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Abstrakt 
Uppsatsen syfte var att belysa hur riktlinjer för lek- och lärspel bör utformas till barn med 
läs och inlärningssvårigheter. Detta i bakgrund av lärare och specialpedagogers 
rekommendationer och önskningar. Uppsatsen är ämnad för att behandla 
användargränssnitt, interaktion, struktur och navigation och motivation. Med dessa som 
utgångspunkt framställa hur lek- och lärspel ska kunna konstrueras till det bättre för barn 
med läs och inlärningssvårigheter. För att kunna uppnå vårt syfte genomfördes en 
kvalitativ undersökning, i form av strukturerade och halvstrukturerade intervjuer samt 
observationer. 2 lärare och 2 speciellpedagoger från särskolor intervjuades utifrån 
uppsatsens tematiska ramar. 2 elever observerades från en särskola. Resultatet visade 
bland annat på att allt bör vara enkelt och att det ska finnas en klarhet i allt. Det får inte 
vara komplicerat. Det centrala i slutsatserna som framkom var att grafiken har stor 
betydelse och hur gränssnittet är upplagt gällande knappar etcetera.  
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1. Inledning 
Nedan presenteras inledningsavsnittet som behandlar problembakgrund, 
problemformulering, syftet med uppsatsen och avgränsningar.  

1.1 Problembakgrund 
Vi lever dag i ett informationssamhälle som introducerar oss i nya teknikiska lösningar 
som stöd för vårt lärande. Datorn integreras allt mer i skolundervisningen, till exempel 
genom användning av datorspel, lek- och lärspel etcetera (Linderoth och Säljö, 2002). 
Lek- och lärspel inriktar sig till yngre användare. Spelen kombinerar underhållning med 
någon form av pedagogiskt innehåll (Fjellman och Sjögren, 2000). Datorn kan sägas vara 
det verktyg som på olika sätt i utbildningssammanhang spränger gränserna. 
Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) menar att det öppnas upp möjligheter till att 
förändra det innehåll som uppmärksammas i till exempel skolan. Datorn är inte bara ett 
nytt verktyg för lärande utan kan också erbjuda eleverna att lära sig på ett annat sätt än 
vad som vanligtvis erbjuds när kunskapsinnehållet medieras med traditionella verktyg. 
Datorn inbjuder till problemlösning och till samtal mellan kamrater när eleven försöker 
hantera svårigheter och utnyttjar de möjligheter som erbjuds genom datorn. 
Alexandersson et al (2001) menar också att användandet av program så som läromedia 
förväntas att vara enkla att förstå sig på och att använda. Innehållet ska vara lättillgängligt 
och attraktivt för den lärande. Program som exempelvis läromedia används inte i sin 
relation till innehållet och har inte någon särskild informativ funktion i skolan. Tidigare 
forskning har visat att för många länkar och navigationshjälpmedel kan distrahera 
inlärning från det egentliga målet. För att datorn ska kunna bli ett komplement i 
undervisningen måste programmen vara så flexibla att de kan anpassas till elevens nivå 
(Gisterå, 1995).  Linderoth och Säljö (2002) menar att pedagogiska datorspel är 
designade utifrån vuxnas antaganden om barns sätt att lära. Ytterst är det intentioner från 
vuxna som barnet möter när de använder programmet. Dessa intentioner förmedlas till 
barnet via gränssnitt och de olika interaktionsformer som finns inbyggda i programmet.  
 
Inom MDI (Människa Dator Interaktion) området anser att det är viktigt att ett system är 
enkelt och naturligt att använda så att användaren därigenom kan koncentrera sig på sin 
uppgift. Genom att förstå vad användaren behöver ges en bättre möjlighet till att skapa 
bättre och enklare applikationer (Faulkner, 1998).  
 
Tekniken ger stora möjligheter inom handikappområdet men samtidigt skapar den nya 
problem som måste lösas. Informationstekniken måste försöka anpassas efter de krav som 
personer med handikapp har. Tekniken måste utformas så att alla personer kan använda 
det (Damsby, 1994). En grupp av människor med handikapp som är i behov av anpassade 
datorbaserade läromedel är barn med lässvårigheter. Shneiderman (1998) menar att 
utbildningen för dessa barn kan gynnas av anpassad mjukvarudesign. Exempel på 
anpassning är mjukvara där långa textbaserade instruktioner, förvirrande grafik och 
komplicerade presentationer begränsas eller undviks.  
 
Linderoth (2002) har tittat på hur spel kan användas som en del i undervisningen. 
Författaren menar att spel som använts i pedagogiskt syfte har försökt tillvara olika 
element i spelandet och utgått från olika pedagogiska teorier om hur lärande sker. Detta 
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har lett till att det inte finns ett utan flera sätt att argumentera för användning av spel i 
undervisningen. Svärdemo-Åberg (1999) har tittat på elever med läs och skrivsvårigheter 
som använder datorn som ett komplement i undervisningen. Författaren menar att det 
som skolan förfogar blir en del av elevernas inlärning och utveckling och datorn påverkar 
således både lärares och elevers handlande och deras sätt att bearbeta och uppfatta 
omvärlden. Datorn kan möjliggöra att eleverna kan komma förbi sådana begränsade läs 
och skrivsvårigheter, vilket medför att synen på elevers svårigheter blir något relativt. Får 
eleverna möjlighet till att kompensera sina bristande fysiska och intellektuella förmågor 
blir deras färdigheter relativa utifrån vilka verktyg de lär sig att behärska. Mycket 
forskning finns kring just hur datorn kan hjälpa till och hur den ska kunna intrigeras i 
skolundervisningen men tittar inte på hur den ska utformas för att kunna användas på ett 
bra sätt. Björnsson (1999) menar att för att IT ska bli ett verkligt effektivt redskap för en 
funktionshindrad elevs lärande krävs förutom en individuellt anpassad teknik också en 
personlig handlingsplan för varje individ. 
I detta arbete har vi valt att rikta in oss på barn med skriv- och inlärningssvårigheter, alla 
har olika behov som måste mötas vid utformandet av mjukvara. 

1.2 Problemformulering 
Vår problemformulering är: Hur bör “lek- och lärspel” vara utformade för att öka 
motivationen och lärande bland barn med inlärningssvårigheter? 

1.3 Syfte  
Syftet kommer att vara att kunna jobba fram enkla riktlinjer för skapandet av IT-baserade 
“lek- och lärspel”. Riktlinjerna ska utgå från barnens särskilda behov. Riktlinjerna ska 
behandla användargränssnitt, struktur och interaktivitet. Detta arbete riktar sig till skapare 
av “lek- och lärspel” till barn med inlärningssvårigheter.  

1.4 Avgränsningar    
Uppsatsen har inte för avsikt att visa på hur lek- och lärspel ska vara uppbyggda ur ett 
pedagogiskt perspektiv. Vi har valt att koncentrera oss på ett perspektiv kring 
användargränssnitt och bakomliggande komponenter som till exempel struktur och 
motivation.  
 
För att klargöra vad vi menar med barn med särskilda behov har vi avgränsat oss till barn 
med skriv och inlärningssvårigheter. Enligt Asmervik, Ogden och Rygvald (1993)  kan 
inlärningssvårigheter definieras som psykologiska eller neurologiska störningar och 
hinder i språkliga, motoriska och kognitiva funktioner. Dessa hinder och störningar bidrar 
till att barn eller ungdomar inte tillägnar sig kunskaper och färdigheter som förväntas att 
dem ska besitta i olika åldrar. Barn och ungdomar som har läs- och inlärningssvårigheter 
har svårt att följa och förstå lärarens instruktioner och uppgifter.  
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2. Teoretisk bakgrund 
Det här kapitlet lägger fram de teorier som ligger som grund för uppsatsens empiriska 
undersökning. Här redovisas tidigare forskning samt den litteratur som är relevant för 
problemområdet. Kapitlet är indelat i olika områden; användargränssnitt, interaktion, 
struktur och navigation, motivation och lek och lärspel (varje område har sedan sina 
underrubriker). 

2.1 Användargränssnittdesign 
Användargränssnitt är den del inom MDI som behandlar människor och datorers 
interaktion. MDI skapar en förståelse för både människan och datorsystemet genom att 
skapa interaktion på enklare och mer tillfredsställande vis (Faulkner, 1998). Gränssnittet 
ger oss tillgång till funktionaliteten (Carlshamre och Mårdsjö, 2000). 
Användbarhetsgränssnittsdesign bör ta hänsyn till vad människor vill ha och förväntar 
sig, deras individuella förmågor och begränsningar och vad de tycker är roligt och 
lockande. Designers måste ta hänsyn till tekniska begränsningar som till exempel datorns 
hårdvara. Gränssnittet är det som användaren ser, hör, kan ta på, prata till, förstå och 
integrera med (Faulkner, 1998).  
 
Användargränssnittet medlar mellan användaren och systemet, detta för att underlätta för 
användaren att använda sig av systemet (Faulkner, 1998). Ett bra gränssnitt bör vara 
naturligt och tillföra ett tillämpligt sätt att utföra uppgifter på. Språket bör vara naturligt 
och strukturerad för användarens uppgift (Faulkner, 1998). Shneiderman (1998) menar att 
konsekvent ordningsföljd bör följas i olika situationer och att identisk terminologi bör 
användas i menyer, hjälpfunktioner, färger, layout, typsnitt etcetera. Gränssnittet bör 
återspegla användarens förväntningar från tidigare användning av systemet eller liknande 
system.   
 
Gränssnittet bör kräva minimal input från användaren och minimal output för att slutföra 
användarens uppgift. Användaren har inte tid att läsa överdriven information. 
Informationen som kommer på skärmen bör då vara kortfattad och relevant. Gränssnittet 
bör inte heller erbjuda för många olika knapptryckningar. Detta bidrar till att användaren 
kan undvika onödiga fel under användningen genom att minska antal knapptryckningar 
(Faulkner, 1998).   
 
Användargränssnitt som inriktar sig på att vara i lärande syfte till exempel i spel, delar 
Norman (1993) enligt Carlshamre och Mårdsjö (2000) upp viktiga grundläggande 
faktorer för lärande. Kraven är stora men omfattar tankar och känslor, både uppgifter och 
situationer som får det utökande gränssnittet att engagera. Det måste tillhandahålla 
intensiv interaktion och återkoppling. Det är viktigt att ge specifika mål och fasta 
procedurer. Motivationen är en viktig grundläggande faktor som måste tas hänsyn till. 
Norman (1993) enligt Carlshamre och Mårdsjö (2000) skriver att det bör finnas en 
kontinuerlig känsla av utmaning. Det får inte vara för svårt så det skapar frustration eller 
hopplöshet, men samtidigt inte för lätt så att det tråkar ut användaren. Faktorer som att ge 
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en känsla av direkt engagemang, känsla av direktkontakt med omgivningen och uppgiften 
måste finnas. Det bör även finnas med verktyg som är välanpassade för användaren och 
uppgiften så att det underlättar och inte distraherar. Det är viktigt att det inte finns några 
störningar och distraktionselement som kan avbryta och förstöra upplevelsen.  
 
Shneiderman (1998) föreslår stöd för intern kontroll och även att arbetsbördan från 
användarens korttidsminne ska minskas. Intern utrymme för kontroll är positivt då det 
tillfredställer de erfarna användarnas behov för kontroll över programmet. Enligt 
Shneiderman (1998) bör användare vara initiativtagare istället för mottagare av 
programmets handlingar. Utvecklare bör tänka på människors begränsningar med 
korttidsminne, en regel att människor kan minnas sju plus eller minus två bitar av 
information. När det gäller att minska användarnas bruk av korttidsminne så bör till 
exempel fönster vara enkla, multipla sidor som kan navigeras ska synas. Utvecklarna bör 
skapa metoder för att minska bruket av korttidsminnet (Shneiderman, 1998).      

2.1.1 Färger 
Barfield (2004) skriver att för att text ska vara så tydlig som möjligt och så bör den vara 
urskiljd från bakgrunden, vilket betyder att det ska bli en skillnad i färgkontrasterna. Ett 
exempel är mörk text på ljus bakgrund eller tvärtom. Enligt Barfield (2004) så kan 
utvecklarna använda gruppering för att skilja olika komponenter men färger kan också 
användas för att markera en komponent och då kunna skilja den från en grupp. De bästa 
färgerna för betoning är livliga, hög mättande färger som rosa och gul. En färgvokabulär 
är en samling av färger med funktionella anknytningar som användas inom design av nya 
media system. Det finns enligt Shneiderman (1998) fördelar med att använda färger men 
risken för felanvändning av färger finns också. Utvecklare bör vara konsekventa med val 
av färger. Olämplig val av färger för till exempel fält kan leda till att användaren letar 
efter gemenskaper som inte finns (Shneiderman, 1998). 

