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Förord 
 
När vi påbörjade denna studie visste vi att vi skulle fördjupa oss inom ämnet 
interaktionsdesign då vi båda har enormt stort intresse för människors beteende och behov 
kring digitala artefakter. Efter mycket läsning inom området fattade vi beslutet att även smala 
ner ämnet till interaktionsdesign och barn, då barnen som använder teknik och digitala 
tjänster idag blir allt yngre. Längre in i uppsatsprocessen insåg vi att kognitionsforskningen 
och forskningen kring interaktionsdesign och barn nästintill är omöjliga att separera och 
dessa blev följaktligen uppsatsens huvudsakliga ämnesområden. En studie som till en början 
kändes överväldigande, förvirrande, stor och omöjlig har resulterat i ett arbete som vi nu stolt 
visar upp. Hoppas att ni får en trevlig läsning, fånga oss gärna om ni ser oss och vill snacka 
lite mer om våra insikter.   
 
Vi vill passa på att tacka alla de personer som ingick i vår empiriska studie och som på så vis 
möjliggjorde denna uppsats. Vi vill även tacka alla dem runtomkring oss, som stöttat oss 
under skrivprocessen. Sist men inte minst ett tack till våra handledare Magnus Bergquist och 
Ewa Zimmerman.  
 
Tack! 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
           
 
             Elin Pira Kriborg                                                                 Sabine Lindström Ingfeldt	  
	  

	  
	  



	  

Abstract 
	  
Young children are becoming more frequent users of digital services such as on-demand 
services, which requires that services intended for them are customized according to their 
circumstances and abilities. Children differ cognitively from adults since they usually have 
not had time to experience as much. This means that children have different needs than adults 
to interact with on-demand services. This paper examines how different cognitive abilities 
affect children’s interaction with on-demand services. Initially interaction design, usability, 
usability for children and cognitive skills are presented since they are head topics of this 
essay. Furthermore, through an empirical study, this paper maps children’s cognitive skills 
from a design prespective and a user perspective. Thereafter we compare the theories from 
the literature section with our empiricism and we find that children's cognitive skills 
complement, strengthen and restrict each other. Finally we suggest some practical 
contributions for future development of useful on-demand services for children that are 1) a 
unified and clear design; 2) a bearable waiting; 3) feedback and larger buttons and 4) a 
combination of different media. 
 
Abstrakt 
	  
Allt yngre barn använder digitala tjänster i form av strömmande media, vilket kräver att 
tjänster ämnade för dem anpassas utefter deras förutsättningar. Barn skiljer sig vanligtvis 
kognitivt från vuxna eftersom de oftast inte hunnit erfara och uppleva lika mycket. Det 
innebär att barn har andra behov än vuxna för att kunna interagera med strömmande media. 
I denna uppsats undersöks hur olika kognitiva färdigheter påverkar barns interaktion med 
strömmande media. Inledningsvis kartläggs interaktionsdesign, användbarhet, användbarhet 
för barn och kognitiva färdigheter som är uppsatsens huvudämnen. Vidare, genom en 
empirisk studie, kartlägger denna uppsats barns kognitiva färdigheter utifrån ett 
designperspektiv och ett användarperspektiv. Därefter jämförs teorier från litteraturavsnittet 
med empiri och vi kommer fram till att barns kognitiva färdigheter kompletterar, stärker och 
begränsar varandra. Avslutningsvis föreslår vi praktiska bidrag för framtid utveckling av 
användbar strömmande media för barn nämligen 1) en enhetlig och tydlig design; 2) en rolig 
väntan; 3) återkoppling och större knappar och 4) en kombination av olika medier. 
 
 
Nyckelord: Interaktionsdesign; Användbarhet; Kognitiva färdigheter; Strömmande media; 
Design av strömmande mediatjänster för barn. 
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1 Introduktion 
 
Interaktionsdesign handlar om att skapa interaktiva produkter som är användbara (Yang & 
Chen, 2009; Ma, Wang & Wang, 2009; Rogers, Sharp & Preece, 2011). En produkt ska fylla 
ett särskilt behov samtidigt som den ger användaren en trevlig användarupplevelse (Rogers et 
al., 2011). Det betyder att en produkt som är användbar för en person inte nödvändigtvis är 
användbar för en annan. Vad som avgör om en produkt är användbar beror på användarens 
erfarenheter, kunskaper, behov och färdigheter (Gelderblom & Kotze, 2008; Rogers et al., 
2011). Det innebär att ett barn som exempelvis inte hunnit uppleva lika mycket som en vuxen 
har andra referensramar för vad som är användbart (Gelderblom & Kotze, 2008; Chen, Yong 
& Li, 2010; Rogers et al., 2011; Radu & MacIntyre, 2012). Det är därför viktigt att undersöka 
användarens kognitiva färdigheter vid design av digitala produkter och tjänster. 
Kognitionsforskningen handlar om just människans erfarenhetsmässiga mognad och utgör en 
stor del av interaktionsdesign (Rogers et al., 2011). 
 
Kognitionsforskningen har uppmärksammat barns särskilda kognitiva förutsättningar för hur 
de upplever och utvecklar färdigheter (Gelderblom & Kotze, 2008; Chen et al., 2010; Radu & 
MacIntyre, 2012). För att barn ska kunna interagera med digitala produkter och tjänster har tre 
huvudsakliga kognitiva färdigheter som är nödvändiga identifierats, nämligen 
tolkningsförmåga, motoriska färdigheter samt språkfärdigheter (Gelderblom & Kotze, 2008; 
Chen et al., 2010; Rogers et al., 2011; Radu & MacIntyre, 2012). Tolkningsförmågan innebär 
exempelvis att kunna förstå varför något händer, se samband mellan saker och att tänka 
strategiskt, vilket är viktigt för att barn ska förstå värdet i det som görs (Gelderblom & Kotze, 
2008; Radu & MacIntyre, 2012). Vidare innebär motoriska färdigheter att dels kunna röra sig 
på ett medvetet sätt och att kunna göra två saker samtidigt, dessa färdigheter är viktiga i 
interaktionen med digitala produkter för att exempelvis kunna röra sig framåt i ett datorspel 
(Radu & MacIntyre, 2012). Slutligen innebär språkliga färdigheter att barn kan förstå hur de 
ska interagera med tjänsten, om det så är genom ljud, bild eller text (Chen et al., 2010; Rogers 
et al., 2011). En konsekvens av att en digital produkt inte är anpassad för barns kognitiva 
färdigheter kan vara att produkten inte blir användbar för dem eller att intresset för produkten 
svalnar (Gelderblom & Kotze, 2008; Chen et al., 2010; Rogers et al., 2011). Det är 
exempelvis viktigt att en produkt varken är för svår eller för lätt att interagera med 
(Gelderblom & Kotze, 2008). 
 
En interaktiv teknik som ökar i popularitet är strömmande mediatjänster (SMT) (Hou & Xia, 
2008; Xu, Chen, Chen & Cao, 2012). Det som gör strömmande media unikt är att användaren 
kan ta del av och dela med sig av olika media i syfte att exempelvis underhålla, lära, 
kommunicera och sprida åsikter (Xu et al., 2012). Barns användning av strömmande media 
ökar [1] men det finns relativt lite forskning på konsekvenserna av barns interaktion med 
strömmande media utifrån ett kognitionsperspektiv som intresserar sig för hur barnens 
kognitiva färdigheter påverkar interaktionen med mediet (Gelderblom & Kotze, 2008). Bland 
barn i fyra till sex års åldrar är spel och video (där strömmande media räknas) de mest 
populära aktiviteterna på internet [2] vilket gör att det blir viktigare att anpassa SMT för dem 
som användare (Gelderblom & Kotze, 2008; Chen et al., 2010; Rogers et al., 2011; Radu & 
MacIntyre, 2012). En studie av barns kognitiva färdigheter i form av tolkningsförmåga, 
motoriska färdigheter och språkfärdigheter i förhållande till SMT skulle kunna ge förståelse 
för hur tjänsterna kan anpassas och göras användbara för barn (Gelderblom & Kotze, 2008; 
Chen et al., 2010; Rogers et al., 2011; Radu & MacIntyre, 2012)
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1.1 Syfte och frågeställning 
 
I denna studie används teorier om barns kognitiva färdigheter för att undersöka hur dessa kan 
påverka hur barn interagerar med strömmande mediatjänster. En kännedom om barns 
kognitiva färdigheter i förhållande till strömmande media kan bidra med större vetskap om 
kognitiva färdigheters betydelse vid design av strömmande mediatjänster för barn. Kunskap 
om barns kognitiva färdigheter kan i sin tur leda till design av strömmande media som är 
användbar, uppmuntrar, lär och utmanar barn. 
 
Den fråga som studien kommer att besvara är: 
 
Hur påverkar barns kognitiva färdigheter deras sätt att interagera med strömmande media? 
 
Syftet med att besvara frågan är att: 
 

• Bidra med kunskap om hur barns (mellan fyra och sex år) olika kognitiva färdigheter 
påverkar deras interaktion med strömmande media 
 

• Presentera praktiska bidrag för framtid utveckling av strömmande mediatjänster för 
barn 

2 Litteraturstudie 
 
I detta avsnitt presenteras sådan litteratur som är relevant för vårt forskningsområde. 
Interaktionsdesign är huvudområdet för denna studie och utgör därmed grunden för 
uppsatsen. Som en del av interaktionsdesign spelar användbarhet en viktig roll och 
presenteras därefter till följd av användbarhet och barn. Slutligen presenteras forskning kring 
kognitiva färdigheter som är viktiga att ta hänsyn till för att få en förståelse för vad som är 
användbart för barn. Avsnittet om kognitiva färdigheter är den övergripande teoretiska 
bakgrund som kommer att användas för att besvara frågeställningen om hur barns kognitiva 
färdigheter påverkar deras sätt att interagera med strömmande media. 

