrustningen används som ett spelobjekt 

som spelarna fokuserar på under spelets gång och att den omgivande miljön agerar som en spelplan 

där själva spelet tar plats (Kaptein, Markopoulos & Soute, 2009). Genomsyrande spel fokuserar på att 

skapa ett samspel mellan spelaren, teknologi och den omgivande miljön (Cheok, m.fl., 2005). 

Genomsyrande spel är inte begränsade till den virtuella domänen av datorn samtidigt som det 

integrerar de fysiska och sociala aspekterna av den verkliga världen (Cheok, m.fl., 2005). 

Många utvärderingar av spel som tar plats utomhus som har rapporterats i litteratur är relativt 

informella och förlitar sig på egna observationer som oftast är ostrukturerade (Bakker, Kort & 

Markopoulos, 2008). Det saknas även forskning och information inom MDI om väldefinierade 

observationstekniker som kan tillämpas för att utvärdera spel som spelas utomhus. Bristen på 

lämpliga observationstekniker för att utvärdera utomhus ledde till utvecklingen av tekniken 

observationsschema (Bakker, m.fl., 2008). 

Observationsschema eller OPOS var specifikt konstruerat för att utvärdera spel som spelas utomhus 

och definiera fyra typer av beteende (Kaptein, m.fl., 2009). Första typen är fysisk aktivitet och kan 

innebära intensiv fysisk aktivitet, icke intensiv och ingen fysisk aktivitet. Den andra typen är fokus och 

handlar om vad spelarna tittar på, varandra, spelobjektet eller något annat. Den tredje typen är 
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social interaktion som definierar vilken typ av interaktion som spelarna har med varandra. De kan ha 

en funktionell relation, som handlar om att de behöver samspela för att spela spelet eller att de har 

en icke-funktionell interaktion. Den fjärde och sista typen är generell och handlar om att notera 

praktiska problem som att undersökarna inte kunde se spelarna eller att det var dåligt väder 

(Kaptein, m.fl., 2009). De fyra typerna av beteende kan samlas in med bland annat videoinspelning. 

2.3.1 Metodens tillämpning inom MDI och BDI 

Forskning om utomhusspel har gett upphov till ett flertal konceptidéer. Tidigare har fokus varit på 

vuxna som spelaren, men allt oftare skapas spel för att användas av barn (Bakker, m.fl., 2008). Två 

möjliga orsaker till det skulle kunna vara att tekniken som används behöver utvecklas ytterligare och 

att spelaren är beroende av att hålla i utrustningen. Problem med att skapa utomhusspel för barn är 

att det ställer krav på att spelaren måste hålla i och fokusera på utrustningen, vilket minskar den 

fysiska aktiviteten och går emot de traditionella kännetecknen för utomhusspel (Bakker, m.fl., 2008). 

Kännetecken för traditionella utomhusspel är att använda miljön och de föremål som finns i naturen 

och inte konstant hålla i ett föremål under spelets gång (Cheok, m.fl., 2005). Kriteriet att spelaren 

håller i utrustningen är inte universellt eller likartat för spel som spelas utomhus (Bakker, m.fl., 2008). 

Forskning för att skapa spel som inte begränsar spelarens förmåga till fysisk aktivitet och främjar den 

sociala interaktionen med andra spelare utvecklas fortlöpande (Bakker, m.fl., 2008). Det forskas kring 

spel som använder enkel robust utrustning som inte kräver komplicerad teknik eller ställer krav på 

spelarens koncentrationsförmåga. Enkel utrustning ger spelare möjligheten till att använda sin egen 

fantasi och interagera med andra spelare (Bakker, m.fl., 2008). Genomsyrande spel är en genre som 

ger barn möjligheten att vara fysisk aktiv och fortfarande ha roligt. De spel som skapas bör ta hänsyn 

till de möjliga krav som kan ställas på barns kognitiva förmåga under tiden som barn spelar spelet. Ett 

spel som ställer höga kognitiva krav på spelaren kan leda till att användaren blir trött och påverkar 

upplevelsen av att spela spelet (Benyon, 2010). Det är en aspekt som är viktig att ta hänsyn till 

oavsett om spelaren är ett barn eller en vuxen. Då barns kognitiva förmågor är betydligt mer 

begränsade än vuxnas kognitiva förmågor är det extra relevant att ha det i åtanke (Antle, 2008; 

Bekker, m.fl., 2003; Borgers, m.fl., 2004; Druin, 2002). Ett spel som är alldeles för krävande för barn 

att spela, kommer inte bli populärt. Spel kan både vara utmanande och roligt, med det bör finnas en 

balans. Den tekniska utrustning som spel använder behöver vara enkel att använda och ge spelaren 

möjligheten att både interagera med andra spelare och tekniken. Möjligheten finns att den tekniska 

utrustningen kan påverka samspelet mellan spelarna, om varje enskild spelare kontinuerligt måste 

hålla fokus på utrustningen. Det tekniska elementet i genomsyrande spel ska finnas där, men inte 

begränsa spelarens möjligheter till andra interaktioner. Interaktion mellan spelare är minst lika viktig 

i genomsyrande spel och det behöver finnas en balans. Ett spel som både balanserar teknik och 

interaktion mellan spelare kan vara svårt att skapa. 

Genomsyrande spel ger användaren både möjligheten att spela spel och hålla sig fysisk aktiv. Det är 

viktigt att ta hänsyn till användarens välmående i relation till att fler användare blir stillasittande 

under tiden som de spelar spel. Indirekt är det väsentligt att ta hänsyn till att inte försämra 

användares hälsa, då användare kan använda teknik längre och mer om användarna mår bra. En 

annan aspekt att ta hänsyn till är hur den fysiska aktiviteten ska se ut. Till exempel kan målet vara att 

främja den fysiska aktiviten hos människor, men det kan vara svårt att implementera på ett 

framgångsrikt sätt. Slutprodukten kanske inte överensstämmer med den ursprungliga idén och 

kanske inte markant främjer den fysiska aktiviteten hos användarna. I vissa fall kanske det kan vara 
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lämpligt att samarbeta med någon som vet mer inom fysisk hälsa för att kunna ta lämpliga beslut i 

utvecklingen av att skapa ett spel som ingår i genre genomsyrande spel.  

Tekniken OPOS har använts för att vägleda den strukturerade observationen av genomsyrande spel 

med syfte att samla in data för att få vetenskapliga belägg (Bakker, m.fl., 2008). Resultatet visar att 

tekniken har fått acceptabla vetenskapliga belägg och att metoden är tillräckligt finkänslig för att 

samla in information om olika typer av variationer (Bakker, m.fl., 2008). Två aspekter som är 

relevanta att ta hänsyn för att kunna samla in data för att få vetenskapliga belägg är att testa 

metoden flera gånger och under olika scenarion (Patton, 2002). En metod som utvärderas flera 

gånger får en ökad möjlighet att identifiera problem och lösa dem.  Det är bra att använda metoden 

under olika tillfällen för att hitta fördelar och nackdelar med att implementera metoden (Patton, 

2002). Forskare som försökte samla in data för att få vetenskapliga belägg för tekniken OPOS i en 

studie (Bakker, m.fl., 2008) tänkte på att använda tekniken ett flertal gånger och i relation till 

studerandet av olika spel. OPOS har utvärderas på ett rimligt sätt som ger data om vetenskapliga 

belägg för att tekniken ska kunna mäta olika beteenden under tiden som ett spel spelas utomhus. 