2.1.2 Metaforer, symboler & ikoner 
Analogiska metaforer är enligt Löwgren (1993) design av ett användargränssnitt där 
utvecklarna ska utnyttja användarens tidigare kunskap om vardagliga saker. Löwgren 
(1993) menar att det kan finnas problem med metaforer, samtidigt som de säger för 
mycket kan de även säga för lite. Löwgren (1993) skriver att metaforerna kan säga för 
mycket om de aktiverar för mycket bakgrundskunskap från användarens tidigare 
erfarenheter. Användaren kan förvänta sig att metaforerna fungerar exakt som den fysiska 
motsvarigheten den representerar. Samtidigt kan metaforen säga för lite då de inte hjälper 
användaren hitta tjänster som är speciella för programmet. Att då koppla metaforen till 
den fysiska representationen så att användaren inte missar programmens specifika 
funktioner. Enligt Löwgren (1993) så är en princip för att använda metaforer är att tänka 
på vilka slutsatser användaren kan utnyttja från metaforerna. 
 
När det gäller val av symboler så finns det flera aspekter som bör övervägas. Enligt 
Löwgren (1993) så är det inte alltid nödvändigt att ha grafiska symboler när text kan vara 
ett utmärkt alternativ. Program kan skilja sig markant från andra program och Löwgren 
(1993) menar att bilder ibland kan säga mer än ord och med mindre skärmutrymme. 
Ikonernas form och utseende är viktigt att tänka på för att i vissa fall, om utförandet av 
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symboler och ikoner inte begrundas så kan ikoner ta upp mer skärmutrymme (Löwgren, 
1993). Om utvecklarna bestämmer sig för att välja symboler över text och även utformar 
ikonerna så att de inte tar upp skärmutrymme så kan ikonerna enligt Löwgren (1993) vara 
svårare att förstå än text och kan även betyda olika saker för olika människor, speciellt 
om de kommer från olika kulturer. Det finns en annan fördel med symboler jämfört med 
text och det är att ikoner och andra grafiska symboler kan vara viktiga för 
marknadsföring då vissa symboler är mer underhållande och tilltalande än text (Löwgren, 
1993). Enligt Barfield (2004) så bör val av ikoner vara konsekvent. Om till exempel vissa 
ikoner har ett stort område med blå färg medan andra områden har stora områden med 
röd färg så blir den samlingen av ikoner lite rörig och även visuellt oestetisk.  När det 
gäller val av ikoner så bör utvecklare också tänka på kontext. Enligt Barfield (2004) så 
används kontexten för att tolka ikonens mening. Detta kan göra utvecklarens jobb enklare 
då kontexten kan tillhandahålla många ledtrådar som kan hjälpa användaren tyda 
ikonernas betydelse. Barfield (2004) skriver även att i dagens utvecklade och tekniska 
värld så är människor förtrogna med ikoner från många olika kontexter. Det är möjligt att 
låna ikoner från ett område och använda de i ett annat område med antagandet att flera 
användare kommer att känna igen ikonerna och även förstå ikonerna i den nya kontexten. 
Caplin (2001) menar att ikoner kan vara designad efter två olika perspektiv. Ett är att 
ikonen är väldigt igenkännbart, så att verktygets syfte är självklart från första början. Det 
andra perspektivet är att användaren lär sig ikonernas mening och kan då förvänta sig att 
all annan design kommer att anpassas efter samma grafiska utformning och stil. Caplin 
(2001) menar också att komplexa verktyg bör kopplas till vardagliga igenkännbara 
objekt. Detta är för att datorer är för en nybörjare annorlunda maskiner och tonvikt borde 
så mycket som möjligt koncentreras till bekantskap.   

2.1.3 Struktur och navigation 
Enligt Löwgren (1993) så är virtuella kontroller exempelvis rullningslist och knappar. 
Principen för form bör reflektera funktionen. Användaren bör kunna veta vad kontrollen 
gör genom kontrollens utseende. Barfield (2004) menar att strukturen i program bör 
utvecklas så att det är enkelt för användaren att förstå. Det finns flera aspekter att tänka 
på när det gäller strukturen i en mjukvara. En aspekt är att det bör vara lätt för 
användaren att förstå det, strukturen bör alltså vara lämplig att använda och helst inte 
vara för komplex. Den andra aspekten är att syftet med att använda olika element av 
grafisk design borde vara att det ska hjälpa användaren att förstå programmets struktur. 
Enligt Barfield (2004) så finns det implicita navigationshjälpmedel, dessa är kontextuella 
ledtrådar och kännetecken som stödjer användaren under navigeringen, till exempel 
färger och detaljer. Barfield (2004) menar att implicita navigationshjälpmedel är en del 
av användarens kontext och används på ett mer omedvetet sätt.   

2.1.4 Grafik 
Enligt Löwgren (1993) så är visuell konsistens väldigt viktigt. Kurviga linjer mot 
vinkelformade linjer. Linjevikten, användningen av gråa områden och det möjliga 
användandet av tredimensionella effekter påverkar också den visuella konsistensen. 
Andra aspekter av design som rekommenderas är enkelhet. Löwgren (1993) skriver att 
enkelhet är vad en utvecklare ska sträva efter i design. Enkelhet (simplicity) kan till 
exempel betyda att välj ett konsistentt färgschema.   
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2.1.5 Ljud 
För att öka realismen inom kontexten hos mjukvaran som används kan utvecklare enligt 
Barfield (2004) använda sig av ljud. Detta fungerar särskilt bra om ljud är en viktig faktor 
för användarens handlingar inom den kontexten. Barfield (2004) skriver att utvecklare 
kan med fördel tänka att i den fysiska världen finns det många händelser och handlingar 
som efterföljs av ljud när de har utförts. Detta kan även kopplas till feedback som finns i 
mjukvaran som ska utvecklas. När en handling är utförd så kan det finns ett ljud som 
ackompanjerar utförandet av handlingen eller händelsen. En annan idé som Barfield 
(2004) rekommenderar är att använda metaforiska ljud, alltså ljud som låter som de 
verkliga representationerna som ljudet försöker efterlikna. Ljud kan även enligt Rouse 
(2001) användas för att berätta en story eller handlingen för användaren. Programmet kan 
ge ut direktiv till spelare genom inspelad dialog eller med andra typer av ljud. Det kan 
också fungera när dialog presenteras över information som programmets användare ska 
titta på, bilder, text eller andra typer av informationsobjekt. Linderoth och Säljö (2002) 
menar på att musik i datorspel kan användas för att förstärka det texten och bilden 
förmedlar. 

2.1.6 Text och typsnitt  
Löwgren (1993) menar att för text så bör det bara användas en familj av typsnitt. Ett 
exempel på ett typsnitt som lämpar sig för läsbarhet på datorskärmar är Lucida familjen. 
Det bör inte finnas fler än tre olika storlekar från typsnittfamiljen som används. Fet- och 
kursivstil kan användas för betoning av olika delar i texten.  

2.1.7 Feedback 
För varje handling som användaren gör bör det finnas feedback. Handlingarna som 
användaren utför bör organiseras i tre olika faser; början, mitten och slut. Genom att ge 
användaren positiv feedback vid varje genomförd fas ges användaren tillfredsställelse av 
att har avklarat varje fas (Shneiderman, 1998). Enligt författaren ska användargränssnitt 
kunna erbjuda användaren möjligheter för förebyggande av fel och även enkel fel 
hantering. Designen av systemet bör inte tillåta att användarna ska kunna göra allvarliga 
fel. Om användaren gör ett misstag ska systemet hitta det och erbjuda enkel, konstruktiv 
och specifika instruktioner för återställande. Felaktiga handlingar borde lämna systemets 
status oförändrad eller erbjuda användaren med instruktioner för att kunna återställa 
tillståndet. Shneiderman (1998) skriver också att systemet ska tillåta enkla omkastningar 
av handlingar. Den här funktionen kan lugna användarens oro om att en handling inte kan 
ångras samtidigt som det också uppmuntrar användaren att utforska okända funktioner.  

2.1.8 Användbarhet 
 
"Den grad i vilken specifika användare kan använda en produkt för att uppnå ett specifikt 
mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt i ett givet 
sammanhang." (ISO 9241-11, [1]) 
 
Användbarhet är ett centralt begrepp inom MDI. Huvudmålen är att bidra till mer 
användbara datorsystem. Om inte användbarhetsmålen utgår från något meningsfullt för 
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användare kommer det att resultera i att produkten kommer att vara obrukbar för dem 
(Löwgren och Stolterman, 2004). Det går att betrakta användbarhet utifrån tre faktorer: 
vem som ska använda det, vilken uppgift användningen har och i vilken omgivning 
användningen sker (Carlshamre och Mårdsjö, 2000). Enligt ISO standarden 9241:1, [1] 
bör en produkts användbarhet definieras utifrån graden av måluppfyllelse, effektivitet och 
tillfredsställelse, vilka specifika användare kan nå specifika mål i en specifik 
användningssituation. Användbarhet är enligt Nielsen (1993) inte bara en ensam 
dimension av ett användargränssnitt. Användbarhet har multipla komponenter och 
traditionellt förknippad med fem olika användbarhetsattribut; learnability, efficiency, 
memorability, errors och satisfaction. Learnability menar Nielsen (1993) är att systemet 
bör vara enkel att lära sig. Användaren bör snabbt kunna arbeta med systemet. Efficiency 
innebär att systemet är effektivt, så att användaren kan direkt efter har lärt sig systemet 
arbeta på en hög produktiv nivå. Memorability menas med att systemet bör vara enkelt att 
komma ihåg. Användaren bör kunna använda systemet efter att inte använt sig av det 
under en period. Errors innebär att systemet bör innehålla få fel, så att användaren inte 
kan göra några fel. Om användaren gör några misstag ska detta lätt kunna repareras. 
Satisfaction menas med att systemet bör vara tilltalande att använda.  
Enligt Löwgren (1993) så är användbarhet ett resultat av relevans, effektivitet, attityd och 
inlärningsförmåga. Löwgren (1993) menar att det är nödvändigt att veta de viktiga 
faktorerna för användbarhet; vad ska vara användarvänligt? Utvecklarna bör bestämma 
vad som ska mätas och vilka metoder som ska användas för mätningen. Att bestämma 
användbarhet mål för ett system som ska utvecklas betyder att som utvecklare skriver ner 
mätbara krav för användbarheten. Enligt Löwgren (1993) så har användbarhetstestning 
två funktioner, att se om de uppsatta användbarhetsmålen är uppfyllda och att förstå vad 
som behöver förändras för att kunna förbättra systemet.    

2.2 Interaktion  
Löwgren och Stolterman (2004) menar att det finns vissa aspekter som bör reflekteras 
över vid design av en IT-artefakt som kan påverka interaktiviteten. Med IT-artefakt 
menar författarna ett designat ting som innehåller informationsteknik som till exempel ett 
datorspel eller lek- och lärspel. Det som bör reflekteras över är: 
 

• Handlingsutrymme 
Hinder och möjligheter som en IT-artefakt medför, både avsiktligt designade och 
ouppsåtligt uppkomna. 

• Genomskinlighet 
I hur stor utsträckning användaren av en IT-artefakt ser mekanismen bakom, 
förstår mekanismen och brukar dess potentialer. 

• Föränderlighet 
Möjligheten för användaren att kunna förändra artefaktens form, struktur och 
funktion. Finns dessa möjligheter hos artefakten är den flexibel, den blir aldrig 
färdig. Motsatsens till en flexibel artefakt är en fixerad artefakt. En fixerad 
artefakt måste skaparen gripa in för att gör en förändring. Det finns delade 
meningar om hur användaren upplever det positivt att det inte finns några 
begränsningar som styr användandet medan andra föredrar att en fixerad artefakt 
då de själva slipper ta några beslut. 
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• Handlingskaraktär 
IT-artefaktens handlingskaraktär avgörs av vår syn på vad den går att användas 
till. Olika handlingar som en IT-artefakt möjliggör, stödjer eller medger. 

• Dynamisk gestalt 
Dynamisk gestalt menas med karaktär och helhet hos en IT-artefakt. De 
egenskaper som framträder allt eftersom vi som användare utforskar och lär känna 
artefakten. 

• Självständighet 
            Upplevelsen av att IT-artefakten agerar på egen hand. 

• Symbolvärde 
Symbolen av IT-artefakten, vilken uttrycker sig estetiskt och socialt.  

• Inre motivation 
Förmågan att motivera användaren till att använda artefaktens funktioner och 
slutföra uppgifterna för egen skull. 

• Spelbarhet 
Det som känns utmanande, intressant och rättvist i artefakten som skapar en inre 
motivation hos användaren. Detta leder till att användaren självmant vill använda 
artefakten igen.  