2.1 Interaktionsdesign 
 
Interaktionsdesign handlar om att förenkla interaktionen mellan människa och artefakt, därför 
är det viktigt att en interaktionsdesigner är lyhörd till sina användare för att kunna utveckla 
bra och ändamålsenliga produkter (Yang & Chen, 2009; Ma et al., 2009; Chen et al., 2010; 
Rogers et al., 2011). Interaktionsdesign innebär “designing interactive products to support the 
way people communicate and interact in their everyday and working lives” (Rogers et al., 
2011:9). För att en produkt eller tjänst ska uppfylla sådant som är av användarens intresse är 
användarinvolvering en vital faktor (Aziz & Macredie, 2005). Slutligen är ett syfte med 
interaktionsdesign att skapa produkter och tjänster som är användbara (Cooper, Reimann & 
Cronin, 2007; Rogers et al., 2011; Tokkonen & Saariluoma, 2013). 

2.2 Användbarhet 
 
Användbarhet är en viktig del av all interaktionsdesign (Nielsen & Loranger, 2006; Rogers et 
al., 2011; Redzuan & Hassim, 2013)[3]. En produkt som är användbar beskrivs av Rogers et 
al. (2011) som en produkt som är 1) lätt att lära sig; 2) fyller sin funktion och 3) erbjuder en 
bra användarupplevelse. En produkt som inte innehåller element som är onödiga eller hindrar 
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användaren att utföra sina aktiviteter spelar också in i dess användbarhet (Nielsen & 
Loranger, 2006; Rogers et al., 2011). Rogers et al. (2011) beskriver sex användbarhetsmål 
(usability goals) som kriterier för att utvärdera användbarhet, nämligen att produkten ska vara 
1) funktionell; 2) effektiv; 3) säker; 4) användbar/brukbar; 5) lätt att lära sig och 6) lätt att 
återuppta (Rogers et al., 2011). Inte helt olika är Jakob Nielsens användbarhetskriterier som 
en produkt bör uppfylla. Produkten ska vara 1) lätt att lära sig; 2) effektiv; 3) lätt att 
återuppta; 4) det ska vara lätt att undvika fel samt återhämta sig ifrån fel samt 5) vara 
tillfredsställande [3]. 
 
Kriterier Beskrivning Referens 
Funktionell Bör fungera till ändamålet Rogers et al. (2011) 
Effektiv Lätt att använda Rogers et al. (2011), [3] 
Säker Användaren/Andra människor ska 

ej fara illa 
Rogers et al. (2011) 

Brukbar Bör ej vara krånglig eller få 
användaren att känna sig "styrd" 

Rogers et al. (2011) 

Lätt att lära sig Användaren bör kunna lära sig 
snabbt och smidigt hur den 
fungerar 

Rogers et al. (2011), [3] 

Lätt att återuppta Bör vara lätt att komma ihåg hur 
produkten fungerar 

[3] 

Lätt att återhämta sig från fel Bör vara svårt att göra fel men lätt 
att återhämta sig om fel uppstår 

[3] 

Tillfredsställande Bör vara rolig att använda Roger et al. (2011), [3] 
Figur 1. Användbarhetskriterier  
 
En mindre användbar design är således en design som brister i något av ovanstående kriterier. 
En produkts användbarhet är viktig eftersom den påverkar hur produkten kan användas av 
användarna (Rogers et al., 2011; Redzuan & Hassim, 2013) [3].  

2.2.1 Användbarhet och barn 
 
Fram till 2000-talet var barn som användare inte lika ofta involverade i designprocessen som 
vuxna användare var, vilket resulterade i att forskare som exempelvis Allison Druin började 
ifrågasätta varför barn uteslöts från designprocessen (Druin, 1999). Vid millenniumskiftet 
ökade involveringen av barn eftersom forskare och designers började se barn som väl kapabla 
till att kunna delta i designprocesser (Druin, 1999). Idag är användarinvolvering med barn 
vanligare, vilket innebär att barn som produkterna och tjänsterna är ämnade för involveras i 
olika designprocesser (Donker & Reitsma, 2004). Genom att involvera barn går det att 
fastställa deras behov och även testa användbarheten för dem som användargrupp (Donker & 
Reitsma, 2004).  
 
Barn skiljer sig från vuxna både i tankesätt, beteende och i hur de tar till sig information 
(Druin, 2002; Gilutz & Nielsen, 2006; Gelderblom & Kotze, 2008; Chen et al., 2010; Radu & 
MacIntyre, 2012). Skillnaden mellan barn och vuxna förklaras vanligen med att barn inte har 
lika många erfarenheter som en vuxen och tänker och beter sig därför annorlunda kring saker 
och händelser (Vygotskij, 1995; Druin, 2002; Gelderblom & Kotze, 2008; Chen et al., 2010; 
Radu & MacIntyre, 2012). Även barn sinsemellan kan skilja sig åt färdighets- och 
kunskapsmässigt vilket gör det viktigt att testa användbarheten på de barn som är potentiella 
användare (Donker & Reitsma, 2004). Barn kan skilja sig exempelvis beroende på deras grad 
av erfarenheter eller deras tidigare datorvanor som i sin tur påverkas av såväl ålder, kultur, 
bakgrund och kön (Vygotskij, 1995; Markus & Kitayama, 1991; Donker & Reitsma, 2004). 
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Gelderblom och Kotze är författare som kan förknippas med frågan gällande hur barn 
interagerar med olika teknik och belyser viktiga aspekter som designers bör ha i åtanke vid 
design för barn (Gelderblom & Kotze, 2008; Gelderblom & Kotze, 2009). En viktig aspekt att 
ta hänsyn till är att färdigheter kan läras eller erhållas olika av olika barn (Markus & 
Kitayama, 1991; Gelderblom & Kotze, 2008; Halpern, 2012). Barn har olika lärstilar som 
delvis beror på vad de är vana vid. Vissa lär sig bäst genom att berätta eller genom att få 
historier berättade för sig, andra genom att läsa texter, skriva eller att ta del av bilder 
(Gelderblom & Kotze, 2009).  
 
Andra viktiga aspekter vid design för barn är att inte förutsätta att ett barn vet hur en tjänst 
fungerar bara för att de kan interagera med en liknande tjänst. Ett barn har inte samma 
förmåga att kunna dra slutsatser som en vuxen har (Gelderblom & Kotze, 2008; Gelderblom 
& Kotze, 2009). Det kan vara slutsatser som att olika produkter fungerar likadant eller att 
siffran 1 är samma sak som ordet ett. För att ett barn ska förstå ett problem kan det vara bra 
att med olika medel förmedla budskapet, det vill säga genom representation av bild, ljud och 
text beroende på hur barnet bäst uppfattar det (Gelderblom & Kotze, 2009). Genom att 
förmedla budskapet med olika medel kan barn även lättare komma ihåg och förstå 
instruktioner. För att barn ytterligare ska komma ihåg och förstå instruktioner (som behövs 
för att kunna använda produkten/tjänsten) kan det vara bra att beskriva det med hjälp av 
exempelvis bilder och ljud som representerar sådant som barn kan relatera till och/eller 
känner igen (Gelderblom & Kotze, 2009).  
 
Det framförallt viktiga i design för barn är att inte underskatta barnen, utan att ge dem 
kontroll över vad de ska göra (Druin, 1999; Donker & Reitsma, 2004; Gelderblom & Kotze, 
2009). Det gäller alltifrån att involvera dem i designprocessen till att ge dem möjlighet att 
påverka sin interaktion med den färdiga produkten. Det är viktigt att göra barn medvetna om 
varför det exempelvis går bra eller dåligt i det de gör, liksom det är viktigt att motivera vad de 
kunde gjort annorlunda för att påverka resultatet (Gelderblom & Kotze, 2009). Däremot bör 
återkoppling (feedback) inte ske i överflöd och bli vilseledande snarare än utvecklande. 
Istället bör återkoppling ske efter en avslutad aktivitet eller vid ett vägval (exempelvis där 
barnet ges olika alternativ) (Gelderblom & Kotze, 2009).  
 
Slutligen är tillgängligheten en viktig aspekt vid design för barn. Det handlar både om att 
interaktionen ska kunna ske smidigt och att det ska vara lätt att komma åt ett specifikt 
program eller en specifik tjänst (Gelderblom & Kotze, 2009). Små barn (fem till åtta år) utför 
exempelvis peka-och-klicka snabbare och mer exakt än dra-och-släppa, vilket vanligtvis 
innebär att barn lättare interagerar med touch-enheter (pek) än exempelvis stationära datorer 
(Gelderblom & Kotze, 2009). På touch-enheter (som smartphones och surfplattor) kan barn 
med ett enkelt fingersvep styra vad som sker på skärmen. Tillgängligheten handlar också till 
viss del om att det ska vara möjligt för barn att anpassa tjänsten/produkten efter deras 
nivåpreferenser för att de ska kunna och vilja använda den. Ett barn behöver kanske fler 
instruktioner än ett annat likaså kan ett barn vilja ha fler utmaningar än ett annat (Gelderblom 
& Kotze, 2009). 
 