Det finns vissa spel som är mindre lämpliga att utvärdera med användning av tekniken OPOS. Spel 

som innefattar att spelare gömmer sig eller rör sig på en stor yta kan vara svårare att dokumentera 

med videoinspelning (Bakker, m.fl., 2008). 

Observationsschema är en teknik som blev påkommen i relation till saknaden av lämpliga tekniker 

som kan användas för att utvärdera spel som utförs utomhus. Utöver skapandet av tekniken 

samlades det även in data om vetenskapliga belägg för tekniken för att kunna användas i liknande 

studier (Bakker, m.fl., 2008). Forskarna som skapade tekniken påpekar att tekniken förhoppningsvis 

ska kunna användas i framtida studier, men även kunna används som riktlinjer för vad utvärderingen 

kan fokusera på (Bakker, m.fl., 2008). Skaparna av tekniken är både realistiska och optimistiska om 

att OPOS inte är perfekt eller kan lösa alla problem, men att tekniken förhoppningsvis ska kunna vara 

till någon nytta. Det är svårt att kunna förutspå framtiden för OPOS, men nu finns åtminstone 

tekniken där för att användas och förhoppningsvis lösa några problem. Det finns dock utrymme för 

vidare forskning kring tekniken och dess användning för att kunna samla in mer data om 

vetenskapliga belägg för tekniken (Bakker, m.fl., 2008). Ingen teknik eller metod är perfekt från 

början och det är i samband med utvärdering som det går att hitta användbarhetsproblem (Benyon, 

2010). 

En aspekt som blir tydlig när man beaktar tillämpandet av OPOS är betydelsen av att implementera 

betydelsefulla anpassningar som är fokuserade på att lösa ett specifikt problem (Antle, 2008; Bakker, 

m.fl., 2008; Borgers, m.fl., 2004; Cheok, m.fl., 2005; Read, 2008). Orsaken till varför OPOS ens 

överhuvudtaget blev påkommen var för att det saknades en strukturell observationsteknik som 

kunde utvärdera spel som användes utomhus. Det utvärderingsmetoder har gemensamt för att bli 

barnanpassade, är fokuseringen på att lösa ett specifikt problem som uppstår under tiden som 

metoden tillämpas. 

2.4 Metoder specifikt skapade för att ha barn som deltagare 
Metoder som är barnanpassade eller skapade för att ha barn som deltagare utgår ifrån kunskap och 

erfarenhet om barn för att underlätta och möjliggöra barns involvering under studier (Antle, 2008; 

Bekker, m.fl., 2003; Bekker & Markopoulos, 2003; Druin, 2002; Hämäläinen, m.fl., 2004; Read & 

Höysniemi, 2005; Read, 2008). Barn är individer som konstant utvecklas för att bli vuxna. Barns 
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kognitiva, språkliga och sociala förmågor ser olika ut beroende på hur mycket barnet har fått träna 

sina förmågor (Borgers, m.fl., 2004). Kognitiva förmågor som koncentrationsförmåga, 

minnesförmåga och så vidare är mindre utvecklade hos barn än hos vuxna (Alexander, m.fl., 1997; 

Bekker & Markopoulos, 2003; Read, 2008). Med kunskap om att den kognitiva förmåga som barn har 

skiljer sig från vuxnas, kan metoder som först var skapade för att användas av vuxna, anpassas för att 

även fungera med barn (Druin, 2002; Hämäläinen, m.fl., 2004). Speciella återgärder kan tas, som att 

till exempel tänka på att inte ställa för höga krav på barns förmåga att yttra sina åsikter verbalt 

(Read, 2008). 

I avsnitt 2.4.1 kommer metoden den roliga verktygslådan beskrivas och vidare i avsnittet kommer 

metodens relation till ämnesområdet MDI presenteras och hur metoden har tillämpats inom BDI. 

Nästa avsnitt handlar om metoden det här eller den där. Precis som i avsnitt 2.4.1 kommer 2.4.2 ta 

upp metodens relation till MDI och hur metoden har använts inom BDI. Sista och nästkommande 

avsnitt heter analys och resultat. Analysen av litteraturstudien presenteras i avsnitt 2.5.1 och 2.5.2 

och resultatet av arbetet presenteras i avsnitt 2.5.3. 

2.4.1 Den roliga verktygslådan 

Det är möjligt att få en insikt i vad barn tycker om teknologi genom att interagera med barn under 

tiden som de utför en handling eller aktivitet. Verbaliseringstekniker som tänka högt, kooperativ 

utvärdering och observationsmetoder som inkluderar videoinspelning av deltagarnas ansiktsuttryck 

har i flera studier visat sig vara effektiva att använda (Read, 2008). Det finns svårigheter med att 

använda verbaliseringstekniker (Alexander, m.fl., 1997; Read, 2008). Ett problem med att använda 

teknikerna är att de förlitar sig på att barn kan uttrycka sina åsikter i ord under tiden som de 

interagerar med teknologi. Ett annat problem är att observationstekniker förlitar sig på att barn kan 

uttrycka sina åsikter med sitt kroppsspråk (Alexander, m.fl., 1997; Bekker, m.fl., 2003; Read, 2008). 

Teknikerna ställer också stora krav på att forskarna eller utvecklarna kan tolka kommentarer och 

gester som barnen delger under sitt deltagande och formalisera svaren på ett konstruktivt sätt 

(Alexander, m.fl., 1997; Cheok, m.fl., 2005; Read, 2008). Många gånger kan forskarnas egna 

förutfattade meningar påverka tolkningen av barns kroppsspråk (Druin, 2002). Ett alternativ är att 

medvetet interagera med deltagarna innan och efter deltagarna använder teknologin för att samla in 

förstahandsåsikter om tekniken de använder. Sättet att medvetet ställa frågor om vad barn tycker 

om en teknisk produkt kan refereras till som utfrågning (Read, 2008). Utfrågning kan ta olika former, 

den kan vara formell, informell, planerad, inte planerad och så vidare. I de fall där utfrågning är 

relativt formell, täcker ett relativt stort antal människor och kräver planering, beskrivs de som en 

detaljerad och kritisk undersökning (Read, 2008). De två vanligaste formerna av undersökning är 

enkäter och intervjuer. 

Den roliga verktygslådan är en specifik samling enkäter som är anpassade för att användas för att 

samla in information från barn (Horton & Sim, 2012). Teknikerna i den roliga verktygslådan används 

för att samla in detaljerad data om barns åsikter om en teknisk produkt (Read, 2008). Ursprungligen 

bestod den roliga verktygslådan av fyra specifika verktyg, smileyometern, rolighetsmätare, igen och 

igen-tabellen och rolighetssorteraren (MacFarlane & Read, 2006). Smileyometern är en visuell analog 

skala mellan ett och fem där ettan är ”hemskt” och femman är ”briljant” (Horton & Sim, 2012). 

Skalan består av fem bilder och varje bild är en smileyfigur som visar en känsla. Första bilden till 

vänster representerar en känsla som är kopplad till att något är hemskt och visar den mest negativa 

känslan av de fem som skalan visar. Nästa bild visar en känsla som är mindre hemsk, men fortfarande 
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hemskt. Bilden i mitten, nummer tre visar en känsla av att det är okej, inte bra och inte dåligt. Nästa 

bild är en smiley som är ganska glad och sista och femte bilden visar en väldigt glad känsla. 