2.3 Inre motivation 
Carlshamre och Mårdsjö (2000) menar enligt Thomas och Macredie (1994) att det finns 
komponenter som påverkar vår inre motivation. Dessa komponenter passar givetvis inte 
in på alla applikationer. Exempel på följande komponenter är:  
 

• Utmaning  
Varierande svårighetsgrad, vilket ger en utmaning både för erfarna och oerfarna 
användare. Fjellman och Sjögren (2000) menar också att de flesta människorna 
tycker om utmaningar och detta skapar en tillfredsställelse när de löser 
problemen. 

• Fantasi  
Det är viktigt att användaren i till exempel ett spel kan få en känsla av att vara 
bortkopplade från verkligheten. Möjligheten till att få uppleva nya, spännande och 
att leva sig in i en annan värld är något som nästan tilltalar alla människor 
(Fjellman och Sjögren, 2000). 

• Nyfikenhet  
Informationen är gömd, vilket leder till att öka användarens intresse att söka efter 
informationen. 

• Nyhetsvärde  
Det finns ständigt ny informationen som användaren får ta del av. Genom de 
tillgängliga resurser som finns skapas ny information som kan bidra till 
exempelvis att lösa problem (Alexandersson, Linderoth och Lindö, 2001).  

• Komplexitet  
I till exempel spel ska det vara tillräckligt svårt så att användaren får resonera.  

• Förvåning  
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Användaren bör inte kunna förutse vad som kommer att hända i olika 
problemsituationer och händelser. 

• Känsla av kontroll  
Användaren ska vara aktiv så att han/hon styr händelseförloppet. I barns fall 
strävar de efter att bemästra de underliggande principer och formella regler som 
kontrollerar olika programfunktioner för att klara av till exempel ett spel. De 
söker aktivt att bemästra programmet så olika mål kan uppnås (Alexandersson, 
Linderoth och Lindö, 2001). 

• Målformulering  
Användarens formulerar mål som är viktigare än dem som är direkt kopplade till 
exempelvis spelets innehåll. 

• Tävlan 
Det ska finnas inslag av tävlan hela tiden under händelseförloppet, antingen mot 
en annan spelare eller mot systemet. Fjellman och Sjögren (2000) menar på att för 
många människor har vinnandet ett viktigt värde även om aktiviteten inte är 
tilltalande.  

2.3.1 Yttre motivation 
Linderoth (2002) menar på att yttre motivation uppnås när den lärande får belöning som 
inte är direkt riktat till innehållet. Det finns viss kritik till detta på grund av att den 
lärande kan läsa av vad som behövs för att klara av lärarens krav. Annan kritik mot yttre 
motivation är att den lärande bara intresserar sig för belöningen istället för innehållet. 
Enligt Linderoth (2002) menar Patel och David (1996) att när belöningarna väl har nåtts 
sägs eleven inte längre vara intresserad av att lära sig. I spelsammanhang som bygger på 
yttre motivation får spelsituationerna problem som påminner om de generella problemen 
med belöningsstrukturer. Det har visat sig att eleverna söker efter en viss kodavläsning. 
Flera barn strävade efter att så snabbt som möjligt nå de inbyggda spelmålen eller uppnå 
högsta möjliga poäng (Linderoth, 2002). 
 

2.4 Lek och lärspel 
Enligt Alexandersson et al. (2001) framställs oftast lek och lärspel/pedagogiska 
läromedel som kommande generations läromedel. Lek och lärspel är när programvaror 
blandar underhållning i form av musik, roliga animationer och roliga röster med 
pedagogiskt innehåll så som problemlösning, simuleringar och övningsmoment. En 
annan benämning som ofta används är det engelska edutainment. Som är en 
sammanslagning av de engelska orden education och entertainment. Författarna menar på 
att IT-baserade spelar en betydelsefull roll för skolans utveckling. Den traditionella 
linjära strukturen löses upp och betydelse förmedlas genom bilder och information 
organiseras i virtuella världar.  
 
Alexandersson et al. (2001) menar på att lek och lärspel kan bidra till att motivera barn 
till att lära sig ett visst innehåll. Lek och lärspel ses som roligare än bokens då det 
behandlar text, bild och ljud samtidigt som det är interaktivt. Författarna menar också att 
genom programmens sätt att bära fram ett innehåll, struktur eller dess form har en rad 
kvaliteter som underlättar lärandeprocessen. 
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Det finns olika typer av spelmoment som förekommer i lek och lärspel. Alexandersson et 
al. (2001) tar upp olika moment; drill och övningsmoment, simulering och äventyrs- och 
strategispel. Med drill och övningsmoment menar författarna med att barn kan träna 
faktakunskaper . Spelstrukturen används i dessa program i första hand för att motivera 
barn till att göra en typ av uppgift. Med simulering menar författarna att barn ges 
möjligheten till att kunna utforska i virtuell form. Exempel på spel är SIMCity. Äventyrs- 
och strategispel är integrerat med narrativ berättelse. Undervisningsmaterialet är 
strukturerat så att det erbjuds efterhand som spelaren kommer vidare i spel. Exempel på 
spel är Rymdjakten och Svea Rike. Genom att avbryta narrationen med frågor och 
problem skall detta motivera spelaren att tillgodogöra sig ett innehåll. 
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3. Metod 
I metodavsnittet presenteras vårt val av metod, litteraturstudie, kvalitativ intervju, urval 
av undersökningspersoner, utförande av intervju, analysmetod, etik och metodkritik.  

3.1 Val av metod 
Ett kvalitativt inriktat angreppssätt valdes då de kvalitativa metoderna är fördjupande och 
vi enligt Holme och Solvang (1997) kunde få mycket information om få 
undersökningsenheter. Författarna menar att en kvalitativ forskningsmetod innebär att 
insamlingen av informationen ligger nära den verkligheten som ska undersökas. För att 
samla information för undersökningen användes metoder som deltagande observation och 
ostrukturerade intervjuer.  Enligt Bryman (1997) så inriktar sig deltagande observation 
och halv strukturerade intervjuer som metoder för informationsinsamling inom kvalitativ 
forskning. Det är med den grunden vi valde ett kvalitativt angreppssätt för att det passade 
vårt syfte med undersökningen som ska beskriva hur riktlinjer för lek- och lärspel bör 
utformas.  

3.1.1 Litteraturstudie 
En litteraturstudie genomfördes för att få en bild av hur forskningen ser ut idag. Detta 
användes senare för att kunna sätta in oss i frågeställningen och skapa en referensram att 
utgå ifrån. Litteraturstudien användes också som en grund i vår analys av resultatet. 
Tidigare vetenskapliga arbeten måste läsas på inom området för att kunna sätta sig in i 
vad som skrivits om ämnet tidigare (Backman, 1998). 
 
Detta genomfördes genom att söka relevant litteratur på Högskolan i Halmstads bibliotek 
och på olika databaser såsom IEEE och på Internet exempelvis www.skolutveckling.se. 
Vi valde även att titta på relevant litteraturs referenslista. Sökorden som användes var 
MDI (Människa Dator Interaktion), HCI (Human Computer Interaction), user interface, 
design, handikapp, läs och skrivsvårigheter, barn och datorer, motivation, gränssnitt och 
användbarhet. Dessa användes även i kombination med varandra.  

3.1.2 Kvalitativ intervju 
Som en insamlingsmetod valde vi att utföra intervjuer. Intervjuerna utformades som 
kvalitativa samt en blandning mellan strukturerade och halvstrukturerade intervjuer. För i 
detta fall inhämta specialpedagogernas perspektiv. Enligt Byrman (1997) är det 
grundläggande i kvalitativ forskning att se eller uttrycka händelser, handlingar, normer 
och värden utifrån de studerande personernas egna perspektiv. Styrkan i en kvalitativ 
intervju är att den liknar en vardaglig situation och ett vanligt samtal (Holme och 
Solvang, 1997). Vi valde att inte lägga upp en färdig mall på hur en intervju skulle se ut. 
Istället fanns det olika grundbegrepp/teman som intervjun följde. Dessa behöver inte 
följas noggrant utan fungerade mer som handledning och såg till att intervjun täckte de 
valda områdena som fanns. På detta vis låste vi inte intervjupersonerna. Holme och 
Solvang (1997) menar att genom att inte bygga upp standardiserade frågeformulär så styr 
inte forskaren personer som intervjuas.  
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Det utarbetades ett antal grundbegrepp/teman kring frågeställningen som användes under 
intervjun. Litteraturstudien fick ligga som grund för våra grundbegrepp/teman. Genom att 
hitta vad som var viktiga delar gällande användargränssnitt, användbarhet, struktur 
etcetera (se bilaga 1).   
 
Som en förberedande fas innan intervjun valde vi att skicka ut information till 
intervjupersonerna (se bilaga 1). Informationen som skickades ut var att informera om 
deras anonymitet och hur intervjun skulle gå till. Vi ansåg detta vara viktigt för att kunna 
bygga upp ett förtroende mellan oss som forskare och intervjupersonerna. 
Intervjupersonerna får ta del av våra grundbegrepp/teman för att innan intervjun tänka 
igenom för att kunna ge mer detaljerade svar.  

3.1.3 Observation 
Vi vill genom observation se vad det är som barnen har svårt med när de använder sig av 
olika program. Att studera människors beteende och deras samspel i deras omgivning ger 
en välgrundad kunskap (Kvale, 1997). Genom att använda oss av observation som 
insamlingsmetod får vi en förhandsvisning av den situation som studeras och när den 
sammanställas med intervjuer och litteraturstudie bidrar detta till en holistisk tolkning av 
situationen. Observation skiljer sig från intervjuer på två olika sätt. För det första 
genomförs en intervju på plats som passar syftet medan deltagande observation sker på 
plats. För det andra utgör intervjuer en andrahandsredogörelse för något, medan en 
observation är en direkt erfarenhet (Merriam, 1994). Vi kommer att arbete utifrån en 
ostrukturerad observation. Detta för att kunna inhämta så mycket information som 
möjligt kring vårt problemområde. Vid ostrukturerad observation finns inget 
observationsschema utan istället registreras allting (Davidsson och Patel, 2003).  Det 
finns fyra olika förhållningssätt som en observatör kan använda sig av för att kunna samla 
in information; fullständig deltagare, deltagare – observatör, observatör – deltagare och 
fullständig observatör (Merriam, 1994). Vi kommer att arbeta som observatör – 
deltagare vilket innebär att vi som observatörer är kända för gruppen som ger mer eller 
mindre stöd åt vad observatören gör. Forskarens delaktighet är sekundär i förhållande till 
uppgiften att samla i information. På detta sätt kan mycket information samla in.  

3.1.4 Urval av undersökningspersoner 
Urval av undersökningspersoner gjordes utifrån kriterier. Kriterierna grundas på våra 
egna erfarenheter samt utifrån lärarens/special pedagogens erfarenheter och kunskap om 
lek- och lärspel samt erfarenhet av elever med läs och inlärningssvårigheter. 
Undersökningspersonerna är en avgörande del av undersökningen. Urvalet bör göras 
utifrån forskarens kriterier och för att öka informationsinnehållet används personer som 
har kunskaper (Holme och Solvang, 1997). Det är viktigt att vi får personer som har 
erfarenhet med olika sorters lek- och lärspel och barn med läs och inlärningssvårigheter. 
Holme och Solvang (1997) menar att det finns två olika intervjuer sorter; respondent och 
informationsintervju. Respondentintervjuer innebär att personer som är delaktiga i 
händelser är de som ska undersökas och intervjuas. På detta vis fick vi en grupp av 
personer med erfarenhet för att kunna besvara våra intervjufrågor. Vi kommer i samband 
med dessa personer använda oss av en av klasserna för att kunna genomföra vår 
observation. Det  kommer vara 4 lärare som är utbildade specialpedagoger som använder 
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sig av något sort lek- och lärspel i undervisningssyfte. Eleverna kommer att observeras 
när de använder sig av ett lek- och lärspel. Val av lek- och lärspel kommer att baseras på 
det som används mest av eleverna i skolan. Eleverna som kommer att vara med i 
observationerna besitter något sort av handikapp. På skolan som vi kommer att utföra 
observationen finns elever med ADHD, Down Syndrom, alkoholskada etc.  