Sammanfattningsvis finns det kriterier, som nämndes i avsnittet om användbarhet, nämligen 
effektiv, säker, brukbar, lätt att lära sig, lätt att återuppta, lätt att återhämta från fel samt 
tillfredställande som även är viktiga vid design av användbara produkter för barn. Det är 
däremot viktigt att involvera barn för att ta fasta på exempelvis vilka medier som lämpar sig 
bäst för att barnet ska kunna förstå innehållet eller hur mycket instruktioner som bör finnas på 
en tjänst (Druin, 1999; Donker & Reitsma, 2004; Gelderblom & Kotze, 2009). 
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2.3 Kognitiva färdigheter 
 
En överhängande skillnad mellan barn och vuxna är att barn oftast inte har samma 
erfarenheter, och har därmed färre/andra färdigheter (Gelderblom & Kotze, 2008; Chen et al., 
2010; Radu & MacIntyre, 2012). I och med att barn har färre/andra färdigheter än vuxna ställs 
andra krav på hur produkter och tjänster för dem bör se ut.  
 
Kognition innefattar sådant som har med människans tankemönster att göra som exempelvis 
att uppfatta saker, läsa, skriva och tänka i form av minne och inlärning (Rogers et al., 2011; 
Halpern, 2012). Med nya erfarenheter och upplevelser utvecklas människans kognitiva 
färdigheter (Chen et al., 2010; Rogers et al., 2011; Halpern, 2012). Kognitiva kunskaper, 
erfarenheter och färdigheter kommer inte bara med mognad och ålder utan även med kultur, 
sociala sammanhang och materiella ting (Markus & Kitayama, 1991; Gelderblom & Kotze, 
2008; Halpern, 2012). Slutligen förklarar även Gelderblom och Kotze (2008) att barn endast 
kan få nya kognitiva färdigheter om deras befintliga kognitiva färdigheter stödjer de nya. 
 
Radu och MacIntyre (2012) skriver om hur några kognitiva färdigheter kan påverka barns sätt 
att interagera med den teknik de kallar augmented reality. De huvudsakliga kognitiva 
färdigheter som presenteras av Radu och MacIntyre (2012) är färdigheter som berör motorik 
och tolkningsförmåga. I studien av Gelderblom och Kotze (2008) berörs också 
tolkningsförmåga i förhållande till mjukvarudesign för barn. Chen et al. (2010) skriver om 
barns kognitiva färdigheter men i förhållande till mobiltelefoner, där språket är en av de 
bärande faktorerna för interaktionen sinsemellan. Vidare skriver Rogers et al., (2011) om 
barns sätt att interagera med multimedia genom språk. De kognitiva färdigheterna som krävs 
för människan att interagera med digitala produkter och tjänster kan således delas upp i tre 
huvudsakliga teman nämligen tolkningsförmåga, motoriska färdigheter och språkfärdigheter 
(Gelderblom & Kotze, 2008; Chen et al., 2010; Radu & MacIntyre 2012). Dessa är kognitiva 
färdigheter som i synnerhet utvecklas under människans första tolv år (Gelderblom & Kotze, 
2008; Chen et al., 2010; Radu och MacIntyre, 2012). 
 
Nedan presenteras de kognitiva färdigheterna tolkningsförmåga, motoriska färdigheter och 
språkfärdighet eftersom de kan påverka barns interaktion med olika digitala produkter och 
tjänster (Alborzi et al., 2000; Gelderblom & Kotze, 2008; Chen et al., 2010; Zheng et al., 
2011; Radu & MacIntyre 2012; Wiesberg & Reeves, 2013). Med följande exempel beskrivs 
när barns kognitiva färdigheter förväntas finnas och hur de kan påverka deras interaktion med 
olika produkter och tjänster: förståelse för kontext och händelser, förmåga att fokusera, 
igenkänning/minne (tolkningsförmåga), grova motoriska färdigheter, finmotorik, 
koordination (motoriska färdigheter), orientering genom text, orientering genom bild och 
ljud/tal (språkfärdigheter).  

2.3.1 Tolkningsförmåga 
 
För att kunna interagera med datorer och digitala tjänster krävs en viss tolkningsförmåga 
eftersom interaktionen ofta innefattar att användaren använder funktioner, gör val och utför 
aktiviteter (Gelderblom & Kotze, 2008). Att kunna tolka något innebär att kunna bearbeta 
information (Gelderblom & Kotze, 2008; Rogers et al., 2011). Att bearbeta information 
innebär i synnerhet att kunna förstå hur saker hänger ihop och vad de betyder. Yngre barn kan 
oftast inte, till skillnad från vuxna, koncentrera sig på olika saker samtidigt (Gelderblom & 
Kotze, 2008; Radu och MacIntyre, 2012). Yngre barn kan oftast inte heller se saker utifrån 
olika/andra perspektiv vilket gör att en situation eller händelse ofta tolkas antingen svart eller 
vit (Gelderblom & Kotze, 2008; Radu och MacIntyre, 2012). En annan sak som påverkar 
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människans tolkningsförmåga är minneskapaciteten, vilken vanligtvis inte är lika stor hos ett 
barn som hos en vuxen. Minneskapaciteten styr nämligen på vilket sätt information tas emot 
och bearbetas (Gelderblom & Kotze, 2008; Zheng et al., 2011; Radu och MacIntyre, 2012). 
 
Förståelse för kontext och händelser 
 
Människan måste ha vissa färdigheter för att förstå kontexten av exempelvis en händelse, en 
historia eller ett spel (Gelderblom & Kotze, 2008). Denna färdighet innebär förmågor som att 
fantisera, att låtsas och att skapa idéer, eftersom dessa leder till förståelse för kontext och 
händelser (Gelderblom & Kotze, 2008). Ibland finns det outtalade saker i ett spel eller en 
historia som ett barn kanske inte förstår eftersom de inte förklaras för dem (Gelderblom & 
Kotze, 2008). 
 
Barn har begränsade förmågor kring det abstrakta tänkandet (Radu & MacIntyre, 2012). Det 
abstrakta tänkandet innebär förståelsen för det som inte beskrivs eller visas och genom detta 
kan människan reflektera, planera, göra hypoteser och tänka strategiskt (Radu & MacIntyre, 
2012). Barn under sex år har vanligtvis svårare för att förstå kontexten av en historia eller ett 
spel eftersom de inte har förmågan att bygga upp sin egen bild kring händelser utöver det som 
sägs och/eller illustreras (Gelderblom & Kotze, 2008). Färdigheten förväntas vara utvecklad 
när barnet är mellan sju och elva år gammalt (Radu & MacIntyre, 2012). 
 
Förmåga att fokusera 
 
Förmågan att fokusera handlar om att kunna utföra aktiviteter utan att bli distraherad av andra 
saker som exempelvis rör sig eller låter. Radu och MacIntyre (2012) skriver om fokus och 
selektivt fokus (selective attention) som påverkar hur vi tar in information och vad vi gör med 
den. Fokus av detta slag är en viktig förmåga exempelvis inom spel eftersom det ofta i spelet 
sker många olika saker samtidigt (Radu & MacIntyre, 2012). Selektivt fokus innebär att 
människan exempelvis kan ha en dialog med en annan person i ett högljutt rum eller att kunna 
följa bollen på en spelplan med stor folkmassa (Radu & MacIntyre, 2012). I exempelvis spel 
kan ett selektivt fokus ibland vara nödvändigt för att kunna utföra aktiviteter utan att bli 
distraherad av andra animationer eller objekt i gränssnittet. Barn under åtta års ålder har 
generellt sett svårare att fokusera på en sak när det sker andra saker samtidigt (Radu & 
MacIntyre, 2012).     
 
Igenkänning/Minne 
 
Minnet är en viktig förutsättning för att människan ska kunna lära sig nya saker och för att 
utvecklas (Zheng et al., 2011). I och med sämre minneskapacitet har yngre barn även svårare 
för så kallat omvänt minne som används exempelvis om en pryl ska monteras ner och sedan 
monteras ihop igen (Radu och MacIntyre, 2012). Barn under sex år kan egentligen bara tänka 
utifrån ett perspektiv eller en spelare, eftersom det är det deras minneskapacitet klarar av 
(Gelderblom & Kotze, 2008). Däremot kan barn som är över sex år eventuellt ta in ytterligare 
ett perspektiv men det är först vid omkring nio års ålder som barnet har kapacitet till att ta in 
multipla perspektiv (Gelderblom & Kotze, 2008). Att kunna ta in flera perspektiv inom 
exempelvis spel handlar om minne i den mån att människan kan utgå från sitt perspektiv (ur 
minnet) för att utföra aktiviteter utifrån andra kameravinklar eller spelare. 

2.3.2 Motoriska färdigheter 
 
Motoriska färdigheter handlar om det som har med människans rörelseförmåga, 
rörelsemönster och kontrollerade rörelser att göra (Delgado-Mata et al., 2009; Radu & 
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MacIntyre, 2012). Hur människan rör sig beror på muskler, nervsystemet och dess samverkan 
med hjärnan. Hjärnan i sin tur påverkas av sådant människan lärt sig och varit med om (Radu 
& MacIntyre, 2012). 
 
Grova motoriska färdigheter 
 
Grova motoriska färdigheter (gross motor skills) innebär att människan medvetet kan använda 
olika större muskelgrupper för att exempelvis hoppa eller sätta sig ner (Delgado-Mata et al., 
2009; Radu & MacIntyre, 2012). Denna färdighet finns oftast hos barn som är omkring sex år 
och kan vara viktig att ha i beaktande vid design för barn eftersom den kan påverka hur barn 
presterar, exempelvis om tekniken är baserad på rörelsesensorer (Radu & MaIntyre, 2012). 
 
Finmotorik 
 
Finmotoriken kommer oftast som en följd av grova motoriska färdigheter och innebär att 
medvetet röra små muskelgrupper (Delgado-Mata et al., 2009; Radu & MacIntyre, 2012). 
Finmotorik innebär att människan kan precisera sina rörelser och använda sina fingrar för att 
exempelvis trycka på en knapp, skriva eller bygga med klossar (Radu & MacIntyre, 2012). 
Att kontrollera sina fingrar till dessa “småskaliga” rörelser är enligt Radu & MacIntyre (2012) 
svårare för ett barn under tio års ålder då rörelserna oftast är klumpigare och/eller tar längre 
tid. 
 