Smileyometern används innan deltagaren interagerar med teknologi för att mäta deltagarens 

förväntningar. Verktyget används även igen efter interaktionen för att deltagaren ska kunna bedöma 

upplevelsen (MacFarlane & Read, 2006). Smileyometern har blivit allmänt accepterad och tillämpad i 

forskningsstudier för att mäta tillfredställelse och underhållning. Tekniken är enkel att genomföra 

och kräver inte att deltagarna behöver lämna in något skriftligt (Horton & Sim, 2012). Smileyometern 

är den första teknik som skapades i den roliga verktygslådan och är mest använd i relation till de 

andra teknikerna som ingår i den roliga verktygslådan (Read, 2008). Rolighetsmätaren är väldigt lik 

smileyometern, men använder siffror istället för visuella bilder. Smileyometern och rolighetsmätaren 

är väldigt lika varandra och med tiden har användandet av rolighetermätaren blivit mindre 

(MacFarlane & Read, 2006). Igen och igen-tabellen var konstruerad för att samla in information om 

deltagares engagemang gentemot en aktivitet (MacFarlane & Read, 2006). Tabellen är utformad på 

så sätt att aktiviteterna är listade till vänster och möjliga alternativ är listade högst upp. Deltagarna 

får frågan ifall de vill utföra samma aktivitet igen och kan svara ja, kanske eller nej (Horton & Sim, 

2012). Rolighetssorteraren är ett verktyg som handlar om att deltagarna får sortera och placera 

aktiviteterna som de har utfört från en skala mellan det som var roligt och det som var förfärligt. 

Tekniken ger information om deltagarens åsikter om de olika aktiviteter som utfördes (MacFarlane & 

Read, 2006). 

Teknikerna i den roliga verktygslådan är noga utvalda och anpassade för att inte ställa kognitiva krav 

och vara enkla att användas (Horton & Sim, 2012). Tekniken smileyometern använder bilder för att 

assistera barns identifiering av känslor och åsikter. Det blir lättare för barn att tolka och uttrycka sina 

känslor i enkäten med bilder som visar olika känslor som barn kan ha för teknologin de interagerar 

med (Read, 2008). Hur enkäterna ska genomföras påverkas ofta av omständigheterna runt omkring. 

Till exempel kanske barnen behöver att frågorna läses upp eller behöver hjälp att skriva (Read, 2008). 

Låg motivationsnivå, svåra frågor och begränsad kognitiv förmåga kan också påverka enkätens 

resultat (Borgers, m.fl., 2004). Barn är individer som utvecklas till att bli vuxna individer och därmed 

utvecklas barnens kognitiva förmågor med tiden. Barns kognitiva, språkliga och sociala förmåga 

utvecklas konstant och barns färdigheter kan skilja sig från varandra (Borgers, m.fl., 2004). 

Teknikerna i den roliga verktygslådan är anpassade utifrån kännedomen av att barn växer och 

utvecklas. Barns begränsade förmåga att yttra sina åsikter verbalt är ett av de viktigaste problem som 

kan påverka genomförandet av enkäter (Borgers, m.fl., 2004). Barn språkliga förmågor utvecklas med 

åldern och teknikerna i den roliga verktygslådan strävar efter att undvika att ställa krav på att barn 

ska ha förmågan att kunna yttra sig verbalt (Read, 2008). 

Det finns fyra generella principer om vad som behöver beaktas vid skapandet av frågorna till enkäten 

(Read, 2008). Den första principen handlar om att fråga efter så lite information som möjligt för att 

kunna svara på frågan och denna princip är extra viktig att ta hänsyn till för att skapa en enkät som 

ska besvaras av barn. Det är alltid frestande att samla in mer information än vad som behövs. I de 

flesta studier är namnet på barnet, barnets ålder och barnets kön allt de vill ha (Read, 2008). Den 

andra riktlinjen handlar om att se till att frågan kan besvaras. Det är viktigt att undersöka om frågan 

kan svaras på eller om den förblir obesvarad (Read, 2008). Den tredje principen handlar om att se till 

att frågorna blir besvarade sanningsenligt och den fjärde riktlinjen handlar om att minimera 

mängden frågor som inte kommer besvaras. Dessutom kan det vara bra att ha en god förståelse för 

komplexiteten i att svara på frågorna (Read, 2008). Barn som läser en fråga ska förstå vad frågan 
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avser och ska kunna komma ihåg givna detaljer. Ifall barn har kommit i kontakt med många nya 

saker, kan forskarna behöver stödja barnens förmåga till att komma ihåg vissa detaljer (Read, 2008). 

Relation till MDI och metodens tillämpning inom BDI 

Undersökningsmetoder har länge använts för att samla in åsikter och information från människor och 

de har en historia av att kunna appliceras på ett praktiskt sätt inom MDI (Benyon, 2010; Read, 2008). 

Metoden används ofta inom MDI för att bland annat samla in åsikter om produkter och identifiera 

användbarhetskrav för produkter (MacFarlane & Read, 2006). Många formella användbarhetsstudier 

drar sina slutsatser från summeringar av resultat från enkäter eller intervjuer (Patton, 2002; Read, 

2008). Enkäter är en etablerad och välkänd undersökningsmetod för att samla in åsikter och 

information från människor (Benyon, 2010; MacFarlane & Read, 2006; Read, 2008). Med vuxna som 

deltagare har enkäter en lång historia, men enkäter har också använts omfattande med barn och det 

finns rapporter av dess användning så tidigt som på 1890-talet (Read, 2008). När det gäller att med 

användning av enkäter samla in barns åsikter om teknologi är det svårt att få mer detaljerad data än 

att teknologi är bra. Många gånger används undersökningsmetoder i skolan och det är väldigt troligt 

att barnen kommer tycka om upplevelsen med teknologin om undersökningstillfället ersätter till 

exempel en mattelektion (Read, 2008).  

Den roliga verktygslådan har använts och kombinerats på många olika sätt i ett antal olika empiriska 

studier av flera olika forskare på ett framgångsrikt sätt (Cassidy & Sim, 2013; Horton & Sim, 2012; 

Read, 2008). Metoden har anpassats för att specifikt användas av barn och det syns i olika 

avseenden. De handlingar eller uppgifter som barnen ska utföra är konstruerade för att en individ 

med en begränsad språklig förmåga ska kunna delta (Borgers, m.fl., 2004). Generellt sett har barn 

svårt att uttrycka sina åsikter verbalt (Alexander, m.fl., 1997; Read, 2008) och det kan i vissa fall vara 

svårt att yttra dem framför vuxna (Druin, 2002). Barns kognitiva förmågor att minnas och 

koncentrera sig är begränsade (Borgers, m.fl., 2004). Förmågan att minnas något och återge ett 

minne är kognitivt krävande (Benyon, 2010). Barn har skiftande förmåga att fokusera, då det ibland 

kan vara svårt att koncentrera sig och ibland inte alls (Baldassarri, m.fl., 2013). En majoritet av texten 

som skulle kunna ha använts, har ersatts med bilder för att förenkla kommunikation (MacFarlane & 

Read, 2006; Read, 2008). Bilderna i sig själva är konkreta och fokuserar på en specifik aspekt. Till 

exempel i smileyometern finns fem olika ansikten som visuellt ska illustrera en känsla och varje 

ansikte är överdrivet och har en minimerad design för att underlätta kommunikationen mellan 

bilderna och deltagarna (MacFarlane & Read, 2006). Bilder som visar en känsla hjälper också barn att 

kunna identifiera de känslor som de har under användandet (Read, 2008). Den text som faktiskt 

används är kortfattad och koncis, med fraser eller enstaka ord. Dessutom fokuserar varje teknik på 

en specifik aspekt. Tekniken igen och igen-tabellen fokuserar enbart på vilken produkt som barnen 

fördrar framför en annan och varför. Syftet med användandet av tekniken är preciserat för att inte 

belasta barnens begränsade förmågor och göra information enkel att förstå. Det är svårt för barn att 

svara på en mängd olika frågor eller behöva fokusera på flera olika samtidigt (Alexander, m.fl., 1997). 