3.2 Utförande av intervju  
Det är viktigt att bygga upp en atmosfär där intervjupersonen känner sig trygg. På detta 
vis kan personen som intervjuas prata öppet om sina erfarenheter och åsikter (Kvale, 
1997).  Intervjuerna med specialpedagogerna kommer att äga rum i respektive skola. 
Detta underlättar intervjuprocessen om vi utför intervjuerna där de jobbar. Merriam 
(1994) menar att samspelet mellan intervjuaren och respondenten är viktig för att 
intervjun ska lyckas. För att utföra en framgångsrik intervju är det viktigt att tänka på 
vilken typ av information som eftersträvas för att kunna utforma en lämplig strategi för 
frågandet. Vi använde oss av en loggbok för intervjun istället för en ordagrann utskrift 
och vi samtycker då svaren vi får från intervjupersonerna är tankar och idéer där 
tyngdpunkten kanske är innehållet och inte ordagrant vad specialpedagogerna säger.  
Som komplement till anteckningarna kommer en bandspelare att användas för att kunna 
analysera intervjun efteråt.     

3.3 Utförande av observation 
Det finns några viktiga saker att tänka på när en observation ska genomföras; miljö, 
deltagarna, aktiviteter och samspel, frekvens och varaktighet och svårfångade faktorer 
(Merriam, 1994). Det är viktigt att veta hur miljön ser ut för inte detta ska kunna påverka 
den som observeras. Därför valdes observationen att utföras på skolan och i elevernas 
klassrum där datorerna fanns. På detta vis känner sig eleverna hemma och påverkas inte 
av främmande miljöer. Genom att redan planerat in vilka som ska vara med i 
observationen hade vi en klar bild över hur observationen skulle fortgå.  Vi valde att följa 
en mer följsam observation eftersom detta kan bidra enligt Holme och Solvang (1997) 
den bästa möjligheten till att fungera på gruppens villkor. Samtidigt kan det vara svårt att 
veta vilka förväntningar som finns i gruppen. Det var viktigt för oss att bygga upp ett 
förtroende hos eleverna som observerades för att förenkla processen. Merriam (1994) 
menar det bör strävas efter att etablera en bra kontakt genom att visa respekt för 
deltagarnas rutiner, hjälp vid behov, vara ödmjuk och visa intresse för vad som händer 
och sker. Vi valde inte att sätta någon tidsbegränsning när observationen genomfördes. 
För att fånga svårfångade faktorer såsom ansiktsuttryck, knapptryckningar etcetera valde 
vi därför att filma hela observationen med en videokamera och som komplement loggbok 
för att enklare kunna analysera observationen.   

3.4 Analys metod 
Kvale (1997) menar att det finns olika analysmetoder för vad som har sagts under 
intervjuer. Vi valde att arbeta efter något som författaren kallar meningskoncentration. 
Vilket innebär att meningarna som sagts under intervjun uttrycks och formuleras mer 
kortfattat för att ta fram det som är väsentligt. Vi valde också att arbeta efter samma 
analysmetod för observationerna. Vi började med att skriva ut intervjuerna och 
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observationerna ordagrant. Därefter lästes intervjuerna och observationerna igenom och 
skrevs om till mindre meningar där bara den väsentliga informationen fanns med. 
Merriam (1994) menar att det bästa sättet att börja på, då det ger den bästa grunden för en 
analys. Sedan klargjordes vad som hade kommit fram under intervjuerna och 
observationerna genom att redovisa de utifrån teman som ingår i problemformuleringen, 
användargränssnitt, interaktion, struktur och navigation och motivation samt varje 
områdenas underrubriker. 

3.5 Reliabilitet och validitet 
 
Enligt Merriam (1994) så handlar reliabilitet om att ett visst resultat ska kunna upprepas, 
om en undersökning upprepas så ska samma resultat ges. Merriam (1994) skriver att 
inom samhällsforskningen så är reliabilitet ett problem då en människas beteende inte är 
statiskt utan föränderligt. Men kvalitativ forskning enligt Merriam (1994) betyder inte att 
isolera lagar för människans beteende utan att skapa uttryckssätt som försöker beskriva 
och förklara världen utifrån de människor som lever i den uppfattar den. Det går inte att 
skapa en pålitlig mätning i traditionell bemärkelse då det finns många tolkningar av vad 
som sker, det finns inte fasta referenspunkter som innebär att upprepade företeelser kan 
mätas   och därmed resultera i en reliable mätning. Detta är värt att begrunda väl för de 
kvalitativa intervjuerna som utfördes för vår undersökning. Enligt oss så är händelsen att 
en intervjuperson upprepar intervjun ordagrant en nästintill omöjlig händelse. Vi tror att 
samma åsikter, minst samma förståelse kommer att infinna sig om intervjun upprepas. 
Det kan vara viktigt att begrunda hur erfarenheter och upplevelser kan ändra ens 
uppfattning om ett visst ämne, om vi antar att ju längre tid som har gått efter en intervju 
innebär en större chans att intervjupersonen har haft tid för andra tankar, detta kan 
resulterar i att vissa åsikter ändras, andra åsikter dementeras och nya åsikter läggs till. 
Detta skulle ändra resultatet, i en sådan händelse anser vi viktigt att presentera den 
tidigare intervjun och deras åsikter och fråga intervjupersonen hur detta passar deras nya 
åsikter om deras åsikter skiljer sig från de tidigare.  
 
När det gäller observationen så är reliabiliteten lättare att fastställa. Då samma program 
används och det är samma observationsperson så kan undersökningen upprepas nästan 
identiskt som den förra. Vi kan inte styra undersökningen då vi observerar men vi kan be 
observationspersonen att helt enkelt gå igenom programmet på samma sätt som innan, 
kan vara så enkelt som att följa programmets struktur linjärt om en sådan navigering 
erbjuds.  
 
Inre validitet handlar om hur mycket resultatet stämmer överens med verkligheten. 
(Merriam, 1994). Det handlar även om hur resultatet fångar verkligen det som finns, eller 
om forskaren verkligen mäter det han eller hon tror sig mäta. Merriam (1994) skriver att 
information har alltid en uttolkare och en översättare. Detta är sant i vårt fall då vi har 
skrivit vad barnen har utfört och även vad de har haft svårigheter med. I fallet med 
observationen har vi varit tolkare och översättare men när det gäller intervjuer så är det 
renskrivningen som kan göra att vi får tolka och översätta resultatet annorlunda. Den 
inspelade intervjun kommer att innehålla fel, pauser, omformuleringar, meningar som 
inte avslutas. När vi hade renskrivit så fick vi skära bort en del av resultatet. Men det är 
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inte information som försvinner, utan resultatet som vi hade skrivit ner är det resultatet 
som har spelats in fast utan de delarna som inte medför något till resultatet. När det gäller 
observationer så måste vi se till att vi har återgett konstruktionerna på riktigt sätt och 
metoden som vi använde var trovärdig.    

3.6 Etik 
Det finns fyra olika huvudkrav som forskningsrådet har utvecklat fram gällande 
forskningsetik; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet [2]. Dessa har till syfte att ge normer för förhållandet mellan forskare och 
undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare så att vid konflikt en god bedömning kan ske 
mellan forskningskravet och individskyddskravet. Informationskravet menas med att 
forskaren bör informera forskningsobjektet om forskningens syfte, hur undersökningen 
ska genomföras och betona vinsten av ny forskning. Samtyckeskravet innebär att 
forskningsobjektet samtycke att delta i forskningen.  Konfidentialitetskravet omfattar att 
uppgifter om alla i en undersökning ska ges största möjliga konfidentialitet och ska 
förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Nyttjandekravet menas 
med att insamlad information om enskilda får endast användas för forskningens ändamål. 
 
Enligt Kvale (1997) så bör vi som intervjuare ställa etiska frågor i början av vår 
undersökning. En fråga som bör ställas är vem ska ge samtycket? I vårt fall så är det barn 
som ska observeras och vår uppfattning är att vi bör fråga barnens föräldrar om de 
samtycker och godkänner att vi utför observationer för de respektive barnen.  
 
Därför kontaktade vi respektive lärare som i sin tur kontaktade föräldrarna för att få ett 
godkännande.   
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4. Resultat 
Nedan presenteras resultat av det kvalitativa materialet som har samlats in under 
intervjuerna och observationerna. Resultatet bygger på citat och kommentarer från 
respondenterna. Resultatet från observationerna presenteras för sig själv för att sedan 
understyrkas i analysen och diskussionen. Resultatet från intervjuerna är sammanställt 
utefter samma dimension som teorin; Användargränssnitt, interaktion, struktur och 
navigation och motivation ( varje område har sedan sina underrubriker). 
 
Eftersom vi utförde halvstrukturerade intervjuer fick respondenterna diskutera det som de 
själva kände sig säkra på och kunde svara på. 
 
Respondent A, specialpedagog,  
Respondent B, specialpedagog, förskoleföreståndare. 
Respondent C, lärare, årskurs 6 till 9 på särskola 
Respondent D, lärare, årskurs 6 till 9 på särskola 

4.1 Användargränssnittdesign 
Följande avsnitt presenteras resultatet från områdena som berör användargränssnitt.  

4.1.1 Färger 
Respondent A  
Respondent A tyckte att färger kan påverka ens känslor. Rött och skarpa färger kan till 
exempel distrahera och grön färg kan vara lugnande. Enligt respondent A så ska färger 
locka och samtidigt ska det se roligt ut.  
 
Respondent B 
Respondent B ansåg att färger skulle ha en tydlig kontrast, detta för att se en tydlighet i 
programmet. 
 
Respondent C 
Respondent C ansåg att det var tillåtet att bland olika färger. Det klarade eleverna av. 
Men respondent C ansåg att det tydligaste var att använda sig av färgerna svart och vit.  
 
Respondent D 
Respondent D tyckte att starka färger mottogs väl av eleverna, till skillnad från bleka 
färger som enligt respondent D kan vara tråkiga.  
 

4.1.2 Metaforer, symboler och ikoner 
Respondent A 
Respondent A ansåg att den bästa kombinationen för ikoner är text och symboler. Men 
respondent A menade även att elever oftast lär sig att komma ihåg vad ikonerna gör. 
Respondent A tyckte att det oftast inte spelar någon större roll för barnen, då de 
memorerar att just en viss ikon står för ett särskilt spel. Men samtidigt påpekade 
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respondent A att det kan vara en förstärkning för barnen och även för lärarna att om till 
exempel en liten textruta kom fram när pilen var över en ikon.    
 
Respondent C 
En tydlighet ansåg Respondenten C var viktigt vid användandet av ikoner. Ju tydligare 
ikoner och metaforer ansåg Respondent C var jättebra. Respondenten C menade på att en 
papperskorg ska likna en papperskorg och inget annat. Respondenten C ansåg om det 
finns en pil som visar framåt ska detta även ske om användaren trycker på knappen. 
Respondenten C menade att detta är oftast inte så svårt för eleverna att lära sig utan det är 
viktigt att det finns en tydlighet i ikonerna.  

4.1.3 Struktur och navigation 
Respondent A 
Respondent A tyckte att ett program bör vara strukturerad när det handlar om funktioner 
som är inlärningsrelaterade. Men respondent A menade också på att det bör finnas en 
valmöjlighet när det gäller navigering men då ska det vara uttänkt och valet för att kunna 
navigera på egen hand ska även vara lämplig och meningsfull. 
 
Respondent B 
Respondent B menade att vissa barn med särskilda behov har problem med finmotoriken 
är därför ansåg Respondent B att tangentbordet var ett bättre sätt att navigera med än 
musen. Respondent B förklarade att det går för snabbt när dem använder musen. Det är 
en annan långsamhet i piltangenterna.  
 
”Oftast är finmotoriken ett problem, händerna är inte riktigt med.” 
 
Men samtidigt menade Respondent B att alla ligger på helt olika nivåer när det gäller 
finmotoriken. Då kan musen vara ett bra verktyg för att träna upp finmotoriken.  
 
Respondent B menar också att det är viktigt att det finns en tydlighet och långsamheten. 
Vad respondent B menar är att det oftast går för snabbt och barnet hinner aldrig med. Den 
bästa lösningen enligt Respondent B är att det finns olika inställningar.  
 
Respondent C 
Respondent C ansåg att strukturen på knapparna bör ligga på ett och samma ställe. Detta 
för att underlätta för eleven. Respondent C ansåg att eleven kan få det svårt och kan lätt 
tappa bort sig om till exempel knapparna ligger på olika ställen i programmet.  
 
”När man ska lämna blicken med det och gå upp på något annat ställe, det är svårt och 
gå tillbaka...” 
 
Respondent C menar att de strävar efter att varje elev ska jobba självständigt. Därför 
anser Respondent C att ett väl utformat program bidrar till att eleven kan jobba 
självständigt. De lär sig själva hur det fungerar. 
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”... att vara självständig och det är lite det vi försöker få dem att bli, helt självständiga. 
Ju mindre de frågar efter hjälp desto bättre är det.” 
 
Respondent D 
Respondent D tyckte att en icke-linjär struktur skulle vara bäst lämpad för elevernas 
utveckling, att det finns flera vägar att välja.  
 