Koordination 
 
En annan typ av motorisk färdighet är koordinationen mellan det som ses och det som görs. 
Koordination handlar även om att exempelvis kunna röra båda händerna för att utföra en 
aktivitet. Koordination kan beskrivas utifrån multiple hand coordination och hand-eye-
coordination där båda “koordinationsalternativen” handlar om hur huvudet och kroppen 
samverkar, det vill säga att det går att styra händerna dit objektet är och/eller ska (Radu & 
MacIntyre, 2012). Koordinationsförmågan är något som sägs vara fullt utvecklat kring nio års 
ålder (Radu & MacIntyre, 2012). 

2.3.3 Språkfärdigheter 
 
Språk associeras ofta med kommunikation som är en viktig aspekt av människans 
språkfärdigheter (Wiesberg & Reeves, 2013). Genom kommunikation lär sig människan nya 
saker och kan få ett utbyte med andra. Förutom att kommunicera hjälper språkfärdigheter 
människan att komma ihåg saker, lösa problem eller utföra sådana aktiviteter som att skriva 
dagbok eller förstå instruktioner (Wiesberg & Reeves, 2013). Berättande (storytelling) är en 
viktig del i ett barns kommunikation, samarbete och kreativitet (Alborzi et al., 2000). Genom 
ett berättande i form av medier som exempelvis datorspel, TV och böcker beskrivs barn 
utvecklas mycket språkligt, socialt och kognitivt (Alborzi et al., 2000). Det finns olika sätt att 
bearbeta språk på, nämligen genom att läsa, prata och lyssna (Rogers et al. 2011). Med hjälp 
av dessa medel går det alltså att förmedla och förstå instruktioner samt att orientera sig genom 
olika aktiviteter. 
 
Orientering genom text 
 
För att kunna interagera med en dator eller digital tjänst innebär det ibland att användaren kan 
interagera med eller förstå den genom att läsa en instruktion eller produktinformation. Studien 
av Chen et al. (2010) förklarar att barn under sex år, som oftast inte är läskunniga därmed inte 
har de färdigheter som krävs för att kunna interagera med mobiltelefoner och de tjänster som 
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mobiltelefoner erbjuder. För att kunna interagera med en mobiltelefon fullt ut krävs dels 
läskunnighet men också förmågan att koppla ihop och förstå innebörden av exempelvis siffror 
(Chen et al., 2010). Människan utvecklas mycket språkligt mellan åldrarna fem och åtta år, 
vilket inkluderar förståelsen för både ord och nummer (Gelderblom & Kotze, 2008). Barn 
omkring åtta år beräknas således vara tillräckligt utvecklade språkligt för att kunna interagera 
fullt ut med exempelvis mobiltelefoner och de tjänster de tillhandahåller, utifrån 
läskunnighetsaspekten. 
 
Orientering genom bild 
 
Barn kan generellt sett orientera sig lättare med hjälp av bilder, objekt och animationer än 
med text (Gilutz & Nielsen, 2006; Gelderblom & Kotze, 2008). Att barn kan lära sig vilka 
tangenter de ska klicka på, innan de lär sig skriva och prata, kan förklaras med att de har ett 
“bildminne” som innebär att de kan orientera sig genom bild (Gelderblom & Kotze, 2008). 
Barn kan alltså veta hur tangenterna ser ut och vad som händer om de trycker på dem, utan att 
nödvändigtvis veta vad tangenterna betyder eller hur de uttalas. Omkring fem års ålder är barn 
såpass språkligt utvecklade för att de ska kunna interagera med mjukvaror genom bilder, 
ikoner och objekt (Gelderblom & Kotze, 2008).   
 
Ljud/Tal 
 
Människan kan genom kommunikation genom ljud och läten ta in olika typer av information 
(Wiesberg & Reeves, 2013). Tonfall och röstläge styr många gånger hur människan förstår 
och upplever något (Wiesberg & Reeves, 2013). Att lyssna kräver en mindre kognitiv 
ansträngning än att läsa och titta, vilket kan förklara varför barn vanligtvis föredrar att 
interagera med media i form av ljud och röster (Rogers et al., 2011). Någon beräknad ålder 
för när denna kognitiva färdighet är fullt utvecklad kunde inte hittas. 

2.4 Sammanfattning av litteraturstudie 
 
Nedan i figur 2 har vi sammanfattat de viktigaste delarna av respektive område i 
litteraturstudien. Utifrån teoriavsnittet tar vi med oss förståelse och kunskap för 
interaktionsdesign och hur dess väsentliga delar (användbarhet, användbarhet för barn och 
kognitiva färdigheter) kan påverka om en produkt är användbar för ett barn. Särskild betoning 
ligger på vilka kognitiva färdigheter barn har eftersom det i huvudsak påverkar hur en produkt 
används och kan användas av dem.  
 
Område Beskrivning Referenser  
Interaktionsdesign Huvudsyftet med interaktionsdesign är att 

skapa produkter och tjänster som är 
användbara för dem inom användargruppen. 

(Cooper, Reimann & Cronin, 2007; 
Rogers et al., 2011; Tokkonen & 
Saariluoma, 2013) 

Användbarhet En produkt är användbar om den är 
funktionell, effektiv, säker, brukbar, lätt att 
lära, lätt att återuppta, lätt att återhämta sig 
ifrån vid fel och tillfredsställande. 

(Rogers et al., 2011) [3] 

Användbarhet och barn En användbar produkt för barn bör också 
uppfylla de kriterier som nämnts ovan. Det 
som skiljer användbara produkter för barn är 
däremot hur innehållet på en produkt eller 
tjänst är representerat, eftersom barn oftast 
förstår och uppfattar saker annorlunda än 
vuxna.  

(Vygotskij, 1995; Druin 1999; 
Druin, 2002; Donker & Reitsma, 
2004; Gilutz & Nielsen, 2006; 
Gelderblom & Kotze, 2008; 
Gelderblom & Kotze, 2009; Chen 
et al., 2010; Radu & MacIntyre, 
2012) 

Kognitiva färdigheter Vad som är användbart för barn påverkas i 
stor utsträckning av deras kognitiva 

(Alborzi et al., 2000; Gilutz & 
Nielsen, 2006; Gelderblom & 
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färdigheter. Tolkningsförmåga innefattar att 
tänka abstrakt, att kunna fokusera samt att 
kunna känna igen saker och tänka utifrån 
multipla perspektiv. Motoriska färdigheter 
innebär att kunna röra små respektive stora 
muskelgrupper och att koordinera olika 
rörelser. Språkfärdigheter handlar om att 
kunna navigera och orientera sig genom text, 
bild och ljud för att förstå en text, känna igen 
en bild eller kommunicera. 

Kotze, 2008; Delgado-Mata et al., 
2009; Chen et al., 2010; Rogers et 
al., 2011; Zheng et al., 2011; 
Halpern, 2012; Radu & MacIntyre, 
2012) 

Figur 2. Sammanfattning av litteraturstudien 

3 Metod 
 
För att undersöka och förstå hur barns kognitiva färdigheter påverkar deras sätt att interagera 
med strömmande media gjordes denna empiriska studie utifrån två olika perspektiv. Den 
första delen studerades utifrån ett designperspektiv. Ett designföretag involverades för att 
undersöka vilken förståelse som fanns för barns kognitiva färdigheter och hur dessa påverkat 
deras design av en strömmande mediatjänst för barn. Den andra delen studerades utifrån ett 
användarperspektiv. Studien med användarna ämnade undersöka hur barn interagerar med 
samma strömmande mediatjänst (som designföretaget tagit fram) på en surfplatta. 
 
I detta avsnitt följer en presentation av hur vi tog beslutet att genomföra en studie med en 
kvalitativ ansats, genomförandet av litteraturstudien, hur beslut kring urval togs samt en 
redogörelse för hur vår empiriska datainsamling gick till. Slutligen kommer analys, 
metodkritik, validitet och etiska principer presenteras för att beskriva hur vi kommit fram till 
vårt resultat och hur vi kunde gjort annorlunda.   

3.1 Kvalitativ ansats 
 
Vi valde en kvalitativ ansats eftersom den kunde bidra till att ge en mer fördjupad förståelse 
för respondenternas resonemang, åsikter, känslor och tankar som kunde vara relevanta för den 
kommande analysen (Denscombe, 2009; Myers, 2009; Rogers et al., 2011). Genom en 
kvalitativ undersökning på designföretaget var syftet att studien skulle leda till förståelse för 
hur designen av en strömmade mediatjänst för barn utförts med hänsyn till barns kognitiva 
färdigheter, hur de på designföretaget resonerat och hur de tagit beslut. En kvalitativ 
undersökning med barn genomfördes för att undersöka hur samma strömmande mediatjänst 
användes och hur interaktionen med mediatjänsten påverkades utifrån barnens kognitiva 
färdigheter. Datainsamlingsmetoderna som användes är inom ramen för kvalitativ forskning, 
nämligen intervjustudie och workshops med uppgiftsanalys (Rogers et al., 2011). 