Den roliga verktygslådan har tagit hänsyn till den kunskap som finns om användandet av enkäter 

inom MDI och tillämpat kunskaperna för att anpassa utvärderingsmetoden enkäter för att kunna 

användas med barn som deltagare (Read, 2008). 

En aspekt som blir tydlig när man beaktar tillämpandet av den roliga verktygslådan är vikten av att 

anpassa utvärderingsmetoder för barn, för att kunna få realistisk och praktisk information samtidigt 

som barnen påverkas positivt av sitt deltagande (Cassidy & Sim, 2013; Horton & Sim, 2012; 
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MacFarlane & Read, 2006; Read, 2008). Ett exempel på positiv påverkan är om barnen som deltar har 

roligt under tiden som de medverkar. Barn som har roligt får ett positivt intryck av att medverka i 

studier. Den roliga verktygslådan är ett bra exempel på hur utvärderingsmetoder kan modifieras för 

att ta hänsyn till barns förutsättningar och samtidigt kan ge data som kan användas i framtida 

studier.  Metoden är välplanerad och konstruerad för att tillämpas med barn som deltagare. Den 

roliga verktygslådan är välplanerad för att flera medvetna åtgärder har applicerats för att till 

exempel motverka utmattning och tristess hos barn. 

2.4.2 Det här eller den där-metoden 

Det har blivit allt viktigare att anpassa interaktiva system för användaren och som kan ge en 

upplevelse som tillgodoser ouppfyllda behov och ospecificerade drömmar önskningar (Zaman, 2009). 

Många gånger är det svårt att mäta dessa upplevelser och få vetskap om hur upplevelsen kan skapas. 

Skapandet av nya interaktiva system är beroende av att ge användare en bättre upplevelse än de 

tekniska föregångarna (Zaman, 2009). Det har blivit relevant att få information om användares 

drömmar och önskningar för att kunna skapa en bra interaktiv upplevelse. Denna utveckling har lett 

till att det har blivit allt viktigare att utveckla effektiva mätningsverktyg för att mäta upplevelser 

(Zaman, 2009). 

Det här eller den där är en parvis jämförelseskala som syftar till att användas i samband med barn. 

Metoden är relativt ny, då den skapades år 2009 och ger möjligheten till att ställa en serie frågor för 

att etablera preferensen mellan två produkter utifrån ett antal konstruktioner (Horton & Sim, 2012). 

Ett exempel skulle vara ifall en undersökare frågar ett barn ifall denne föredrar det ena eller det 

andra, genom att fråga om barnet tycker om det här eller den där. Barnet svarar därefter genom att 

peka på den produkt som barnet tyckte om (Horton & Sim, 2012). 

Det här eller den där metoden består av fyra faser, som barn genomför enskilt (Zaman, 2009). De fyra 

faserna heter utforskningsfasen, kvantitativ enkätundersökning, kvalitativ undersökningsintervju och 

fri lek alternativ. Utforskningsfasen handlar om att barnet först får utforska de två tekniker. Det är 

viktigt att barn får interagera med teknologierna innan datainsamling påbörjas (Zaman, 2009). Den 

andra fasen heter kvantitativ enkätundersökning och omfattar att deltagare får en skriftlig enkät att 

fylla i efter att utforskningen av teknologierna har tagit plats. Nästa fas som heter kvalitativ 

undersökningsintervju handlar om att forskare genomför en kort intervju med deltagarna för att 

kunna tolka, validera och kontrollera resultatet av den skriftliga enkäten (Zaman, 2009). Sista och 

fjärde fasen har namnet fri lek alternativ och handlar om att deltagaren får möjligheten att 

interagera med teknologierna igen som ett tack för att deltagaren medverkade under 

undersökningen (Zaman, 2009). 

Relation till MDI och metodens tillämpning inom BDI 

Användarens upplevelse av teknologi är väldigt viktigt inom MDI (Blythe, McCarthy & Wright, 2005). 

Designen har blivit desto viktigare att ta hänsyn till för att skapa den upplevelse som gör att 

användare vill använda systemet igen. För att skapa denna upplevelse behöver specifika element has 

i åtanke, den intellektuella förmågan, den kognitiva förmågan och användarens känslor (Blythe, m.fl., 

2005). En svårighet är att mäta upplevelsen i sig själv, då det inte finns garantier för att en teknisk 

produkt är rolig, även om den skapades för att vara rolig (Read, 2008). Det är mycket att ta hänsyn till 

för att skapa användarens upplevelse. Inom BDI är barnens upplevelse av teknik väldigt viktig och för 

att skapa en upplevelse behöver forskare samla in information om hur upplevelsen kan skapas 
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(Zaman, 2009). En fördel som fältet BDI har är att produkterna som utvärderas av barn är tänkta att 

vara roliga och de flesta barn som använder produkterna tycker att de är roliga. Det medför dock en 

komplikation, då det finns tidigare studier som menar att barn generellt sett tycker att det mesta är 

roligt (Read, 2008). Det är essentiellt under detta moment att hitta den metod som lämpar sig bäst 

till att användas i relation till barn. Barn har en begränsad kognitiv förmåga och för att samla in 

praktiskt och informativ data behöver metoden som används vara enkel för barn att förstå. Det är 

här som metoden det här eller den där kommer in. Denna metod samlar in information om barns 

åsikter om teknik på ett enkelt sätt (Horton & Sim, 2012). 

Metoden är fokuserad på att ha barn som deltagare och det finns resultat som visar att metoden kan 

ge ett trovärdigt resultat (Zaman, 2009). Dessutom anses metoden vara en av de minst kognitivt 

krävande metoderna som finns att tillämpa på unga barn (Horton & Sim, 2012; Zaman, 2009). Det 

finns positiva och negativa element med att använda metoden. Det är bra att det här eller den 

fokuserar specifikt på två olika tekniska produkter och barns känslor. Två produkter är ett specifikt 

antal som avgränsar annan onödig information som kan distrahera barnen (Baldassarri, m.fl., 2013; 

Borgers, m.fl., 2004). Handlingen som barn ska genomföra under tillämpningen av metoden ställer 

inte krav på att barn behöver uttrycka sina känslor. Barn behöver varken skriftligt beskriva sina 

känslor eller beskriva dem verbalt som kan vara kognitivt krävande (Alexander, m.fl., 1997; Read, 

2008). Det som barnen ska göra är att instinktiv välja mellan två tekniska produkter.  En nackdel är 

att det kan vara kognitivt krävande för deltagarna när de ska svara på frågor om enkätsvaren i 

intervjun, då de ändå får försöka formulera sina känslor i ord (Alexander, m.fl., 1997; Read, 2008). 