”Sen kan man samtidigt säga att misslyckas de många gånger, för att komma till b vad 
händer då? Med mitt självförtroende liksom?” 
 
Enligt Respondent D betyder en icke-linjär en möjlighet för eleven att kunna välja en 
annan väg om de fastnar på en viss uppgift.   
 

4.1.4 Grafik 
Respondent A 
Respondent A berättade att grafik och gränssnitt är ingenting man medvetet tänker på om 
det finns bra och uttänkt design bakom det.  
 
”Så det har jag inte tänkt på alltså men det är kanske bara för att det är bra. Det är 
kanske därför man inte reagerar menar jag. Hade jag uppfattat det som rörigt och 
stökigt, så hade man klart reagerat.”  
 
Respondent B 
Respondent B talade om vikten i att det händer grejer. Grafiken får gärna vara barnslig 
och lite halvtokig, men påpekade att det inte får gå för snabbt fram. Barnet måste förstå 
vad som händer.  
 
Respondent C 
Respondent C ansåg att programmen blir mer tilltalande om de innehåller en trevlig 
grafik. Respondenten C menar att en tråkig grafik gör programmet tråkigt. Respondent C 
ansåg att bara en sådan sak som runda former istället för fyrkantiga bidrar till att grafiken 
blir mer tilltalande. 
 
Respondent D 
Respondent D menade att rörelsebilder uppskattas av barnen. Det och starka färger gör ett 
starkt intryck hos barnen vid användning av datorprogrammen.   

4.1.5 Ljud 
Respondent A 
Enligt respondent A så kan ljud kan vara en bra funktion att använda om till exempel 
barnet gör rätt.  
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Respondent B 
Respondent B ansåg att ljudet är jätteviktigt. Med hjälp av ljudet går det att illustrera 
exempel hur olika bokstäver låter. Men samtidigt påpekar Respondent B att ljudet kan 
vara missvisande i vissa sammanhang.  
 
Respondent C 
Respondent C menade att ljudet är jätteviktigt. Ljudet ska vara på ett enkelt språk så att 
eleven förstår vad som sägs. Det är viktigt att ljudet är tydligt och att det är ett enkelt ljud. 
 
Respondent D 
Enligt respondent D så är ljud och särskilt då tal väldigt uppskattat hos eleverna. De 
lyssnar och kommer ihåg det som sägs i programmen. När det gäller ljudeffekter så är 
även det uppskattat, att det låter när eleven gör rätt eller fel. Men respondent D menade 
att för svagare elever så kan det vara viktigare. För eleverna som respondent D är lärare 
för så tyckte respondent D att det inte har en större påverkan.  
 
”Men alltså har de inte kommit så långt så är ju ljudet också viktigt. Alltså när det blir 
rätt och när det blir fel på det de gör.” 

4.1.6 Text och typsnitt  
Respondent A 
Respondent A menade att text som ett barn ska läsa bör vara sammanhängande och gärna 
vara en berättelse. Respondent A menade att texten bör vara spännande och kan vara mer 
motiverande att läsa om det finns en berättelse och en mening med det, jämfört då med en 
text som är osammanhängande och inte alls har någon poäng.   
 
Respondent C 
Texten som till exempel finns i de programmen som Respondent C använde sig av var 
bra. Det var enkelt att se. Det enda som kunde vara bättre var att det finns elever som har 
dålig syn och då hade Respondent C önskat att texten kunde vara större. Färgen på texten 
ansåg respondent C att svart på vitt är det bästa alternativet. 
 
”... gäller text och bokstäver så är det här med svart och vitt, det är det som är tydligast, 
enklast och klarast” 
 
Samtidigt menade Respondent C att det aldrig fanns några elever som hade klagat på 
texten att textens storlek var för lite. Respondent C ansåg också att det var jättebra om det 
fanns olika typer av typsnitt vid till exempel alfabetet. Detta för att eleven ska veta att 
samma bokstav kan se lite olika ut.  
 
Respondent D 
Respondent D tyckte att ett programs språkval ska vara enkelt, klart och tydligt. Det ska 
inte finnas mycket annat som stör elevens uppmärksamhet vid användning av 
datorprogrammen.    
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4.1.7 Feedback 
Respondent A 
Det är viktigt att programmet är tydligt med feedbacken när det kommunicerar med 
användaren. Enligt respondent A så bör feedback vara uttänkt så att barn förstår 
meningen med feedbacken det får. Det ska inte finnas för avancerade funktioner som 
förvirrar barnet och orsakar att barnets uppmärksamhet riktas åt fel håll. Att barnet börjar 
tänka på vad just den funktionen eller feedbacken gör eller avser att göra. Eleven bör 
istället koncentrera sig på programmets funktioner, så det bör inte finnas andra hinder 
som stjälper barnets inlärning och användning av programmet.  
 
Respondent C 
Det är viktigt att det finns en respons från programmet till användaren att dem har gjort 
rätt eller fel. Feedbacken från programmet är en fördel för läraren.  
 
”För det är också skönt, för jag kan liksom aldrig komma och säga att här har det blivit 
fel, för det blir det inte, det blir inte fel.” 
 
Respondent D 
Respondent D menade att feedback är väldigt viktigt.  
 
”Det ska hända nånting, det är det viktigaste egentligen. Det ska hända nånting och det 
ska vara lite feedback. Det är det som är det viktigaste.”  
 
Respondent D påpekade även att det är bra att det finns feedback när eleven gör något 
och får feedback på om handlingen är rätt eller fel och att eleven får det rätta svaret från 
programmet. 
 
 
4.2 Interaktion 
Respondent B 
Respondent B anser att i ett introducerande skede bör en vuxen vara med och förklara hur 
allt fungerar. Respondenten B anser att samspelet mellan en vuxen och barnet är viktigt 
för att kunna visa och handleda igenom programmet. Programmen i sig kräver att det 
finns en vuxen med som kan handleda och stöta barnet. 
 
Respondent C 
Respondent C ansåg att det borde finnas en blandning mellan initiativmottagare och 
mottagare. Ett program som både ger och kräver att eleven skriver in något. Respondent 
C förklarade att det fanns program som läraren kunde välja ut vilka program/övningar 
som eleven skulle göra, men menade på att detta är något en lärare inte har tid med.  

4.3 Motivation 
Respondent A 
Enligt Respondent A kan det vara motiverande för ett barn att till exempel veta hur 
mycket som ska göras i ett program, hur många uppgifter som ska klaras eller hur många 
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sidor som ska läsas. Det kan vara motiverande för barnet att se hur mycket den har klarat 
av och hur mycket som finns att göra och då med lärarna bestämma en gräns för vad som 
ska göras under just det inlärningstillfället.  
 
Respondent B 
Något som Respondent B ansåg vara något som kunde motivera barnet är själva datorn i 
sig.  
 
”... de är som flugor kring en sockerbit när datorn är igång. Det är jätteroligt och det är 
jättekul och alla vill vara där, så vi har fått göra så att det bara finns en viss tid som de 
får sitta.” 
 
Respondent C 
En motivationsfaktor som Respondent C kunde tänka sig var att eleverna aldrig upplevde 
att de satt och tränade.  
 
”... dels det att de inte upplever det som en träning, dem upplever inte det som någon 
läsinlärning eller övningsuppgifter överhuvudtaget...” 
 
En annan sak som Respondent C påpekade var att eleverna inte använder sig av datorn så 
ofta. 
 
”Sen så är det så att de får inte sitta där så ofta och det kan ju vara det här också att det 
blir lite roligare, det är inget som vi gör varje dag utan de har egentligen bara en tid i 
veckan...” 
 
Sedan menar Respondent C att själva upplägget i programmen är viktigt. Respondent C 
ansåg att om programmen såg ut som ett lärprogram förstod eleverna detta direkt och 
detta bidrar till att det blev tråkigare.  
 
”... lite spänning, förtrollningen, lite drakar och lite prinsessor och det är lite så, så det 
funkar bra, det är något speciellt alltså.” 
 
Respondent D 
Respondent D menade att eleverna hade lättare att sitta framför datorn och räkna 
matematik och att de var mer koncentrerade när de jobbade med datorprogrammen. 
Respondent D menade även att eleverna blev intresserade av programmen genom att 
lärarna skapade ett intresse och vara positiva inför programmen. Detta in sin tur 
utvecklade ett intresse hos eleverna att vilja använda programmen. Ett av spelen som 
eleverna använda hade en poängräknare för elevernas framskridning i spelet. Enligt 
Respondent D så var poängen inte en motivationsfaktor för eleverna. Eleverna brydde sig 
aldrig om poängen. 
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4.5 Observation 
Nedan presenteras kortfattat vad som kom fram under observationen samt en 
spelpresentation av dem spelen som användes som grund för observationen. 
 
Observationsperson A, särskoleelev, 12 år. 
Observationsperson B, särskoleelev, 14 år. 
 

4.5.1 Spelpresentationen  
Följande spel kommer från spel som intervjupersonerna använder sig av i 
undervisningen. Dessa ligger som grund för observationerna.  

Minimedia 
Minimedia inriktar sig på barn som håller på att lära sig att läsa. Programmet kretsar runt 
figuren Mini som tar med barnen på spännande upptäcktsfärder. Mini kommer till vår 
värld för att rädda en vän från en hemsk drake. I programmet tränar barnet viktiga 
begrepp, bokstäver, ord och meningar. Minimedia är ett komplement till boken läsläran 
Mini men fungerar även helt fristående. Minimedia består av två svårighetsgrader, det 
gröna och den röda spåret. Den gröna är det lätta spåret för de barnen som inte kan läsa. 
Det röda spåret är för dem som kan läsa och skriva lite [3]. 

Lexia 
Lexia grundar sig på den senaste forskningen kring dyslexi vad det gäller själva 
läsprocessen. Programmet tar till fasta det mest kritiska skeendet i elevens svaga läsning.  
Lexia ger möjligheter att anpassa träning av stavelsesegmentering eller –syntes. Det finns 
även möjligheter till att specialträna långa och korta vokaler, tonande och tonlösa 
konsonanter, felvända tecken och skrivfel. Sammanlagt finns det 93 olika övningar och 
alla övningar finns med syntetiskt eller digitalt tal. Programmet inriktar sig till alla med 
dyslexi, språk och inlärningssvårigheter [4].   

Sedlar och mynt  
Sedlar och mynt är ett matematikprogram. Programmet går ut på att lära sig räkna med 
sedlar och mynt. Som lärare finns det möjligheten till att bestämma hur många övningar 
som ska finnas med under spelets gång. Syftet med programmet är att användaren ska 
ange hur mycket pengar som ligger framlagt och på det viset lära sig räkna [5]. 

4.5.2 Observationsperson A 
Observationsperson A använde sig av ett spel som hete ”Mini Media”. Observationen 
pågick under ca 35min.  
 
Något som vi märkte ganska snabbt var när det blir svårt för så använde sig   
observationsperson A av ”trial and error”. Observationsperson A klickade sig fram tills 
det blev rätt. Efter detta förstod observationsperson A ganska snabbt vad som skulle 
göras. När det gick för snabbt i programmet hade observationspersonen svårt att hänga 
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med och förstå vad som skulle göras. Observationspersonen A hade inte några direkta 
svårigheter med att navigera sig igenom programmet. Navigeringen bestod av enkla 
förklarande knappar. Varje uppgift som observationspersonen A skulle utföra 
presenterades med en röst som berättade vad dem skulle göra. Vid fel uppmanades 
observationspersonen A att försöka igen.  
 
Observationsperson A visste inte vad muspekaren kunde klicka på, muspekaren i 
programmet visade inte att det gick att klicka på knapparna. Vissa av övningarna som 
observationspersonen A skulle utföra var svåra på det viset att dem skulle föra olika 
bokstäver till olika områden i programmet. Området var för litet vilket ledde till att när 
observationspersonen A skulle släppa bokstäverna trillade bokstäverna tillbaka ifall de 
hade gjort rätt. Detta ledde till att observationspersonen A trodde att den hade gjort fel. 
När observationspersonen A hade avklarat en uppgift kom det upp en lite röd prick som 
blinkade. Denna skulle observationspersonen A klicka på för att komma vidare. När 
denna dök upp fanns alla andra knappar kvar. Det verkade ganska klart för 
observationsperson A vad knappen betydde. 
 