3.2 Genomförande av litteraturstudie                                                    
 
För att avgränsa och förbereda den empiriska studien och för att skapa en grund för analysen 
genomfördes en omfattande litteraturstudie. Enligt Denscombe (2009) är det viktigt att 
genomföra litteraturstudien, dels för att få en översikt över studier och teorier som redan finns 
inom området och dels för att kunna avgränsa sig. De teorier som undersöktes var 
interaktionsdesign, användbarhet och kognitiva färdigheter som sedan genererade 
frågeställningen. Frågeställningen kunde genereras efter att vi under litteraturstudien sett hur 
barns kognitiva färdigheter inte tidigare undersökts i relation till hur de interagerar med en 
strömmande mediatjänst.  
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De databaser som användes var IEEE, ACM och Google Scholar och sökord som interaction 
design and children, child interaction design, usability children, interaction design, 
streaming, media streaming, ease of use, usability, usability testing, task analysis, children’s 
language skills, children's way of understanding language, children and language, children 
motoric, children speech recognition, on-demand research och childrens cognitive abilities 
tillämpades. Med syfte att identifiera litteratur inom området interaktionsdesign med fokus på 
användbarhet och design för barn användes sökord på etablerade forskare inom dessa 
områden. Sökningarna gjordes på namnen Jacob Nielsen som är en ledande expert inom 
användbarhet [4] och Allison Druin som forskar kring ämnet design för barn [5]. 
 
Av omkring 100 artiklar som berörde studiens ämnen lästes abstrakt och slutsats för att 
avgöra om de var relevanta för denna studie. Ungefär 40 artiklar kunde därefter ses som 
relevanta för studien. Efter mer detaljerad läsning (abstrakt, introduktion, diskussion och 
slutsats) kunde till sist 15 artiklar tillämpas för att genomföra den litterära grunden för 
uppsatsen.  

3.3 Urval 
 
Vi kommer här att beskriva hur vi tog beslut kring de två respondentgrupper som 
involverades i denna studie och varför just de uppfyllde kriterierna för ett bra urval.  
En bra urvalsram ska vara relevant, fullständig, exakt och aktuell (Denscombe, 2009).  
 
För ett relevant och aktuellt urval valde vi att göra studien med fokus på Barnkanalen.se som 
är den största strömmande mediatjänsten för barn i Sverige [6]. Barnkanalens webbsida 
erbjuder barn möjlighet att spela och pyssla men har mest betoning på att erbjuda filmklipp 
för barn med olika preferenser. Genom att göra studien utifrån Sveriges största SMT för barn 
kunde resultatet lättare generaliseras och gälla för fler liknande tjänster. Eftersom 
Barnkanalen.se användes som undersökningsplattform för studien kunde urvalet bli relevant 
med tanke på att tjänsten inkluderar sådana funktioner som ämnades undersökas i relation till 
barns kognitiva färdigheter (Denscombe, 2009). Eftersom Barnkanalen är den mest använda 
strömmande mediatjänsten bland barn i Sverige, kunde urvalet även bli aktuellt eftersom 
Barnkanalen tillskillnad från mindre tjänster, används av ett större antal barn, vilket gjorde 
den mer aktuell att undersöka [6].  
 
För att studera hur barns kognitiva färdigheter påverkar deras sätt att interagera med 
strömmande mediatjänster gjordes en inledande studie på det designföretag som utvecklat 
konceptet för Barnkanalen. Genom att inkludera designföretaget kunde en förståelse för hur 
tjänster för barn, såsom Barnkanalen, utformas och hur designers förhåller sig till barns olika 
kognitiva färdigheter. För en desto djupare förståelse för designföretagets sätt att arbeta 
utifrån barns kognitiva färdigheter inkluderades respondenter med olika befattningar på 
designföretaget. Respondenterna utgjordes av en interaktionsdesigner, en projektledare och en 
föredetta projektledare (nuvarande ekonom), alla med tidigare erfarenheter av design för barn. 
Genom att inkludera designföretaget och för att täcka sådant som var viktigt för studien, 
kunde en fullständig urvalsram uppfyllas (Denscombe, 2009).  
 
Empirin innefattade även att studera barns interaktion med Barnkanalen där vi, trots 
Barnkanalens breda användargrupp (tre till elva år), valde att avgränsa urvalet till barn mellan 
fyra och sex år. Denna avgränsning gjordes av anledning att barn i ett mindre och nära 
åldersspann skulle kunna studeras med liknande förutsättningar, vilket kunde bidra till ett 
exakt urval. Användare av digitala tjänster såsom SMT blir allt yngre vilket också gjorde att 
valet att studera de yngre barnen blev relevant (Druin, 2002; Gilutz & Nielsen, 2006)[1]. Vi 
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fick kontakt med barnen via bekanta som i sin tur kontaktade vänner som hade barn i samma 
åldrar. Från början skulle tio barn medverkat i studien men på grund av förhinder blev det 
totalt sju barn som medverkade. 
 
En annan del av vårt urval var teknikurvalet vilket innebar att vi i workshopstudien med 
barnen lät dem interagera med Barnkanalen via en surfplatta (iPad). Anledningen till detta 
urval var dels för att den var smidig att ta med sig och dels för att säkerställa att alla barn hade 
samma förutsättningar under workshoparna. En annan anledning till detta urval var att 
interaktionen med en stationär dator skiljer sig från den med surfplattor. För yngre barn 
beskrivs interaktion som innefattar peka-och-släpp (touch-enheter såsom surfplattor) vara 
enklare vilket gjorde valet att utföra studien med barn via surfplattor självklart (Gelderblom & 
Kotze, 2009).  

3.4 Datainsamlingsmetod och genomförande 
 
I detta avsnitt redogör vi för de valda datainsamlingsmetoderna och hur datainsamlingen med 
hjälp av de olika metoderna genomfördes. Först presenteras intervjustudien på designföretaget 
eftersom den låg till grund för workshoparna. 

3.4.1 Intervjustudie   
	  
Målet med intervjustudien var att den skulle användas för att analysera och diskutera hur 
interaktionsdesign, användbarhet och kognitiva färdigheter handskas i praktiken. En 
inledande intervjustudie gjordes på designföretaget som varit med och utvecklat Barnkanalen 
för att undersöka hur de arbetade utifrån barns kognitiva färdigheter. Den andra delen av 
empirin skulle sedan undersöka hur barn interagerade med Barnkanalen för att resultatet 
därefter skulle kunna återkopplas till designföretaget.  
 
En intervjustudie handlar om att få förståelse för respondentens åsikter och tankar kring något 
snarare än att hitta fakta (Denscombe, 2009). Genom intervjuer finns det möjlighet att utöver 
det som sägs, uppmärksamma exempelvis ansiktsuttryck och kroppsspråk som kan vara 
relevant för studien (Denscombe, 2009). I och med möjligheten att läsa av ansiktsuttryck och 
kroppsspråk kunde vi lättare avgöra hur respondenterna upplevde en situation, om en fråga 
gjorde dem engagerade eller osäkra och helt enkelt få förstärkta svar på frågorna. 
Ansiktsuttryck och kroppsspråk dokumenterades i form av anteckningar för att sedan tas 
hänsyn till under analysen av svaren från respondenterna på designföretaget. 
  
Det var i denna studie angeläget att forma respektive intervju efter respondenterna med tanke 
på deras olika befattningar och arbetsuppgifter. Därför fattades beslutet att genomföra 
semistrukturerade intervjuer. Med tanke på att de olika befattningarnas roller skilde sig åt 
fanns det en fördel med att välja semistrukturerade intervjuer. Det som kännetecknar en 
semistrukturerad intervju är att ordningsföljden på frågorna kan varieras för att ge intervjun 
och samtalet ett mer naturligt flöde (Denscombe, 2009), vilket gjorde att varje intervju kunde 
anpassas till den respondent som skulle intervjuas.   
 
Innan intervjuerna genomfördes på designföretaget gjordes två testintervjuer där syftet var att 
fastställa att de frågor som skulle ställas under intervjuerna var lämpliga och relevanta för 
studiens ändamål. Testintervjuerna genomfördes på en doktorand inom informatik och en 
interaktionsdesigner eftersom de är verksamma inom området för informatik och därmed 
kunde komma med relevant återkoppling.  
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Fyra intervjuer genomfördes därefter på designföretaget varav de tre första skedde inom 
loppet av en vecka. Den fjärde intervjun genomfördes med interaktionsdesignern för att 
komplettera de tre första, då nya frågor uppkom vid analysen. Inför samtliga intervjuer 
skapades intervjuguider (se bilagor A & B). Intervjuguiderna höll intervjuerna strukturerade 
och fokuserade på relevanta områden för studien (Widerberg, 2002; Denscombe, 2009). 
Intervjuguiden- och frågorna inför de första tre intervjuerna delades upp i fem teman, 
nämligen erfarenheter och bakgrund; designföretaget; interaktionsdesign; design för och med 
barn och Barnkanalen. Inför den kompletterande intervjun med interaktionsdesignern gjordes 
en ny intervjuguide med fokus på användbarhet och arbetet med Barnkanalen. 
 
Temat erfarenheter och bakgrund ämnade undersöka om det fanns tidigare erfarenheter som 
påverkat respondenternas sätt att arbeta med design av en strömmande mediatjänst för barn. 
Några frågor som ställdes var: “Vad är det du jobbar med/vilken är din befattning?” och 
“Vad är det svåraste i din roll som (interaktionsdesigner/projektledare)?” Genom frågor 
inom detta tema kunde vi få förståelse för vad de olika befattningarna på företaget gjorde och 
vad de hade för roller i designprocessen. Temat interaktionsdesign inkluderade frågor som 
skulle kunna ge en förståelse för hur de olika respondenterna och befattningarna såg på- och 
förhöll sig till interaktionsdesign. Då både användbarhet och kognition, som vi senare skulle 
gå in på, är stora delar av interaktionsdesign var dessa frågor relevanta att inleda intervjuerna 
med.  
 