Det är viktigt att forskarna får en chans att kontrollera de skritliga svaren i muntlig form för att kunna 

tolka resultatet på ett korrekt sätt (Zaman, 2009). En annan svårighet är att det tycks finnas väldigt få 

beskrivningar av metoden och dess tillämpning. Bristen på studier och data om metodens 

användning skapar en osäkerhet i om påståendet kan stämma i generella drag. De få beskrivningar 

som hittats menar på att metoden är bättre än andra metoder och i den ena artikeln är det skaparen 

själv av metoden som beskriver studien (Horton & Sim, 2012; Zaman, 2009). Metoden det här eller 

den där har element i dess genomförande som tar hänsyn till barns kognitiva begränsningar, men det 

finns också delar som kan ställa krav på barns kognitiva förmågor. Då det både finns aspekter som 

talar för och emot påståendet om att metoden skulle vara den minst kognitivt krävande metoden för 

barn, kan det antas att barnen är lämplig för barn, men inte fullt optimal.  

Det finns både fördelar och nackdelar med att förenkla en utvärderingsmetod så pass mycket som 

metoden det här eller den där gör. Några av fördelarna med att tillämpa metoden är att den ställer 

låga krav på barns kognitiva förmåga, får fram information om barns preferenser, känslor och tankar 

om en specifik produkt. En nackdel med att använda metoden är att barn bara väljer det ena framför 

det andra och chansen finns att det inte är en betydelsefull tanke bakom valet. En annan nackdel är 

att tillämpning av metoden ställer krav på att produkten som utvärderas är funktionell. 

En aspekt som blir särskilt tydlig när man beaktar tillämpandet av metoden det här eller den där och 

information om barns kognitiva förutsättningar är betydelsen att ta fram modifikationer för 

utvärderingsmetoder som ställer så låga krav som möjligt på barns kognitiva förmågor (Alexander, 

m.fl., 1997; Antle, 2008; Borgers, m.fl., 2004; Horton & Sim, 2012; Read, 2008; Zaman, 2009). Ju färre 

krav och belastningar som ställs på barn som deltagare, desto lättare blir det för barn att kunna delta 

i forskningsprocesser. Det handlar huvudsakligen om att utgå ifrån barns förmågor och ta fram 
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handlingar och information som är anpassade därefter. Metoden det här eller den där fokuserar på 

att underlätta barns deltagande i forskning och öka tillgängligheten av utvärderingsmetoder för barn. 

2.5 Analys och resultat 
I följande avsnitt presenteras rapportens analys och resultat. Avsnitt 2.5.1 och 2.5.2 presenterar 

analysen av den funna litteraturen. Analysen är indelad i två olika kategorier, barns kognitiva 

förmågor och fokus på barns åsikter. Resultatet av studien presenteras först i avsnitt 2.5.3. Avsnittet 

presenterar riktlinjer som har blivit påkomna i relation till analysen av den funna litteraturen. I slutet 

av avsnitt 2.5.3 presenteras information om existerande riktlinjer och relationen till de riktlinjer som 

blev påkomna i detta arbete. 

2.5.1 Barns kognitiva förmågor 

Tidigare studier visar att metoder eller tekniker behöver genomgå en anpassning för att kunna 

användas med barn som deltagare (se avsnitt 1.2, 2.1.1, 2.2.1 & 2.4.1). Barn skiljer sig från vuxna i 

olika avseenden. Utvärderingsmetoder kan anpassa de handlingar som deltagarna genomför och 

informationen som presenteras för att minimera de krav som ställs på deltagarnas kognitiva 

förmågor. Oavsett om en metod har skapats för att specifikt användas med barn som deltagare eller 

om metoden tidigare har brukats med vuxna som deltagare och senare modifieras för att användas 

med barn så kan metoden ge ett användbart resultat. Barn är en målgrupp med förmågor och 

begränsningar som skiljer sig från andra målgrupper och för att få ett användbart resultat i relation 

till tillämpning av utvärderingmetoder behöver metoder anpassas för att ha barn som deltagare. Det 

finns många fördelar med att anpassa utvärderingsmetoder för barn. Det blir lättare och enklare för 

barn att uttrycka sina åsikter verbalt om forskarna tar hänsyn till barns kognitiva förmågor. Data från 

barn blir korrekt om forskarna tar hänsyn till att det flera aspekter som kan påverka möjligheten för 

barn att uttrycka sina åsikter. Chansen för att kunna involvera samma deltagare igen i andra 

forskningsprocesser ökar om barnen tyckte att det var intressant och givande att medverka. 

Tidigare studier visar att det kan finnas stora avvikelser mellan barns kognitiva och språkliga (se 

avsnitt 2.3). Barn utvecklas olika och beroende på hur ofta och mycket som barn får träna på sina 

förmågor, är förmågorna mer eller mindre utvecklade. Genom att ta hänsyn till att barn som 

målgrupp kan ha stora avvikelser mellan hur utvecklade barnens kognitiva och språkliga förmågor är, 

kan handlingarna som barnen ska genomföra anpassas för att utföras av flera barn med skiftande 

förmågor.  

En specifik kognitiv förmåga som är relevant att ta hänsyn till under tiden som barn involveras som 

deltagare är koncentrationsförmågan. Tidigare studier visar att koncentrationsförmågan är 

begränsad hos barn, precis som andra förmågor, men det är förmågan att fokusera som är extra 

viktig att ta hänsyn till för att barn ska kunna utföra en handling på ett effektivt sätt (se avsnitt 2.1.1). 

Barn som inte är intresserade eller fokuserade har svårigheter med att följa instruktioner och fullfölja 

handlingar.  

Det blir betydligt lättare att ta hänsyn till barns kognitiva begränsningar genom att sålla bort onödig 

information som ges under genomförandet av utvärderingsmetoder. Tidigare studier visar att barn 

kan komma ihåg en del givna detaljer, men om det blir för mycket information och detaljer kan det 

ställa kognitiv belastning på deltagarna (se avsnitt 2.4.1). Det kan vara frestande att försöka erhålla 

så mycket information som möjligt från deltagarna, men det kan skapa kognitiv påfrestning, till och 
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med för vuxna som deltagare. Det blir lättare för barn att delta om handlingarna som deltagarna ska 

genomföra är specifika och lätta att förstå.  

2.5.2 Fokus på barns åsikter 

Tidigare studier visar att det är vanligt att forskare frågar ut föräldrar och lärare om barns intressen 

för att samla in information om barns åsikter om spel (se avsnitt 1.2). Det är svårt att få korrekt data 

om barns intressen och preferenser, genom att fråga ut individerna som tolkar barns beteenden och 

handlingar. Det som vuxna och lärare observerar är omedvetna beteenden, handlingar och möjligtvis 

får tillgång till kommentar och data från dessa observationer återger inte barns åsikter på ett 

lämpligt sätt. Omedvetna beteenden är svåra att styra för vilken individ som helst och en handling 

som barn gör kan inte återge en åsikt på ett informativ och korrekt sätt. Möjliga kommentarer kan 

vara relaterade till specifika situationer och är inte heller lämpliga att samla data från. Det är viktigt 

att gå direkt till källan och fråga barn istället för vuxna. Barn har då en chans att få förmedla 

synpunkter på ett medvetet och väluttänkt sätt och bli en aktiv användare som delger information 

om teknik. 