4.5.3 Observationsperson B 
Observationsperson B använde sig av ett spel som hete ”Mini Media”, ”Lexia” och 
”sedlar och mynt” . Observationen pågick under ca 25min 
 
Det direkta som vi märkte när observationsperson B att det inte fanns några direkta 
svårigheter med hur programmen fungerade. Det fanns element som var besvärande för 
observationsperson B samtidigt som det fanns element som var tilltalande. Några saker 
som vi antecknade vi användandet av Lexia var att programmet svarade långsamt på 
observationspersonens B handlingar. Detta lede till att observationspersonen B trodde att 
den hade gjort fel. Samtidigt som det fanns element som var roliga till exempel ljudet. 
Efter en kort stund tappar observationsperson B intresset för Lexia och går in i 
programmet Sedlar och Mynt. Här märkte vi att observationsperson B försökte trycka in 
rätt svar med hjälp av tangentbordet, detta visade sig inte fungera. Efter flera försök men 
tangentbordet började observationsperson B använda musen. När Observationsperson B 
började använda musen fanns det inga markanta problem hur navigeringen fungerade.  
Här märkte vi också att observationsperson B tappade intresset för Sedlar och Mynt. 
Observationspeson B valde därför att snabbt gå över till ”MINI MEDIA”. Här märkte vi 
inga direkta svårigheter med ”MINI MEDIA”. Det som vi anmärkte vara att det var 
väldigt roande för observationspersonen B. 
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5. Analys 
I följande kapitel analyseras resultatet i relation till den teoretiska bakgrunden som 
presenteras i kapitel två. Kopplingar görs till den teoretiska referensramen och resultatet 
tolkas. Analysen är sammanställd utifrån samma dimension som teorin och resultatet; 
användargränssnitt, interaktion, struktur och navigation och motivation samt områdenas 
underrubriker. 
 
Respondent - intervju 
Observationsperson - observation 

5.1 Användargränssnitt  
Följande avsnitt presenteras resultatet från områdena som berör användargränssnitt. 
Eftersom observationerna inte ingav samma relevanta information som intervjuerna har 
detta bidragit till att observationerna inte förkommer lika frekvent som intervjuerna. 

5.1.1 Färger  
Barfield (2004) skriver att färger kan användas för skilja olika komponenter genom att 
använda färgkontraster, två respondenter hade samma uppfattning om färgkontraster som 
författaren. En av respondenterna sade att färger bör ha tydliga kontraster som i sin tur 
möjliggör att en tydlighet syns i programmet. Den andra respondenten ansåg att starka 
färger är att fördra jämfört med bleka färger. Enligt Barfield (2004) betonas bra färgers 
egenskaper som livfulla och hög mättande. Shneiderman (1998) menar att färger kan 
användas fel och en av respondenterna menade samma sak, färger som används fel kan 
distrahera. Shneiderman (1998) menar att olämpliga val av färger kan orsaka att till 
exempel fält kan leda till att användaren letar efter gemenskaper som inte finns, detta är 
enligt författaren en konsekvens av användarens handling och beror på ett olämpligt val 
av färger. 

5.1.2 Metaforer, symboler och ikoner 
En respondent tyckte att tydlighet i ikoner och val av metaforer är viktigt. Caplin (2001) 
menar att en ikons design ska vara väldigt igenkännbart, verktygets syfte ska vara 
självklart från första början. Nielsen (1993) skriver att ett system bör vara enkelt att 
komma ihåg.  En respondent menade att barnen brukar oftast komma ihåg vad en viss 
ikon gör. Barfield (2004) menar att val av ikoner bör vara konsistent, Löwgren (1993) 
menar också att ikonernas form och utseende är viktigt och bör begrundas väl. Samma 
respondent som tyckte att det är viktigt med en tydlighet vid användning av ikoner och 
metaforer gav ett förtydligande exempel och förklarade att en papperskorg ska likna en 
papperskorg och att en ikon som en pil som pekar framåt ska hjälpa användaren att 
navigera framåt i programmet. Barfield (2004) menar att när det gäller val av ikoner så 
bör utvecklare också tänka på kontext. Författaren menar att kontexten används för att 
tolka ikonens mening. Detta kan göra utvecklarens jobb enklare då kontexten kan 
tillhandahålla många ledtrådar som kan hjälpa användaren tyda ikonernas betydelse. 
Barfield (2004) fortsätter med att i dagens utvecklade och tekniska värld så är människor 
förtrogna med ikoner från många olika kontexter. Det är möjligt att låna ikoner från ett 
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område och använda de i ett annat område med antagandet att flera användare kommer att 
känna igen ikonerna och även förstå ikonerna i den nya kontexten. Detta kopplas till 
respondentens exempel av papperskorgen och pilen, respondenten menade att ikoner och 
metaforer ska fungera enligt kontexten som de representerar. Respondentens påstående 
styrks av Löwgren (1993) som analogiska metaforer och författaren förklarar att det är 
design av ett användargränssnitt där utvecklarna ska utnyttja användarens tidigare 
kunskap om vardagliga saker. Löwgren (1993) påpekar att text kan vara ett utmärkt 
alternativ till ikoner men ikoner kan också i sin tur vara ett utmärkt substitut om text inte 
är det rätta alternativet och misslyckas med att förmedla budskap. En respondent tyckte 
att en ikon kan förstärkas med en textruta till ikonen, detta ansåg respondenten kan hjälpa 
barn och lärare att förstå ikonens betydelse. Löwgren (1993) menar också att förutom att 
symboler kan vara svårare att förstå än text kan symbolerna även betyda olika saker för 
olika människor, speciellt om de kommer från olika kulturer.  

5.1.3 Struktur och navigation 
Löwgren (1993) menar att principen för form bör reflektera programmets funktion, det 
stämmer väl överens med vad en respondent menade på att ett program bör vara 
strukturerad när det handlar om funktioner som är inlärningsrelaterade. I det här fallet så 
bör formen anpassas efter funktionerna så att inlärningen sätts i förstahand. Barfield 
(2004) menar att strukturen i ett program bör utvecklas så att det är enkelt för användaren 
att förstå och även lämplig att använda, strukturen bör med andra ord inte vara komplex. 
Tre respondenter gav sin syn när det gäller enkelhet och struktur men alla synpunkter var 
olika och individuella. Det gemensamma var att det skulle vara lätt för eleven att använda 
programmet. En respondent sade att knapparna bör vara på samma plats eller finnas inom 
samma område så att det förenklar för barnet, en annan respondent ansåg för att barn ska 
kunna navigera på egen hand så ska designen vara uttänkt och lämplig. Den tredje 
respondenten menade att det bör finns en tydlighet och långsamhet i programmens 
struktur och navigation. Enligt Faulkner (1998) bör gränssnittet vara naturligt och tillföra 
ett tillämpligt sätt att utföra uppgifter på. Gränssnittet bör reflektera användarens 
handlingar syntax och semantiskt. Författarens synpunkter om användarens handlingar 
kan kopplas till en respondent som menade att vissa elever har problem med 
finmotoriken och att det vore enklare för de att navigera med piltangenterna än med 
musen. Gränssnittet för ett program som har barn med sådana här svårigheter bör alltså 
enligt Faulkners (1998) ovannämnda påstående ta hänsyn till barnets behov och att 
gränssnittet anpassas så att det förenklar barnets handlingar. Respondenten som ansåg att 
knappar bör vara inom samma område då detta förenklar navigering sade även att 
eleverna kan lätt bli förvirrade om till exempel knapparna ligger på olika ställen i 
programmet. Faulkner (1998) menar att ett gränssnitt inte bör erbjuda för många olika 
knapptryckningar och kan då undvika fel under användandet genom att minska antal 
knapptryckningar. Detta är inte relaterat till knapparnas placering men kan kanske 
motverka att barnen tappar bort sig som den ovannämna respondenten ansåg att barnen 
gör. Enligt Löwgren och Stolterman (2004) betyder föränderlighet att kunna förändra 
artefaktens form, struktur och funktion. En flexibel artefakt är då det inte finns några 
begränsningar som styr användandet medan en fixerad artefakt motsatsen och innebär att 
användaren oftast slipper ta några egna beslut. En respondent tyckte att det skulle finnas 
flera vägar att välja i ett program och detta skulle vara bäst lämpad för elevernas 
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utveckling. Respondenten menade att valmöjligheterna skulle vara bra om eleven 
fastnade på en viss uppgift och har en möjlighet att välja en annan väg.  
 
En respondent menade att personalen strävade efter att varje elev ska jobba självständigt. 
Därför ansåg respondenten att ett väl utformat program bidrar till att eleven kan jobba 
självständigt, eleverna lär sig själva hur det fungerar. 

5.1.5 Grafik 
Löwgren (1993) skriver att enkelhet och konsistens är viktiga egenskaper för grafik. En 
respondent menade att grafiken är ingenting som märks om designen är väluttänkt, 
uppfattningen hade inte varit lika positiv om grafiken hade varit rörig och stökig.  En 
annan respondent ansåg samma sak att grafiken måste vara enkel så att barn ska kunna 
förstå den. Löwgren och Stolterman (2004) skriver att symbolvärde är symbolen av IT-
artefakten, vilken uttrycker sig estetiskt och socialt. Flera respondenter tyckte att grafiken 
kan vara lite mer estetisk; starka färger, att det rör på sig grafiskt, barnslig och halv-tokig 
design är några av de beskrivningarna respondenterna gav på ett positivt symbolvärde för 
grafiken i en mjukvara. Genom observationen upp täckte vi att programmet så som Sedlar 
och Mynt och Lexia inte hade samma tilltalande grafik som Mini Media. Detta bidrog till 
observationspersonerna tappade intresset. 

5.1.6 Ljud 
Barfield (2004) menar att handlingar eller händelser kan ackompanjeras av ljud, två 
respondenter tycker att det är bra om det finns ett ljud när en handling utförs, speciellt om 
det är en korrekt handling. Barfield (2004) menar även att ljud kan öka realismen inom 
kontexten hos mjukvaran som används och Rouse (2001) skriver att ljud kan användas 
för att berätta en story eller en handling för användaren. Två respondenter menade att ljud 
är viktigt och fördelaktigt när det används som tal och att eleverna uppskattade detta 
väldigt mycket.  Alla respondenter pratade i positiva termer när val av ljud diskuterades. 
Enligt Barfield (2004) kan ljud fördelaktig användas som feedback, ljud kan vara en 
viktig faktor för användarens handlingar inom kontexten som användaren befinner sig i. 
Det framgick i observationen att ljudet hade en stor inverkan på observationspersonerna. 
Genom ljudet gjordes programmet roliga att använda. Detta kunde ske genom roliga 
kommentarer eller små ljud. 

5.1.7 Text, typsnitt och språkval 
Löwgren (1993) menar att för text så bör bara en familj av typsnitt användas medan en 
respondent ansåg att det är jättebra om olika typer av typsnitt används för text. Detta 
skulle hjälpa eleven att lära sig att bokstäver kan se annorlunda ut beroende på typsnitt. 
Faulkner (1998) skriver att ett välutformat gränssnitt tar även hänsyn till text, språket bör 
vara naturligt och strukturerad för användarens uppgift. En respondent menade ett 
programs språkval ska vara enkelt, klart och tydligt. Detta hjälper att förminska alla 
hinder och ”störigheter” för barnets användning av ett program. En respondent ansåg att 
bästa alternativet för textfärg är svart på vitt, detta var enligt respondenten tydligt och 
klart. Barfield (2004) menar att mörk text på ljus bakgrund eller tvärtom är en bra 
färgkontrast för att text ska vara tydlig för läsning.  
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5.1.8 Feedback 
För varje handling som användaren gör bör det finnas feedback. Genom att ge 
användaren positiv feedback vid varje genomförd fas ger användaren tillfredsställelse av 
att har avklarat varje fas (Shneiderman, 1998). Tre respondenter tyckte att feedback är 
mycket viktigt. Detta styrks i teorin då Shneiderman (1998) anser att för varje handling 
som användaren gör bör det finnas feedback. Genom att ge användaren positiv feedback 
vid varje genomförd handling ger användaren tillfredsställelse av att har avklarat varje 
handlingen. Två av respondenterna menade att det är viktigt att barnet får respons på om 
handlingen som utförs är rätt eller fel. En respondent menade även att det är viktigt att 
barnen förstår meningen med feedbacken som de får. Detta fram också genom 
observationen. Observationspersonerna reagerade positivt när dem fick rätt feedback. 
Fick observationspersonerna ingen feedback kunde detta bidra till att dem tappade 
intresset eller så trodde observationspersonerna att dem hade gjort fel. 