Frågorna inom temat designföretaget handlade om företaget, deras visioner och hur deras 
arbete såg ut. Frågorna som ställdes inom detta tema ämnade bland annat ge förståelse för hur 
företaget arbetade i olika designprojekt. Frågor som ställdes var exempelvis “Har företaget 
någon speciell arbetsprocess?”, ”Föredrar ni att arbeta efter någon specifik metod?” och 
“Hur värdesätts användarupplevelse och användbarhet och hur arbetar ni kring det?” 
Genom svaren på dessa frågor kunde vidare frågor ställas kring hur användbara produkter kan 
skapas- och se ut för barn och deras specifika kognitiva färdigheter och vi kunde få en ökad 
förståelse för vad som är användbart för barn. 
 
Vidare innehöll temat Design för och med barn frågor om hur respondenterna resonerade när 
de arbetat i designprojekt för barn, vilka svårigheter som kunde uppstå och vad som är viktigt 
att tänka på. Följande frågor är exempel på sådana som ställdes under intervjutillfällena: “Har 
du jobbat i något designprojekt för barn, hur är det att designa för dem?”, “Vad är det 
viktigaste att tänka på när man designar för barn?” samt “Finns det någon gräns för hur ungt 
barnet kan vara för att ge relevant input i en studie?” Syftet med frågorna inom detta tema 
var att få förståelse för hur designföretaget tog fram produkter och tjänster för barn och hur de 
arbetade med barn som användare. 
 
Det sista temat i första intervjuguiden var Barnkanalen som berörde specifika frågor gällande 
utvecklingen av Barnkanalen, hur processen såg ut, på vilket sätt barn involverades i 
processen och vilka lärdomar de hade utvunnit av projektet. Frågor inkluderade i temat var: 
“Hur kan man få barn att förstå vad de ska göra med tjänsten?”, “Hur tror ni tjänstens 
gränssnitt har påverkats av vilka användarna är?” samt “Hur gjorde ni för att ta reda på vad 
användarna behövde?” 
 
I den sista och kompletterande intervjun fanns det två teman i intervjuguiden, nämligen 
användbarhet och arbetet med Barnkanalen. Temat användbarhet innehöll frågor som 
berörde interaktionsdesignern och dennes åsikter kring användbarhet. Frågor inom detta tema 
var: “Hur designar man för användbarhet?” och “Hur tar man fram användbara produkter 
och tjänster för barn?” Frågor som ställdes skulle ge en förståelse för vad användbarhet är 
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och hur användbara produkter bör se ut. Det sista temat var arbetet med Barnkanalen som 
berörde frågor kring förberedelser som gjordes innan designprocessen, om designföretaget tog 
del av forskning kring barns kognitiva färdigheter och hur tjänstens utveckling såg ut. Frågor 
ställdes också gällande vilka skillnader som kan finnas mellan barn i olika åldrar samt vilka 
kognitiva färdigheter ett barn måste ha för att kunna använda de funktioner som finns på 
Barnkanalen. Exempel på frågor som ställdes var: “Vilka är grundförutsättningarna för att 
användarna ska kunna interagera med Barnkanalen?” och “Hur förhöll ni er till 
användargruppen eftersom den var såpass bred?” 

3.4.2 Workshop med uppgiftsanalys 
      
För att studera barns sätt att interagera med strömmande media utfördes workshopar. En 
anledning till att denna metod ansågs vara lämplig när barn skulle involveras var att det är ett 
inspirerande och motiverande sätt att samla in data eftersom det kan ske på ett roligt och inte 
tvångsmässigt sätt (Rogers et al., 2011). Workshop är en metod som kräver att deltagarna är 
involverade (Bødker, Kensing & Simonsen., 2004). Metoden kan användas för att bland annat 
komma fram till nya designlösningar och/eller för att analysera något befintligt. Tanken med 
att använda workshop som metod var för att göra forskningstillfället mer spännande och 
naturligt för barnen (Rogers et al., 2011). En annan fördel med workshoptillfällena sågs vara 
möjligheten att ställa frågor till barnen under tiden som de utförde olika aktiviteter (Bødker et 
al., 2004; Rogers et al., 2011). Studien med barn skulle genomföras för att få en förståelse för 
vilket sätt barn i de specifika åldrarna fyra till sex år interagerade med Barnkanalen. För att 
definiera hur barnen interagerade med Barnkanalen valde vi att kombinera workshoparna med 
en så kallad uppgiftsanalys (task analysis). 
 
“Task analysis is used to investigate an excisting problem [...] It is used to analyze the 
underlying rationale and purpose of what people are doing [...] Task analysis is an umbrella 
term that covers techniques for investigating cognitive processes and physical actions [...]” 
(Rogers et al., 2011:384) 
 
Rogers et al., (2011) beskriver att uppgiftsanalysen planeras för att aktiviteterna ska utföras 
enskilt, de ska därför inte överlappa varandra eller ske parallellt. För att undersöka hur barns 
kognitiva färdigheter påverkar deras interaktion med en SMT valdes alltså uppgiftsanalysen 
för att studera Barnkanalen och dess enskilda funktioner. Uppgiftsanalysen blev således ett 
ramverk för att planera olika aktiviteter som barnen skulle tilldelas och utföra under 
workshoparna. 
 
För att studien med barn skulle kunna genomföras var det nödvändigt att först få ett 
godkännande från respektive barns målsman/målsmän (Denscombe, 2009). Vi valde att filma 
workshoptillfällena för att kunna gå tillbaka och studera barnen mer noggrant, därför var det 
också obligatoriskt att få godkännande för att dokumentera barnen i form av filminspelning 
och anteckningar (Denscombe, 2009). Efter en presentation av forskningssyftet var samtliga 
föräldrar positiva till- och godkände att barnen skulle få involveras i studien samt att 
workshoptillfällena blev dokumenterade. Därefter kunde vi påbörja studien. 
Workshoptillfällena dokumenterades även i form av anteckningar, dels för att säkra upp om 
filmerna skulle försvinna och dels för att anteckna sådant som videokameran inte kunde 
fånga. 
 
Workshoparna ägde rum i barnens hemmamiljöer, eller i andra bekanta miljöer för att öka 
chanserna för dem att känna sig bekväma (Denscombe, 2009; Rogers et al., 2011). Totalt 
utfördes fem workshopar med sju barn. Fyra av barnen var kompisar och umgicks den dagen 
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som de två första workshoptillfällena ägde rum. För att inte separera barnen som var kompisar 
eller riskera att något av barnen skulle känna sig utanför eller obekvämt lät vi dem sitta två 
och två. Vi gjorde alltså bedömningen att det skulle vara mer naturligt för dessa barn att delta 
om de fick sitta med en kompis (Denscombe, 2009; Rogers et al., 2011). 
 
Till skillnad från de första workshoparna som barnen satt tillsammans genomfördes de tre 
sista enskilt. Båda sätt att genomföra workshoparna innebar fördelar och nackdelar eftersom 
barnen i par kunde inspirera men även hämma varandra. Barnen som satt enskilt kunde utföra 
aktiviteter utan att bli störda men fick däremot inte möjligheten att bli inspirerade av eller 
känna sig bekväma tillsammans med en kompis. Ytterligare en fördel med att studera ett barn 
i taget var att fokus kunde läggas på det enskilda barnet samt att barnet fick den tid på sig som 
ett barn vid en par workshop kanske inte fick. 
 
Workshoparna var baserade på uppgiftsanalysen, vilken inkluderade uppgifter för att studera 
barns sätt att interagera med Barnkanalen utifrån deras kognitiva färdigheter. Vi hjälpte först 
barnen att öppna upp Barnkanalen via webbläsaren Safari i surfplattan, eftersom tjänsten vid 
undersökningstillfällena inte fanns som applikation. Studien inkluderade följaktligen sju olika 
aktiviteter som barnen skulle utföra på workshoptillfällena, nämligen 1) klicka; 2) scrolla 
lodrätt; 3) scrolla vågrätt; 4) spela upp ett klipp (play); 5) stanna ett klipp (pause); 6) spola i 
klipp och 7) helskärmsläge (öppna/stänga).  
 
Aktiviteterna var grundade på sådant som användaren utför vid användningen en strömmande 
mediatjänst på en surfplatta. Aktiviteterna klicka, scrolla lodrätt och scrolla vågrätt krävs för 
att komma åt funktionerna på en strömmande mediatjänst på en surfplatta.  Dessa aktiviteter 
var relevanta för att studera barnens interaktion utifrån motoriska färdigheter, det vill säga 
deras färdigheter kring grova motoriska färdigheter, finmotorik och koordination (Delgado-
Mata, 2009; Radu & MacIntyre, 2012). Aktiviteterna spela ett klipp, stanna ett klipp, spola i 
klipp och helskärmsläge är grundläggande för att ta del av innehållet på en strömmande 
mediatjänst [7,8,9]. Dessa aktiviteter var relevanta för att studera barnens tolkningsförmåga 
samt språkfärdigheter, såsom förståelse för kontext och händelser, förmåga att fokusera, 
igenkänning/minne, orientering genom text och bild samt ljud/tal (Alborzi et al., 2000; 
Gelderblom & Kotze, 2008; Rogers et al., 2011; Radu & MacIntyre, 2012; Wiesberg & 
Reeves, 2013 m.fl.). 
 
Barnen kom från olika bekantskapskretsar vilket resulterade i en geografisk spridning. Några 
barn kom från Göteborg, andra från Halmstad och några från Simrishamn. Workshoparna i 
Göteborg hölls en vecka innan de övriga. I och med att workshoparna utfördes vid olika 
tillfällen kunde lärdomar från de första tillfällena tas för att finslipa och förbättra de 
kommande. 
 