Tidigare studier visar att barn kan ha svårigheter med att verbalisera sina tankar och då kanske det 

finns en del barn som föredrar att uttrycka sig genom handlingar och kroppspråk. (se avsnitt 2.2.1). 

Kroppspråk och handlingar kan vara svåra för forskare att tolka på ett korrekt sätt och kan påverkas 

av tidigare förutfattade meningar som forskarna kanske har. Det är viktigt att forskarna tänker på att 

det är barnens åsikter och tankar som ska vara i fokus. 

Det är viktigt att inte avskräckas av alla de svårigheter som finns i att barnanpassa 

utvärderingsmetoder. Tidigare studier visar att det finns lagar om barns rättigheter som ska skydda 

barns integritet och kan göra det svårare att involvera barn under forskningsprocesser (se avsnitt 

1.2). Det kan vara överväldigande att försöka ta hänsyn till alla de olika begräsningar som finns i att 

involvera barn i studier. Det kan verka som mycket arbete vid första anblick, men det är viktigt att 

involvera barn även om det kan innebär mer arbete.  

2.5.3 Resultat 

Baserat på analysen i avsnitt 2.5.1 och 2.5.2 har ett antal riktlinjer för att vägleda forskare under 

processen av att anpassa utvärderingsmetoder för barn tagits fram. 

 Barns förmågor och begränsningar 

 Avgränsa och specificera 

 Barn i fokus 

Motivering till riktlinjen barns förmågor och begränsningar 

Tidigare studier visar att barn har begränsade kognitiva förmågor för att bearbeta information och 

uttrycka sig verbalt (se avsnitt 2.4.1). Genom att ta hänsyn till begränsningarna, kan användningen av 

utvärderingsmetoder anpassas för att kunna ha barn som deltagare. Tidigare har metoden den roliga 

verktygslådan presenteras och beskriver att tekniken smileyometern använder bilder för att stödja 

barns identifiering av känslor och åsikter (se avsnitt 2.4.1). Barns svårigheter med att muntligt yttra 

sina åsikter adresserades direkt i samband med att använda bilder som visuellt illustrera känslor. Det 

indikerar att det är relevant att ta hänsyn till information om barns förmågor och begränsningar för 

att kunna involvera barn som deltagare. 
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Motivering till riktlinjen avgränsa och specificera 

Tidigare studier visar att barn har begränsade kognitiva förmågor i att bland annat processa 

information (se avsnitt 2.4.1). Det är svårt för barn att bearbeta och memorera mycket information 

och detaljer. Barn som medverkar under tillämpning av enkäter kan lätt bli överväldigade av 

mängden frågor som ställs. Det är alltid frestande för forskare att samla in mer information än vad 

som behövs. Tidigare presenteras en studie som visar på att i de flesta studier är namnet på barnet, 

barnets ålder och barnets kön allt de vill ha och det adresserar direkt barns kognitiva begränsningar 

genom att sålla bort onödig information (se avsnitt 2.4.1). Det indikerar på att det är viktigt att 

anpassa tillämpningen av utvärderingsmetoder genom att avgränsa och specificera information 

utifrån barns kognitiva begränsningar för att ha barn som deltagare. 

Motivering till riktlinjen barn i fokus 

Tidigare studier visar på att det är viktigt att direkt involvera barn i forskningsprocesser för att få 

användbar och realistisk information om barns åsikter om teknologi (se avsnitt 1.2). Många gånger 

utfrågas lärare och vuxna om barns åsikter och intressen. Det leder bland annat till att vuxna kan 

delge felaktig information baserad på egna observationer och färgad informationen om vad barn 

tycker om baserad på vuxnas fördomar om barn. I en tidigare studie med syfte att hitta de mest 

instinktiva rörelserna som kan agera som spelkontroller för ett actionspel som ska spelas av barn, 

presenteras resultat som forskarna själva inte kunde förutspå (se avsnitt 2.2.1). Forskarna trodde att 

barnen skulle simulera simning genom att kråla, men deltagare valde istället att simma genom 

bröstsim. Studien fick fram information som annars kanske inte var möjligt att få tillgång till och 

adresserar genom en medierade effekt betydelsen av att samla in data om barns behov, kunskaper 

och attityder genom att direkt involvera barn under forskningsprocesser. Det indikerar på vikten av 

att involvera barn under forskningsprocesser och ha barn i fokus för att få realistisk och användbar 

information om barnåsikter och intresse. 

Existerande instruktioner och tips på att barnanpassa användbarhetstester 

Tidigare studie visar att det finns existerande instruktioner och tips för att anpassa tillämpningen av 

användbarhetstester med barn som deltagare (se avsnitt 2.1 Användbarhetstester). Instruktionerna 

och tipsen är förklarade på ett praktiskt och informativt sätt och är baserade på forskares egna 

erfarenheter av att arbeta med barn. Instruktionerna och tipsen går igenom processen av att ha barn 

som deltagare, från början till slutet. Det som instruktionerna och tipsen inte tillgodoser är att de är 

inriktade på att vägleda forskare som vill använda metoden användbarhetstester med barn som 

deltagare. Dessutom presenteras på ett väldigt uttömande sätt och kan bli väldigt överväldigande. 

Riktlinjer som är resultatet av detta arbete (se avsnitt 2.5.3) är fokuserade på vägleda forskare som 

vill barnanpassa metoder utöver metoden användbarhetstester. På sätt är de mer generella och 

fokuserade på att kunna användas i flera olika sammanhang. De existerande instruktionerna och 

tipsen kan delvis användas som indirekta tips på att barnanpassa metoder, men de är inriktade 

processen av att tillämpa metoden användbarhetstester med barn som deltagare (se avsnitt 2.1 

Användbarhetstester).  Det saknas generella och lättillgängliga riktlinjer och förhoppningsvis ska 

riktlinjerna som är resultatet av detta arbete kunna tillgodose det behovet. 
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4 Slutsats och diskussion 
I följande avsnitt kommer först slutsatserna presenteras och därefter kommer en diskussion kring 

arbetet som genomfört i denna studie som helhet. Sista delen i detta avsnitt är framtida studier som 

presenterar förslag på vilka studier som kan vara relevanta att genomföra i framtiden. 

4.1 Slutsats 
Arbetets frågeställning var 

Vilka aspekter av MDI-metoder behöver anpassas för att kunna involvera barn som deltagare och få 

fram korrekt och relevant information om barns behov, kunskaper och attityder. 