5.2 Interaktion 
Löwgren och Stolterman (2004) menar att handlingsutrymme är hinder och möjligheter 
som en IT-artefakt medför, en av respondenterna menade att vissa program i sig kräver 
att det finns en vuxen som hjälper barnet att använda programmet. I detta fall är 
handlingsutrymmet att en vuxen mer eller mindre är tvungen att handleda barnet genom 
programmet. Om detta är ett hinder eller möjlighet beror på individuella situationer men 
enligt samma respondent så ansågs det här samspelet vara viktigt. Enligt Löwgren och 
Stolterman (2004) så är handlingskaraktären för en IT-artefakt avgörande av vår syn på 
vad den går att användas till. Olika handlingar som en IT-artefakt möjliggör, stödjer eller 
medger.  En respondent ville att program ska kunna erbjuda ett barn möjlighet för både 
initiativ och reception, detta kallas enligt Löwgren och Stolterman (2004) för 
handlingskaraktär. Respondenten ansåg alltså att det bör finnas en blandning mellan 
initiativmottagare och mottagare. Ett program som både ger och kräver att eleven skriver 
in något. Enligt Shneiderman (1998) bör användare vara initiativtagare istället för 
mottagare av programmets handlingar. Genom att göra användaren till  

5.3 Motivation 
Fjellman och Sjögren (2000) menar att en motivationsfaktor när det gäller mjukvara kan 
vara att påverka användarens fantasi, en respondent ansåg att det var bra med element 
från sagovärlden när det gäller mjukvara. Detta gjorde att barn inte tänkte på mjukvaran 
som ett tråkigt lärprogram. Detta märktes hos observationspersonerna. Programmen som 
hade en berättelse var mer tilltalande än de program som var helt rena övningsuppgifter. 
Fjellman och Sjögren (2000) menar på att för många människor har vinnandet ett viktigt 
värde även om aktiviteten inte är tilltalande. Men enligt en respondent så är poängen för 
framskridandet i ett spel inte alls en motivationsfaktor för de, eleverna brydde sig alltså 
aldrig om poängen. Flera av respondenterna tyckte att barnen alltid var mer motiverade 
och intresserade när det gällde användning av datorprogram. De menade på att barnen var 
mer koncentrerade och tänkte aldrig på att det är lärprogram eller att de löser 
skoluppgifter. Detta uppmärksammade vi hos observationspersonerna då själva uppgiften 
var en del i händelsen. Programmen som visuellt presenterade övningsuppgifter blev 
automatiskt tråkiga. Däremot programmen som presenterade en bindande historia 
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fångade observationspersonernas intresse. Fjellman och Sjögren (2000) beskriver flera 
motivationsfaktorer som kan styrka det här påståendet, till exempel fantasi, att barnens 
fantasi får spela en roll i användningen, nivån av utmaning och även kontroll över 
händelser kan ha ett positivt intryck på användning av programmen. Det finns även enligt 
Fjellman och Sjögren (2000) att barnens nyfikenhet kan stimuleras genom programmen 
och de motivationsfaktorerna som finns till exempel att informationen är gömd, vilket 
leder till att öka användarens intresse att söka efter informationen. Nielsen (1993) menar 
att satisfaction är ett användbarhetsattribut som betyder att systemet bör vara tilltalande 
att använda.  Löwgren och Stolterman (2004) menar att det som känns utmanande, 
intressant och rättvist i ett program kan kallas för spelbarhet och skapar en inre 
motivation hos användaren. Detta leder till att användaren självmant vill använda 
artefakten igen.  Alla respondenter tyckte att barnen intresserade sig väldigt mycket för 
att använda datorn och programmen i undervisningen. 
 

 28



6. Diskussion 
Följande avsnitt har vi en diskussion kring uppsatsens teoretiska bakgrund, resultat och 
analys. De betydande riktlinjerna som framkom under analysen diskuteras samt 
rekommendationer till riktlinjer av utveckling av lek och lärspel. Avslutningsvis framförs 
metodreflektion samt förslag på fortsatt forskning. Diskussionen följer samma dimension 
som den teoretiska bakgrunden, resultatet och analysen.  
 
Eftersom observationerna inte ingav samma relevanta information som intervjuerna har 
detta bidragit till att observationerna inte förkommer lika frekvent som intervjuerna. 

6.1 Användargränssnitt  
Feedback är enligt Shneiderman (1998) och resultatet mycket viktigt. Vi anser att 
feedback för bra handlingar och dåliga handlingar är enligt respondenterna en viktig 
aspekt. Respondenterna har inte påpekat hur feedbacken ska utföras, bara att det är viktigt 
att det finns. Det finns många olika sätt för ett system att ge feedback som ljud, text eller 
bilder. En annan viktig aspekt har varit att feedbacken är väldigt uttänkt. Detta är enligt 
oss en mycket bra synpunkt. Även om barnen har lärare bredvid sig så kan vi tycka att 
feedbacken måste anpassas så mycket som möjligt för barnen. Det ska inte vara några 
funderingar på vad feedbacken avser att göra. Om barnen bli konfunderad av en funktion, 
utför en handling och sedan får feedback som inte förmedlar budskapet på rätt sätt så 
förvirras barnet troligtvis ännu mer. En intressant aspekt är att respondenterna påpekar att 
för en handling som utförs rätt så ska det finnas positiv feedback och sedan för en 
handling som utförs fel så ska det också finnas feedback men de ger inga förklaringar 
eller exempel på hur just den feedbacken bör vara. Vi tror att just feedback för negativa 
reaktioner bör vara som ett spel som användes i observationen är till exempel ”försök 
igen” i en vänlig ton. Det skulle vara enligt oss intressant för utvecklare att studera hur 
lärare responderar till ett barn som utför en fel handling, till exempel när de ska lösa en 
uppgift eller när de läser. Detta kan ge mycket insikt i hur bra feedback bör vara för just 
felaktiga handlingar men kan samtidigt vara lurande då läraren kanske rättar till barnet 
istället för att låta barnet försöka igen eller hjälpa barnet lite. Vi kan tycka att det bör 
finnas flera alternativ för feedback av felaktiga handlingar, antingen att visa den rätta 
handlingen eller att påpeka i snäll, vänlig ton att barnet bör försöka igen.  

6.1.1 Färger 
Vi fann att när färger används i ett lek- och lärprogram ska utvecklarna tänka på att även 
om starka och livliga färger kan förstärka programmets grafiska utseende så bör 
utvecklarna tänka på hur färgerna används och inom vilken kontext. Ett olämpligt val av 
färger innebär att färger kan används fel och kan resultera i flera negativa konsekvenser. 
Färgerna kan istället för att uppmuntra användning, förtydliga mjukvarans gränssnitt och 
erbjuda estetiskt vackra element leda till distraktioner och felanvändning av mjukvarans 
gränssnitt. Svaren vi fick när det gäller frågor om färger var varierande, konsensusen är 
att olika färger bör användas men anledningarna och motivering till varför olika färger 
ska användas är varierande. Vi tror att respondenterna motiverar sina svar om hur färger 
ska användas för mjukvara är att då det är multimedia och det är barn som är målgruppen 
så bör färgerna vara glada och livliga. Det kan ha en uppiggande och positiv effekt främst 
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tror vi för att det blir roligare att använda programmen och då koppla bort faktumet att 
barnen ska lära sig något, de ska alltså studera. Vi tror att respondenterna vill även att det 
ska finnas flera färger för det är en av de möjligheterna utvecklare har när datorn används 
som ett verktyg för att utveckla mjukvara. En respondent tyckte att det var tillåtet att 
blanda olika färger men att vit och svart är den bästa färgkombinationen. En annan 
respondent menade att färger kan påverka användarens känslor. De andra respondenterna 
har inte sagt något om färger som inte är tillåtna eller att använda olika färger är tillåtet. 
Då uppsatsen diskuterar barn med läs- och inlärningssvårigheter är det enligt oss 
uppenbart att respondenterna som är specialpedagoger och har praktiskt erfarenhet med 
just den här målgruppen inte diskuterat det här mer noggrant. Detta kan vara för att det 
kanske när det gäller färgval inte finns så mycket som kan påverka barnens fysiskt eller 
visuellt och det är bara vi som anser att det kan behöva påpekas. Det kan också vara så att 
respondenterna inte har tänkt på att vissa färger är visuellt inte lämpligt att använda i mer 
uttömmande svar än vad två respondenterna påpeka om specifika färger. En annan 
anledning kan också vara att respondenterna inte tänker på att utvecklare kan vara helt 
omedvetna om hur färger används för barn med just de här svårigheterna.  

6.1.2 Metaforer, symboler och ikoner 
Det visade sig i analysen att respondenterna och Löwgren (1993)  hade samma åsikter 
angående hur metaforer, symboler och ikoner bör vara utformade. Vikten av att ikonerna 
efterliknar verkligheten och att det finns en förklarande text är något som utvecklare bör 
eftersträva för att utforma ikoner så att det blir enkelt att förstå. Vikten utav att det finns 
tydlighet framkom hos respondenterna. Vi anser därför att det inte finns någon risk att 
vara övertydlig som utvecklare. Samtidigt finns möjligheten till att utforma efter eget 
behag på grund av att en av respondenterna menade att barnen lär sig förr eller senare 
dess innebörd. Teorin kring metaforer, symboler och ikoner är spridd över ett stort 
utrymme. Många menar samma sak men har vissa utvikelser. För att se utifrån 
respondenternas erfarenhet ges stora möjligheter till att forma utifrån eget behag men att 
det finns en tydlighet är viktigt. 
 

6.1.3 Struktur och navigation 
När det gäller struktur och navigation så verkar den övergripande synpunkten vara att det 
ska vara väldigt enkelt, speciellt när det gäller navigation. De olika reflektionerna 
respondenterna har verkar komma från deras erfarenheter som skiljer sig och då även  
synpunkterna de har om struktur och navigation. Vi tycker att knapparna bör vara 
placerade inom samma område för att minska fysiska rörelser och att barnen ska kunna 
ha valmöjligheter för navigering och struktur inom programmet. Vi tror att lärarna vill att 
det ska finnas navigering och struktur som är lättbegriplig, inställningsbar och som 
erbjuder flera alternativ. Under observationerna visade det sig att det inte fanns några 
direkta svårigheter med navigeringen för observationspersonerna A och B. Visste inte 
observationspersonerna A och B hur de skulle göra, testade de sig fram tills det blev rätt.  
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6.1.4 Grafik 
Analysen visade att vikten av tilltalande grafik är viktig. I observationerna såg vi att 
spelen som observationspersonerna tyckte var tråkiga saknade tilltalande grafik. Genom 
mer tilltalande grafik ökar barnens intresse. Respondenterna menade på att grafiken bör 
vara starka färger, att det rör på sig grafiskt och det innehåller barnslig och halv-tokig 
design. Löwgren (1993)  menar på att grafiken bör vara enkel och konsistent och att det 
bör finnas ett värde i det grafiska. Genom att det finns en tilltalande grafik är det en 
bidragande faktor som gör spelet intressant. Därför anser vi att det är viktigt att som 
utvecklare skapa grafik som är tilltalande för barnet. Detta kan göras genom att grafiken 
är färgglad och att det händer något. Genom att endast skapa grafik som är tilltalande för 
barnet bidrar detta till att barnet blir motiverad av att använda sig av artefakten. Detta i 
sig bidrar till att barnets uppmärksamhet dras ifrån det egentliga syftet med programmet. 
De använder sig av det utan att veta att de ska lära sig samtidigt. 

6.1.5 Ljud 
Ljudet visades vara en viktig del i ett lek- och lärspel. Respondenterna menade på att 
genom ljud kunna förmedla handling och speciellt genom tal. Mycket av den teori som vi 
har tagit upp styrker respondenternas resonemang angående ljud. Därför anser vi att är 
ljudet tillräckligt kan detta bidra till att förstärka känslan i lek- och lärspelen. Det kan 
även bidra till att hjälpa barnet i kontexten. Därför är det viktigt att ljudet förmedlas rätt. 
Förmedlas ljudet fel kan detta bidra till att det förvirrar barnet och att meningen med 
budskapet i lek- och lärspel inte kommer fram. Ljudet är därför en viktig del för att kunna 
föra budskapet vidare på ett enkelt sätt utan att göra det komplicerat. Detta framkom i 
observationerna då observationspersonerna fick hjälp genom ljud. Missa de något så 
bidrog detta till att dem inte riktigt visste vad de skulle göra. Genom detta förlora 
uppgiften sin funktion. 

6.1.6 Text, typsnitt och språkval 
När det gäller typsnitt så är åsikterna skilda mellan teorin och respondenterna. Teorin 
menar på att ett och samma typsnitt bör användas medan en av respondenterna menade på 
att olika typsnitt bör användas. Vi har även funnit att genom att använda olika typsnitt 
bidrar det till att eleven får lära sig att samma bokstav kan se annorlunda ut beroende på 
typsnitt. Som utvecklare bör detta finnas med i beräkningen vid val av typsnitt. När det 
gäller val av färg på typsnittet så bör det var klart och tydligt så att det finns en bra 
färgkontrast. Detta för att det ska vara enkelt att läsa. Färgerna svart och vit 
rekommenderas. Genom att använda svart text på vit bakgrund ger detta en enkel klarhet.  