Alla workshops utgick från samma aktiviteter men med lärdomar från de första tillfällena 
utfördes de senare workshoparna en aning annorlunda. Under de första två workshoparna var 
det mer fokus på att se till att samtliga planerade aktiviteter genomfördes men vi förstod inför 
de senare tillfällena att vi behövde lägga mer tid på att bekanta oss med barnen. Vi förstod 
även att aktiviteterna behövde utdelas på ett mer naturligt sätt. Istället för att exempelvis be 
barnet att pausa klippet satte vi det i en kontext som: “om jag behöver gå på toaletten, hur gör 
jag då för att stanna klippet under tiden?”. Genom att sätta en aktivitet i en kontext som 
barnen kunde relatera till uppstod en tydlig skillnad jämfört med aktiviteter som utfördes utan 
att bli satta i en kontext. Att sätta aktiviteten i en kontext blev betydelsefull eftersom barnen 
vid de tillfällena utförde aktiviteten på ett mer naturligt sätt.  
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3.5 Analys     
 
Det är viktigt att ha en plan för hur det insamlade materialet ska bearbetas och analyseras 
(Myers, 2009). Denscombe (2009) förklarar huvudsakliga steg för när data ska analyseras. 
Det första steget innefattar att sådant materialet som inte samlats in i textformat ska 
konverteras till en text eller att skriftliga anteckningar förtydligas. Efter att ha genomfört de 
empiriska studierna transkriberades allt insamlat material. Intervjuerna transkriberades utifrån 
det respondenterna sa men också utifrån andra väsentliga saker som skedde under 
intervjuerna, exempelvis om respondenten i fråga skrattade eller förde sig på något specifikt 
sätt. Transkriberingar gjordes utifrån filmerna samt anteckningarna från samtliga 
workshoptillfällen. Det som transkriberades utifrån workshoparna var således kommentarer 
från barnen och beteende/agerande som barnen visade. 
 
När materialet hade transkriberats skulle det därefter katalogiseras för att sedan kunna 
bearbetas (Denscombe, 2009; Rogers et al., 2011). Katalogisering innebär kortfattat att 
anteckna eller koda sådana delar av textmaterialet som därefter ska bearbetas (Denscombe, 
2009). När allt material hade transkriberats analyserades det med hjälp av en innehållsanalys. 
En innehållsanalys beskrivs av Denscombe (2009) som en metod som kan vara ett stöd vid 
analys av nästintill vilket material som helst och tillämpas för att kunna dra slutsatser kring 
innehållet i en text. Denscombe (2009) skriver däremot att innehållsanalysen är bäst lämpad 
när materialet som ska undersökas är av kvalitativ form där innehållsanalysen gör det möjligt 
att identifiera mönster och teman i det insamlade materialet. 
 
För att göra innehållsanalysen, det vill säga identifiera mönster/teman, färgkodades den 
transkriberade texten från intervjustudien med hjälp av ett färgschema. Färgschemat 
grundades på de teman som redan hade fastställts i de olika intervjuguiderna (erfarenhet och 
bakgrund, designföretaget, design för och med barn, Barnkanalen, användbarhet och arbetet 
med Barnkanalen). Utöver de tidigare nämnda temana kunde vi identifiera återkommande 
teman för svaren i de olika intervjuerna som berörde användbarhet, kognitiva färdigheter och 
förmågor samt andra betydande aspekter för barns nya erfarenheter. I respondenternas svar 
kunde skillnader och likheter inom de olika temana/mönstren urskiljas, det vill säga hur deras 
åsikter kring de olika temana i intervjuguiden liknade/skilde sig (Denscombe, 2009; Rogers et 
al., 2011). Svaren kunde variera beroende på vad respondenterna hade för roller i ett 
designprojekt och därmed deras olika upplevelser och erfarenheter gällande bland annat 
interaktionsdesign, användbarhet, design för barn och barns kognitiva färdigheter. 
 
Det dokumenterade materialet från workshopstudien färgkodades och låg också till grund för 
att identifiera nya teman bland respondenterna (Denscombe, 2009). Olika teman som kunde 
identifieras var aktiviteter som var lättare/svårare, vilka barn som hade lätt och vilka som 
hade svårt för något och hur lång tid en aktivitet tog. Slutligen kunde teman identifieras kring 
vad barnen gjorde för att försöka utföra aktiviteten eller vad de gjorde istället om de inte 
kunde genomföra den. Det sågs som väsentligt att undersöka vad de gjorde istället (om de inte 
kunde utföra en aktivitet) för att undersöka på vilket sätt barnen interagerade med 
Barnkanalen.  
 
Efter att intervjustudien och workshoparna analyserats var för sig analyserades de gemensamt 
för att hitta likheter och motsättningar i de olika materialen. Vi tittade på analysen av 
intervjustudien och workshopsstudien för att på så vis hitta sådant som berörde barns 
kognitiva färdigheter och jämförde även dessa i förhållande till litteraturstudien kring 
kognitiva färdigheter. De teman som identifierades i den gemensamma analysen var 
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följaktligen kontext och slutsatser, fokusering, minne och att känna igen, motorik och språklig 
och visuell förståelse.  

3.6 Metodkritik 
 
Vi valde att utföra en intervjustudie på designföretaget efter att först ha övervägt olika 
datainsamlingsmetoder. En metod som övervägdes var observation, som är en metod för att 
uppmärksamma saker när de händer och då få en förståelse för varför de händer (Denscombe, 
2009). Projektet Barnkanalen var däremot redan avslutat när denna studie påbörjades vilket 
således uteslöt observation som datainsamlingsmetod.  
 
Vid intervjuer finns det faktorer som kan påverka resultatet negativt, exempelvis att 
situationen kan kännas konstlad eller att de involverade parterna känner sig obekväma 
(Denscombe, 2009; Myers, 2009). Det finns även en risk att respondenterna ger de svar som 
de tror är “rätt”, eller att de förvränger information (Denscombe, 2009). För att så gott som 
möjligt undvika några av de risker som finns med intervjuer utformades därför intervjuguider 
och testintervjuer genomfördes. Syftet med intervjuguiden var att hålla oss på rätt 
samtalsämnen och för att påminna oss om vad det egentligen var vi ville ha svar på och vad 
som sedan skulle analyseras (Widerberg, 2002). Genom att först genomföra testintervjuer 
kunde vi eliminera frågor som var otydliga eller irrelevanta. Efter testintervjuerna fick vi även 
en känsla av hur vi kunde ställa frågorna och i vilken följd för att frågorna skulle komma i 
naturlig ordning och inte kännas obekväma.   
 
Vad gäller studien med barn fanns det alternativa datainsamlingsmetoder som övervägdes, 
däribland intervjuer och observationer. Rogers et al. (2011) skriver däremot att intervjuer med 
barn inte är särskilt fördelaktiga eftersom barn inte konverserar på samma sätt som en vuxen. 
En risk som finns vid intervjuer med barn är att de känner sig obekväma, sluter sig och 
därmed inte bidrar med användbar data. Om barn ska involveras i intervjuer är det viktigt att 
situationen känns naturlig (Rogers et al., 2011). Intervjuer med barnen hade kunnat bidra till 
barnens egna ord kring sin interaktion med Barnkanalen men en nackdel i detta fall hade varit 
om barnen inte hade någon erfarenhet alls av Barnkanalen och fått frågor gällande dess 
funktioner som de inte kunde svara på. Genom att istället utföra workshopar kunde barnen 
svara på frågor gällande deras interaktion under tiden som de tittade på filmklipp på tjänsten.  
 
I efterhand framstår observation som en metod som skulle kunnat ge viktig kompletterande 
data till workshops för att undersöka barnens sätt att interagera med den strömmande 
mediatjänsten på en surfplatta. Att bli tilldelade aktiviteter gjorde ibland några av barnen 
förvirrade eller irriterade eftersom att de ville fokusera på det Barnkanalen är till för, 
nämligen att titta på filmklipp. En observation hade alltså kunnat göra workshoptillfället till 
en mer naturlig interaktion mellan barnet och Barnkanalen (Denscombe, 2009). I en 
observation hade det däremot inte varit säkert att interaktionen med barnkanalen hade kunnat 
undersökas lika genomgripande eftersom barnen inte hade kunnat uppmuntras till att utföra 
alla de aktiviteter som ingick i studien. Med observation som metod hade tillfällena även 
krävt mer tid, det hade dessutom inte varit någon garanti på att få se hur barnen utförde 
aktiviteterna på tjänsten.  
 
Alla barn är unika och vissa barn tog under workshoparna för sig mer än andra. Särskilt bland 
de barn som satt i par, om ett barn var blygare, kunde syftet av att undersöka alla barns 
interaktion påverkas eftersom vissa barn tog överhand. Barnet som var blygare kunde ibland 
dra sig undan vilket resulterade i att det barn som tog för sig utförde de flesta av aktiviteterna. 
Eftersom resultatet enbart speglar det vi såg kan det framstå som att de barnen som var blyga 
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inte kunde utföra aktiviteterna. Med det sagt kan barnet ha haft de kognitiva förmågor som 
krävdes för att utföra aktiviteterna men bedömdes inte ha det eftersom de inte påvisade dessa 
kunskaper under workshoptillfället. 

3.7 Validitet 
 
För att vara säkra på att forskningen var tillförlitlig och riktig gjordes en analys av såväl vilka 
personer som involverades, hur många de var, när forskningen genomfördes och vart, i 
enlighet med “Forskningens Grundregler” (Denscombe, 2004). Genom att utvärdera 
validiteten i forskningen går det att avgöra om den är användbar och generaliserbar. 
Kvalitativa studier är oftast inte lika generaliserbara som kvantitativa eftersom kvalitativa 
studier oftast innebär djupgående analyser av färre respondenter (Denscombe, 2009). För att 
kunna generalisera resultatet av intervjustudien ytterligare hade naturligtvis fler respondenter 
varit en lösning (Denscombe, 2009). Ett annat alternativ hade kunna vara att besöka en 
interaktionsdesigner och projektledare på mer än ett företag. I denna studie gjordes 
undersökningen på ett företag för att kunna jämföra deras arbete med en specifik strömmande 
mediatjänst för barn, för att sedan jämföra det med hur barnen interagerade med samma tjänst. 
För att göra resultatet mer applicerbart hade vi kunnat involvera fler barn i workshopstudien 
samt undersöka fler strömmande mediatjänster för barn (Denscombe, 2009). Däremot 
utfördes undersökningen med barn från olika platser i landet vilket gav resultatet en större 
validitet ändå. I och med barnens geografiska spridning blev det en större spridning av barn 
med olika bakgrunder vilket kan ge ett mer generaliserbart material än om fler barn 
involverats på samma skola, med liknande förutsättningar (Markus & Kitayama, 1991; 
Gelderblom & Kotze, 2008; Chen et al., 2010; Rogers et al., 2011; Radu & MacIntyre, 2012).  