Studien visar att utvärderingsmetoderna användbarhetstester, Wizard of Oz-metoden och 

observationsschema har tillämpats med barn som deltagare (Bakker, m.fl., 2008; Baldassarri, m.fl., 

2013; Brashear, m.fl., 2005; Connell, m.fl., 2013; Hämäläinen, m.fl., 2004; Read & Höysniemi, 2005) 

och kan ge korrekt och relevant information om barns behov, kunskaper och attityder. Studien visar 

också att det finns flertalet aspekter som MDI-metoder kan behöva anpassa för att kunna tillämpas 

med barn som deltagare. Forskarna behöver ta hänsyn till barns kognitiva förmågor och vara 

medvetna om att det kan finnas avvikelser inom målgruppen barn är det gäller kognitiv- och språklig 

utveckling. Det är betydligt lättare att tillämpa utvärderingsmetoder med barn som deltagare om 

informationen som ges till deltagarna är tydlig och enkel. Barn har lättare att memorera detaljer och 

förstå instruktioner om informationen är lättillgänglig. Det är väldigt användbart att ha barns 

begränsade koncentrationsförmåga i åtanke under tiden som utvärderingsmetoder tillämpas med 

barn som deltagare. Koncentrationsförmågan hos barn är begränsad och påverkar hur länge barn 

orkar delta. Barns deltagande bör vara intresseväckande, givande och inte för utmanande. Forskarna 

behöver vara medvetna om att deras egna åsikter och fördomar kan påverka tolkningen av barn 

beteende, gester och handlingar. Det kan vara svårt för barn att uttrycka sina åsikter verbalt och 

kanske därför förmedlar information via andra medium. En annan sak som är relevant för forskare 

att veta om är att de bör se barn som informationskällor, inte de vuxna i barns omgivning. Barn kan 

ge forskare korrekt, intressant och praktisk information. En sista aspekt som forskare behöver tänka 

på för att involvera barn som deltagare är att inte avskräckas av alla begränsningar. Barn skyddas av 

barns rättigheter och kan leda till att det blir svårare att involvera barn. De kognitiva begränsningar 

som barn har kan vara svåra att ta hänsyn till och det behövs kunskap om barn för att kunna göra 

lämpliga anpassningar. Det är en prövning att involvera barn i forskningsprocesser, men det kan 

också vara givande. 

Litteraturstudien har också gett upphov till generella tre riktlinjer (se avsnitt 2.5.3) som ska kunna 

vägleda forskare som vill modifiera existerande utvärderingsmetoder för att kunna utvärdera spel 

med barn. Förhoppningsvis kan riktlinjerna stödja forskare som tidigare inte har arbetat med barn. 

4.2 Diskussion 
Det finns en hel del metoder och tekniker som skapats inom fältet MDI (Benyon, 2010; Carroll, 2003; 

Read, 2008) och då BDI är en förgrening från ämnesområdet MDI är de två fälten relaterade till 

varandra (Bekker & Read, 2011; Fuchsberger, m.fl., 2011; Höysniemi, m.fl., 2008). Metoder och 

tekniker från både MDI och BDI tar hänsyn till individens kognitiva förmågor (Benyon, 2010; Carroll, 

2003; Read, 2008). Det är individens förmåga att processa information och delge information som är 

det centrala inom både MDI och BDI (Bekker & Read, 2011; Fuchsberger, m.fl., 2011; Höysniemi, 
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m.fl., 2008). Det finns olika sätt att skapa interaktion och dataspel är en form av underhållning som 

omfattar interaktion mellan teknik och spelare (Benyon, 2010). Det finns information om att barn 

som spelar tekniska spel har blivit mer stillasittande och det är ett problem som påverkar både 

barnens fysiska hälsa och sociala förmåga (Cheok, m.fl., 2005). Det är väldigt viktigt att barn får en 

förståelse för hur de ska kommunicera med andra individer och värna om betydelsefulla relationer 

(Borgers, m.fl., 2004). Barn som väljer att spela dataspel istället för att socialisera eller hålla sig fysisk 

aktiv kan få andra konsekvenser (Cheok, m.fl., 2005). Konskevenser som övervikt och utanförskap. 

Genom att påverka dataspel idag kan risken minimeras för möjliga problem i framtiden. 

Utvärderingsmetoder som anpassas för en specifik målgrupp eller situation skapar möjligheter för att 

fler människor ska kunna använda teknologi (Baldassarri, m.fl., 2013). Tillgänglighet för alla är en 

förgrening inom MDI som handlar om att göra teknik tillgänglig för människor som annars inte skulle 

kunna använda teknik (Benyon, 2010). Människor med fysiska eller kognitiva funktionsnedsättningar 

är en målgrupp som har begränsningar som påverkar möjligheten att interagera med datorer 

(Baldassarri, m.fl., 2013; Benyon, 2010). Genom att göra det möjligt för människor oavsett vilka 

begränsningar de än har, kan fler använda teknik (Benyon, 2010). Metoder blir effektivare om de kan 

användas av fler och kan omfatta fler eller större målgrupper. 

Barn har rätt att vara delaktig i forskning- och utvecklingsprocesser (Baldassarri, m.fl., 2013), men det 

kanske inte är moraliskt lämpligt. Rollen som deltagare kan vara påfrestande inte enbart utifrån ett 

kognitivt perspektiv, men också som en extra handling att genomföra i relation till andra uppgifter. 

Barn växer och utvecklas kognitivt, psykiskt och socialt och har därmed mycket att tänka på och lära 

sig för att bli fullständiga individer (Borgers, m.fl., 2004). En extra handling som barn behöver utföra 

kan bli en extra börda. Det kanske inte är rätt att involvera barn, oberoende av de olika fördelar som 

det kan leda till. Fördelarna som forskare kan se i att involvera barn under forsknings- och 

utvecklingsprocesser kanske inte räcker som kompensation för den tid och energi som barn förbrukar 

i sitt deltagande. Barn kanske inte markant noterar en skillnad mellan spel som har utvärderas av 

barn och inte. I det fallet kan barns deltagande resultera i att bli meningslöst. 

För att besvara frågeställningen genomfördes en analys av den existerande forskningen inom 

området, men det finns också andra sätt att angripa rapportens frågeställning. Ett alternativt 

tillvägagångsätt hade varit att, baserat på existerande litteratur om användbarhetstester, tagit fram 

en metod för användbarhetstester för barn och genomfört tester med barn för att utvärdera hur väl 

metoden fungerade. Användbarhetstester handlar om att testa ett system i praktiken med riktiga 

användare (Alexander, m.fl., 1997; Bekker & Markopoulos, 2003; Benyon, 2010). I detta scenario kan 

ett system utvärderas med barn som deltagare. Tillämpningen av användbarhetstester i detta arbete 

hade fått fram information om hur metoden användbarhetstest kan anpassas för att kunna tillämpas 

med barn som deltagarna. Data om vilka aspekter av användbarhetstest som behöver modifieras, 

kan generera specifika anpassningsåtgärder för att kunna tillämpas med barn. En litteraturstudie kan 

utföras för att hitta data om möjliga anpassningsåtgärder för användbarhetstester med barn och 

därefter kan åtgärderna implementeras och utvärderas med barn under ett användbarhetstest. Det 

är relevant att testa åtgärderna i ett realistiskt scenario för att se om de skulle fungera i verkligheten. 

En nackdel med användningen av användbarhetstester i detta scenario skulle vara att metoden 

enbart omfattar användbarhetester som metod och inte andra utvärderingsmetoder som till 

exempel enkät, intervjuer och kooperativ utvärdering. Det är svårt att resonera hur anpassningarna 

skulle se ut för andra utvärderingsmetoder om fokus är på användbarhetstester. En annan svårighet 
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är att behöva ta hänsyn till etiska aspekter i samband med att ha barn som deltagare. Det är relevant 

att ta hänsyn till de specifika åtgärder som finns för att skydda barn, för att kunna genomföra studien 

på ett etiskt sätt. Det kan leda till att det tar längre till att genomföra forskning och det kan vara svårt 

att genomföra studien inom ramen för detta examensarbete. Ett annat sätt att angripa rapportens 

frågeställning skulle vara att tillämpa metoden fokusgrupp. Fokusgrupp handlar om att ställa frågor 

till en grupp människor, där gruppmedlemmarna reagerar på varandras kommentarer och beskriver 

hur de skulle samarbeta för att genomföra en aktivitet (Benyon, 2010; Brouwer-Janse, m.fl., 1997). 