6.2 Interaktion 
Oftast krävs att läraren sitter med barnet vid första användningen av ett lek- och lärspel. 
Detta medför att barnet får en introduktion i hur de ska göra. Programmet i sig kräver att 
läraren sitter med barnet för att kunna förmedla syftet med programmet. Bara genom att 
förändra så att barnet lätt kan förstå, kan läraren vinna dyrbar tid. Utvecklare kan utforma 
ett program där användaren ska mottaga information och bearbeta information aktivt, 
detta är enligt en respondent en bra blandning. Men faktumet att respondenten sade att 
det finns program där läraren väljer specifika spel och övningar för barnet och att denna 
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möjlighet sällan användes får oss att undra vad respondenterna egentligen anser om 
interaktion. Två respondenter menade på att de sitter med barnen när de ska använda 
programmen. Hur påverkar detta den ursprungliga interaktionen? Vem ska utvecklare 
vända sig till i utformandet av ett system? Ska systemet interagera med barnet eller med 
en vuxen? De här frågorna är viktiga då kunskapen om den avsedda målgruppen är 
väldigt viktigt. Om programmet ska vända sig till lärare som sitter med barnet så bör 
interaktionen först och främst vända sig till läraren, då programmet blir ett verktyg för 
läraren som används för barnens inlärning. Men om barnet ska vara en initiativtagare och 
mottagare som självständigt använder programmet då förändras situationen och då enligt 
oss bör utformandet av systemets interaktion förändras. Då ett barn interagerar med ett 
program på egen hand så bör programmets interaktion vara uttänkt och utformat efter 
barnet. Möjligtvis så kan programmets interaktion vara utformat för barnet även om en 
lärare är ständigt närvarande. Barnet ska agera självständigt och programmet interagerar 
först och främst med barnet och läraren är där som en utomstående hjälpande faktor för 
att främja barnets inlärning och användning av programmet. En av respondenterna 
menade på att programmen som de använde krävde att en lärare är ständigt närvarande, vi 
tolkar detta som att interaktionen inte är anpassad efter barnens färdigheter för att om 
läraren inte är närvarande så tror vi att barnet har mycket svårare att använda 
programmet, speciellt i ett introducerande skede där barnet ska dessutom lära sig 
programmet. Den andra respondenten menade att det finns möjligheter för att själv välja 
vilka program och övningar som ska utföras men att de inte har tid för detta. Vi har svårt 
att förstå detta då samma respondent menade på att det ska finnas en blandning av 
initiativmottagning och reception. Kan faktumet att respondenten inte använder sig av 
programmets möjligheter helt enkelt bero på att det inte finns tid eller kan det vara 
utomstående faktorer? Vi kan inte fastställa svaret till den frågan men vi kan diskutera 
om det inte är andra faktorer. Som till exempel att även om läraren själv kan bestämma 
övningar och program som barnet kan sitta med själv så är den interaktion inte så bra 
utformad, så läraren är ändå tvungen att sitta ner med barnet. Istället för att spendera tid 
på att välja program som ändå sedan kräver att läraren är aktiv under barnens användning 
av programmen så väljer läraren istället att strunta i att välja programmen åt barnet och 
istället aktivt välja program direkt och använda just det programmet eller övningen 
omedelbart.   

6.3 Motivation 
Det visade sig att hur programmet presenteras för barnet är viktigt. Detta framkom genom 
observationerna då de program som inte var grafiskt tilltalande föll intresset hos 
observationspersonerna. Ett tilltalande gränssnitt som är roligt och visuellt fick barnen att 
bli motiverade enligt respondenterna. Möjligheten till att få uppleva nya, spännande och 
att leva sig in i en annan värld är något som tilltalar nästan alla människor. Detta märkte 
vi tydligt när observationspersoner använde ett program som inte var visuellt tilltalande. 
De tröttnade snabbt och gick in på det programmet som var roligare. Vi 
uppmärksammade också att programmet som användaren hade större kontroll över blev 
intressantare. Det visade sig att ett spel ska påverka den inre motivationen bör 
användaren aktivt styra händelseförloppet. Det visade sig också att programmen som 
hade klara övningsuppgifter inte var tilltalande för observationspersonerna A och B. Vi 
anser att genom att eleven inte är medveten om att de övningar som de utför blir det inte 
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tråkigt. Alla programmen som observationspersonerna använde hade olika 
svårighetsgrader vilket hade både positiva och negativa effekter. De positiva var att det 
finns en utmaning som kan påverka motivation. De flesta tycker om utmaningar och detta 
skapar en tillfredsställelse när de löser problemen. Detta hade vi svårt att koppla till 
observationspersonerna A och B. Vi vill mena att i deras situation kan svårighetsgraden 
påverka elevens motivation negativt. Observationspersonerna A och B har 
inlärningssvårigheter som kan påverkas av programmets olika svårighetsgrader. Det blir 
helt enkelt för svårt för dem att förstå vad som händer och vad som ska göras. 
Programmet som var mer tilltalande än dem andra innehåll något som kan liknas med 
fantasi. Det fanns en berättelse som förde observationspersonerna A och B vidare. 
Fjellman och Sjögren (2000)  menar att information som är gömd, vilket i sig leder till att 
användarens intresse ökar att söka upp informationen. Eftersom läraren inte var med 
under observationen var det svårt att tolka hur yttre motivation påverkar eleven. Annars 
kan lärarens feedback till eleven vara ett sätt att kunna påverka den yttre motivationen. 
Detta i sig är enligt oss negativt eftersom det finns faktorer som gör att eleven bara söker 
efter ett givet mål. Det blir endast dem yttre faktorerna som får betydelse vilket leder till 
att eleven inte lär sig. När belöningen uppnåtts sägs eleven inte längre vara intresserad av 
att lära sig. Eleven strävar också efter att nå målen snabbt som möjligt. De letar efter en 
viss kodavläsning. Många av respondenterna menade på att datorn i sig är en motiverande 
faktor hos eleven. De menade på att datorn används sällan och när den väl ska användas 
är detta då motiverande.  
  
Därför är det viktigt som utvecklare att försöka få eleven inre motiverad. Detta kan göras 
via enkla medel, genom att bevaka följande faktorer såsom utmaning, fantasi, nyfikenhet, 
nyhetsvärde, komplexitet, förvåning, känsla av kontroll, målformulering och tävlan. Bara 
genom några enkla ord kan det bidra till att attributen blir intressantare och motiverande 
för användaren. Det är viktigt att inte presentera rena övningsuppgifter för användaren då 
detta kan uppfattas som tråkigt. Genom att bara sätta övningsuppgifter i ett samband med 
till exempel en berättelse blir det motiverande för användaren. 
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6.4 Metodreflektion 
Ett kvalitativt tillvägagångssätt som vi har arbetat utifrån i form av 4 stycken 
strukturerade och halvstrukturerade intervjuer samt 2 stycken observationer. De tematiska 
ramarna vi använde för intervjuerna lyckades inte förmedla det vi ville. Vi fick under 
intervjuernas gång forma om frågor och resonemang för att det skulle falla in på lärarnas 
perspektiv. Frågorna omformades till ledande frågor som i sin tur kan ha påverkat 
resultatet, men vi tror inte att det medförde någon större inverkan på helheten av 
resultatet.  Detta skulle ha kunnat undvikas om vi hade förberett oss bättre. Vi märkte 
också under intervjuerna att lärarna/specialpedagogerna ibland inte kunde svara på vissa 
frågor då de saknade erfarenhet. Detta har lett till att vi under visa frågeområden inte fick 
något svar som kan ha haft inverkan på resultatet. Lärarna/specialpedagogerna refererade 
gärna till programmen som de hade erfarenhet av i skolan. Vilket innebar att vi fick deras 
erfarenhet från dessa program. De berättade inte utifrån deras egen mening. För att 
motverka detta skulle vi kunnat förklara att det inte är deras erfarenheter från 
programmen utan deras reflektioner kring frågeområdena med erfarenhet av programmen 
som bakgrund. 3 observationer var inplanerad men en av dem valde vi inte att använda. 
Det grundar vi på att det inte framkom någon relevant information som var relevant för 
resultatet och analysen.  Detta har i efterhand visat sig att vi inte kunde få ut den 
informationen ur observationerna som vi hade väntas oss. Detta i sin tur har lett till att vi 
inte har fått in tillräckligt med underlag. Detta kan bero på att barnen hade redan 
tillräcklig erfarenhet av programmen som användes under observationerna. Vi skulle ha 
kunnat påverka detta genom att låta dem använda sig av ett program som de inte använt 
sig av innan. Under analysen uppstod andra svårigheter, det visade sig vara svårt att 
applicera den information som framkom under observationen på teorin och på det som 
framkom i resultatet hos respondenterna. För att motverka detta skulle vi kunnat planera 
observationerna grundligare.  

6.5 Fortsatt forskning 
Här följer förslag på vidare forskning inom området som kan vara intressanta att forska 
vidare i. 

• En studie kring hur spelbolagen arbetar utifrån för att skapa spel till barn med läs 
och inlärningssvårigheter. 

• En kvantitativ studie med likartad problemformulering. 
• Hur lek och lärspel kan påverka barn med läs och inlärningssvårigheter inlärning 

hur ett IT och pedagogiskt perspektiv. 
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7. Slutsats 
Det här kapitlet sammanfattar de väsentliga faktorerna för framtida riktlinjer för barn 
med läs och inlärningssvårigheter.  
 
Vårt syfte var att belysa riktlinjer vid skapandet av lek- och lärspel till barn med läs och 
inlärningssvårigheter. Uppsatsen avsåg att behandla faktorer som; 
användargränssnittsdesign, färger, symboler & ikoner, metaforer, grafik, ljud, typsnitt, 
användbarhet, interaktion, struktur & navigering och motivation. För att med dessa som 
utgångspunkt beskriva riktlinjerna.  
 
Vår problemformulering vi ställde i inledningen var: Hur bör “lek- och lärspel” vara 
utformade för att öka motivationen och lärande bland barn med inlärningssvårigheter? 
 
Svaret på problemformuleringen resulterade i ett antal riktlinjer som presenteras nedan. 
Resultatet kan sammanfattas med att allt bör vara enkelt och att det ska finnas en klarhet i 
allt. Det får inte vara komplicerat. 
 

• Färger; bör vara glada, starka och livliga. Det bör även finnas olika färger.  
• Symboler, ikoner och metaforer; ikoner ska efterlikna verkligheten. Det bör finnas 

en förklarande text till ikonerna. Ikonernas design bör även vara enkelt att förstå 
och tydlig. Metaforer ska efterlikna verkligheten.  

• Grafik; det är viktigt att designen är visuellt tilltalande och är enkel. Den får gärna 
vara lite galen. Det kan också röra på sig grafiskt och vara lite barnslig.  

• Ljud; är en viktig del och kan förmedla handling. Bör användas rätt för att kunna 
förstärka känslan och så att kontexten blir mer lättförståelig.  

• Text, typsnitt och språkval; olika typsnitt är bra så att barn kan förstå att en 
bokstav kan visuellt vara annorlunda. Men det bör vara en konsekvent tanke 
bakom val av typsnitt. 

• Feedback; är mycket viktigt. Det bör finnas feedback för rätt och felaktig 
handling.  

• Interaktion; bra om det erbjuder en funktion så att det blir en blandning av 
initiativmottagande och mottagande. 

• Struktur och navigering; bör vara väldigt enkel, knappar bör vara placerade inom 
ett närliggande område. Programmet bör erbjuda en struktur som kan minska den 
fysiska arbetsbördan för barn som har problem med finmotoriken. Det bör också 
vara lättbegripligt och erbjuda flera olika inställningar och alternativ.  

• Motivation; för att kunna motivera eleven är det viktigt att skapa lek- och lärspel 
så de inte ser ut som läroprogram. Ett tilltalande gränssnitt som är roligt och 
visuellt, möjligheten att kunna påverka och kontrollera.
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Bilaga 1 
Allmänna begrepp 
- Program som används 
- Fördelar/nackdelar med programmen 
- Syfte med programmen 
Användargränssnitt (design av användargränssnitt) 
- Färger 
- Metaforer 
- Symboler & ikoner 
- Menyer 
- Hjälpfunktioner 
- Grafik 
- Ljud 
- Feedback från programmet till användaren 
- Text (språkval) 
- Typsnitt 
- Användare är initiativtagare och inte mottagare  
Interaktion 
- Interaktivitet 
- Valmöjligheter 
Struktur och navigation  
- Linjär 
- Icke-linjär 
 
Motivationen 
- Inre motivation 
- Yttre motivation 
Användbarhet  
- Svårigheter  
- Enkelhet 
- Detaljerad 
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