Tillämpningen av metoden fokusgrupp i detta arbete hade kunnat generera information om vad barn 

tycker om olika utvärderingsmetoder, hur det hade kunnat fungera i praktiken att tillämpa 

utvärderingsmetoder med barn och vad barnen tycker om och inte. Data om vad barn tycker om 

olika metoder hade kunnat ge insikter i vad som är viktigt att anpassa under tillämpning av 

utvärderingdmetoder med barn som deltagare. Möjliga anpassningsåtgärder hade också kunnat 

diskuteras inom fokusgruppen och genererat konkreta åtgärder för framtida studier. De konkreta 

åtgärderna och resonemanget för åtgärderna hade kunnat besvara arbetets frågeställning. En aspekt 

som användaren av metoden fokusgrupp behöver vara medvetna om är att metoden behöver 

valideras för att kunna användas på ett bra sätt. Fokusgrupp är en metod inom MDI och behöver 

också anpassas för tillämpning med barn. Nackdelar med att tillämpa fokusgrupp som metod hade 

varit att behöva ta hänsyn till etiska aspekter med att ha barn som deltagare. Det kan ta längre tid att 

genomföra arbetet och göra det svårare att kunna slutföra arbetet. En annan svårighet hade kunnat 

vara att åtgärderna är baserade på information från en specifik grupp barn och kanske inte kan gå att 

generaliseras för andra barn.  

Jag valde att använda en litteraturstudie då det går att hitta specifik information och data om ett 

ämnesområde genom att tillämpa sökord. En litteraturstudie ger möjligheten att kunna identifiera 

artiklar som omfattar ett specifikt område och ger användaren möjligheten att kunna tillämpa den 

funna litteraturen med varierande syfte i åtanke. En annan fördel är att författarna som skriver de 

vetenskapliga artiklarna har stor kunskap om det ämnesområde som presenteras i artikeln. Forskare 

har tidigare erfarenheter av att bearbeta information och kunna notera viktig information. En annan 

fördel är att vetenskapliga artiklar presenterar genomförd forskning. Forskare testar teorier i 

praktiken och använder redan existerad kunskap för att komma fram till ny information. Det finns 

såväl som med alla metoder nackdelar med att tillämpa en litteraturstudie. En nackdel är att all 

information som finns i en artikel existerar för att forskaren som skrev artikeln tyckte det var viktigt 

att nämna. Forskare utgår ifrån att beskriva det som de tycker är intressant och sållar därmed bort 

annan information. En annan forskare kan tycka att den information som sållades bort var mer 

relevant och därför är varje artikeln färgad av forskarens egna åsikter och intressen. Många gånger är 

forskarnas egna åsikter i fokus och det kan leda till svårigheter i att särskilja mellan realistisk 

information och personliga tolkningar. En annan nackdel med att använda litteraturstudie som 

metod är hur olikartade forskares egna åsikter kan vara och hur mycket de syns i artikeln. I en del 

artiklar kan forskares egna åsikter vara väldigt tydliga och i andra kan forskare göra sitt bästa i att 

försöka vara objektiv och ta hänsyn till egna tolkningar och förutfattade meningar. En annan 

svårighet är att det kan vara svårt att hitta väsentliga och relevanta artiklar. Nyckelorden som 

används i sökningen kanske inte är tillräckligt specifika eller så kan artiklar som omfattar ett specifikt 

område vara svåra att hitta. Sökningen av litteratur påverkas av sökaren själv. Det är sökaren som 

måste specificera sökningen och använda rätt databaser för att hitta en särskild artikel. Resultatet av 

en tillämpad litteraturstudie påverkas mestadels på sökarens egna förmågar att hitta information. 
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Litteraturstudie var en lämplig metod att använda för att det saknas en omfattande litteraturstudie 

av området tillämpning av utvärderingsmetoder i spelutveckling med barn som deltagare. BDI är ett 

fortfarande outforskat område som saknar sammanställningar av information som omfattar specifika 

förgreningar inom BDI. Utvärderingsmetoder i samband med spelutveckling med barn som deltagare 

är ett specifikt område inom BDI som behöver bli mer utforskat och för att kunna forska på ett 

medvetet och praktiskt sätt behövs sammanställningar. Rapportens litteraturstudie kan 

förhoppningsvis underlätta fortsatt forskning inom området, genom att agera som en 

sammanställning av tidigare information. Litteraturstudie som metod kan identifiera sammanhang 

och avvikelser i data. Det är väldigt svårt att förbise trovärdig information, om flera forskare får fram 

liknande resultat eller kan stödja varandra. Litteraturstudie som metod handlar främst om att notera 

mönster och i processen av att hitta mönster kommer även skiljaktigheter bli tydlig. 

Studien har till stor del bestått av en kartläggning av litteratur som handlar om att anpassa 

utvärderingsmetoder för barn som deltagare. Även om litteraturstudien tar upp en avsevärd mängd 

empiriska studier var dessa inte tillräckliga för att kunna identifiera tydliga avvikelser och 

betydelsefulla element. I efterhand anser jag att litteraturstudien hade kunnat vara mer fokuserad på 

att hitta olikartade källor som tillsammans leder till diskussion. Information om hur den externa 

omgivningen och tekniska artefakter påverkar barns åsikter hade varit intressant att hitta data om. 

Barn kanske till exempel påverkas mer av färgval, än vad vuxna gör och information om den yttre 

påverkan på barn kan ha en betydelse för barns preferenser. 

Det vetenskapliga bidrag som detta arbete ger är tre generella riktlinjer (se avsnitt 2.5.3). Generella 

riktlinjer visar på gemensamma nämnare som flera metoder kan tänkas stötta på under processen av 

att barnanpassa dem. Det är många gånger lättare att bearbeta information som är enkel och koncist 

och förhoppningen är att de tre riktlinjer som presenteras i detta arbete ska uppfattas som enkla och 

koncista. Det är svårt att veta om riktlinjerna kan användas i praktiken och om de är lämpliga. 

Riktlinjerna är dock ett försök till att bidra med något vetenskapligt som kan användas för framtida 

studier.  

4.3 Framtida studier 
Det skulle behöva utföras fler studier om tillämpningen av metoden det här eller den där och ifall 

påståendet att metoden är den minst kognitivt krävande utvärderingsmetoden för barn (Horton & 

Sim, 2012; Zaman, 2009) stämmer. Det finns begränsad information om metodens potential för 

framtida studier.  Metoden OPOS skulle kunna bli mer utforskad och tillämpad för att hitta eventuella 

brister eller användbarhetsproblem som kan åtgärdas. De generella riktlinjer som detta arbete 

presenterar i avsnitt 2.5.3, kan möjligtvis tillämpas i praktiken för att se om de i verkligheten stödjer 

forskare under processen av att barnanpassa utvärderingsmetoder. Det skulle kunna bedrivas 

forskning inom området hur barn påverkas av att involveras i forskningsprocesser. Barns upplevelser 

av vad som är bra och dåligt med att medverka under forskningsprocesser kan vara relevant för 

framtida forskning. 
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