3.8 Etiska principer     
 
När forskning inkluderar människor, oavsett ålder, krävs det att en rad etiska principer tas i 
beaktande. Det finns fyra huvudsakliga forskningsetiska principer att ta hänsyn till vid 
undersökningar som denna, nämligen informationskravet; samtyckeskravet; 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Denscombe, 2009)[10]. Informationskravet 
följdes genom att informera respondenterna om syftet med undersökningen och varför de 
hade kontaktats. Respondenterna fick själva välja (i barnens fall även med föräldrarnas 
godkännande) om de ville delta i studien vilket är vad samtyckeskravet innefattar. Av 
konfidentialitetsskäl nämns varken designföretagets, respondenterna på designföretaget eller 
barnens namn i studien. Slutligen behandlades all insamlad data enligt nyttjandekravet vilket 
innebär att de bara använts för det som var forskningsändamålet. 

4 Resultat 
 
I detta avsnitt presenteras först resultatet från intervjustudien och därefter workshoparna med 
barn. Resultatet grundar sig i de innehållsanalyser som gjorts på respektive del av empirin. 

4.1 Intervjustudie 
 
Företaget som tagit fram Barnkanalens koncept är ett väletablerat och prisbelönt 
designföretag i Stockholm. Designföretaget har särskilt fokus på användarupplevelse och har i 
över tio år utvecklat digitala och innovativa lösningar såsom strömmande mediatjänster och 
bokningssystem. Företaget har även varit involverat i projekt för att kartlägga användare och 
skapa koncept för tjänster som förenklar människors vardag. 
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Under utvecklingen av Barnkanalen involverades hundratals barn för att designföretaget 
skulle få en övergripande förståelse för vilka användarna var och vad de behövde. Det slutade 
med att designföretaget var med och skapade det koncept som skulle bli grunden för det 
utseende Barnkanalen har idag. 
 
Användaren och användbarhet 
 
För att få en inblick i hur designföretaget skapar användbara produkter och tjänster för barn 
ställdes frågor till interaktionsdesignern om vad användbarhet innebär. Interaktionsdesignern 
beskrev att vad som är användbart kan bero på olika saker och att det finns faktorer som kan 
spela in för vad som påverkar om en produkt är användbar: 
 
”Allt ifrån var man kommer ifrån till hur gammal man är, till hur van man är vid att använda 
exempelvis en dator.” 1   
 
Interaktionsdesignern beskrev att det finns olika saker som spelar roll när designers ska 
bedöma vad som är användbart för en specifik användare. Vad som är användbart styrs i 
många fall av vilken erfarenhetsmässig mognad användaren har, det vill säga hur mycket och 
vad användaren hunnit erfara under sin levnadstid. Vad som är användbart för en specifik 
användare styrs även av vilka kognitiva färdigheter denna innehar, det vill säga vad 
användaren har kapacitet till att utföra. Interaktionsdesignern beskrev vidare: 
 
”Ens kognitiva förmågor förändras från den dagen man föds tills man är 12 år.” 2  
 
Designföretaget hade målet att alla barn (inom användargruppen tre till elva år) skulle kunna 
använda sig av tjänsten på egen hand. Kort och gott innebär detta att användarna inte skulle 
vara beroende av exempelvis att läsa en text eller få stöd av en förälder för att förstå en 
uppgift/aktivitet på tjänsten. Interaktionsdesignern beskrev på följande vis: 
 
”Målet är att de ska klara det själva […] utan att vara beroende av någon annan för att 
kunna gå vidare.” 3   
 
I och med att Barnkanalen riktas till barn mellan tre och elva år ställdes frågor kring vilka 
aspekter som är viktiga vid design för barn när åldersspannet mellan barnen är såpass brett, 
detta med tanke på att det kan finnas kognitiva skillnader. Frågorna var formulerade för att få 
svar på hur designföretaget designade för att alla barn inom åldersgruppen skulle kunna 
använda sig av tjänsten. Interaktionsdesignern svarade följande: 
 
“[…] man tycker väldigt sällan att ett interface känns för enkelt att använda. Så om något 
fungerar för en treåring fungerar det också för en tjugoåring. Det som avgör är om man 
tycker att det känns för barnsligt eller irrelevant och vad det är för innehåll, vilka videor som 
man visar upp eller vilken programledare som hälsar dig välkommen. Men det kan man ju 
anpassa så att själva ramverket kan vara super enkelt att använda utan att det känns för 
enkelt för någon[...]Utgå från den som har sämst förutsättningar så blir det det som 
fungerar.” 4  
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Interaktionsdesigner, Designföretaget, Skypeintervju 12 juni 2014	  
2	  Interaktionsdesigner, Designföretaget, Skypeintervju 12 juni 2014	  
3	  Interaktionsdesigner, Designföretaget, Skypeintervju 12 juni 2014	  
4	  Interaktionsdesigner, Designföretaget, Skypeintervju 12 juni 2014	  
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Vid ett annat intervjutillfälle uttryckte interaktionsdesignern följande: 
 
”Siktar man på fyraåringen och det blir bra för den så kommer det fungera för en tvååring 
också och det kommer fungera helt okej för ett barn som är fem eller sex år med.” 5  
 
Text, bilder och ordbilder 
 
Vid samtliga intervjuer framkom det att text, som ett attribut på tjänster för barn, skulle 
uteslutas eller förekomma sparsamt. Anledningen till detta är att barn i yngre åldrar vanligtvis 
inte kan läsa text som förekommer på hemsidan. Projektledaren beskrev detta på följande sätt: 
 
”Det är så att barn under sex/sju år läser absolut ingenting […] men även barn som är runt 
nio till tolv år läser i princip ingenting.” 6  
 
Trots att barn i yngre åldrar oftast saknar läsförståelse och/eller viljan att läsa har de andra 
färdigheter som gör att de kan få en förståelse för innehållet. Interaktionsdesignern och 
projektledaren förklarade detta på följande vis: 
 
Interaktionsdesignern: 
”Även om ett barn inte kan läsa så kan de förstå ord och bilder[…]om de känner igen ordet 
”spela” och förstår vad det betyder, kalla det då inte för något annat för då kommer de inte 
förstå […] Det viktigaste är att där inte är någon text eller att man inte ska vara beroende av 
någon text.” 7  
 
Projektledaren: 
”Barn tittar ju på orden som ordbilder nästan.” 8  
 
Designföretaget tog hänsyn till att barn vanligtvis saknar läsförståelse genom att hitta sådana 
element som skulle kunna ersätta beskrivande text för att passa barnen bättre. Den föredetta 
projektledaren på designföretaget gav ytterligare ett exempel på hur detta kan gå till: 
 
”Vi försökte lyfta ut en massa befintliga lekar och spel […] sådant som barn kan relatera 
till.” 9  
 
I andra barnprojekt hade den föredetta projektledaren använt sig av situationer tagna från 
barns vardagsliv för att applicera dessa i en tjänst. På så vis förstod barn situationen eftersom 
de kunde relatera till den och känna sig bekväma med den. 
 
Skillnader mellan barn 
 
En aspekt av barns användande av digitala tjänster lyftes upp av respondenterna på 
designföretaget. Det framkom nämligen i intervjuerna att kognitiva förmågor och behov som 
barnen hade för att interagera med tjänster såsom strömmande media inte bara har med ålder 
att göra. Det finns även aspekter som exempelvis datorvana och andra förutsättningar som 
påverkar hur barn interagerar med sådana tjänster. Det innebär att en användare som är yngre 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Interaktionsdesigner, Designföretaget, Intervju 6 mars 2014	  
6	  Projektledare, Designföretaget, Skypeintervju 14 mars 2014	  
7	  Interaktionsdesigner, Designföretaget, Skypeintervju 12 juni 2014	  
8	  Projektledare, Designföretaget, Skypeintervju 14 mars 2014	  
9	  Föredetta projektledare, Designföretaget, Skypeintervju 14 mars 2014	  
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än en annan, kan ha erfarenheter den äldre användaren inte har. Interaktionsdesignern 
förklarade detta på följande sätt: 
 
”En väldigt datorvan treåring kan ju göra saker som en kanske helt datorovan elvaåring inte 
kan göra.” 10  
 
Utifrån citatet ovan går det även att förstå att barn som är jämngamla också kan skilja sig 
både kognitivt och erfarenhetsmässigt. Beroende på var barn befinner sig kognitivt och 
erfarenhetsmässigt innebär att olika användare behöver olika saker eftersom vad de kan göra 
och vad de behöver då skiljer sig.  
 
Den föredetta projektledaren förklarade att den huvudsakliga skillnaden med att designa och 
jobba med barn generellt är att tjänsten måste vara tydlig för varje barn, oavsett vilket humör 
och vilka färdigheter barnet har. Den föredetta projektledaren förklarade detta på följande vis: 
 
”Det är lättare att involvera och designa för vuxna än för barn, hos vuxna är det lättare att se 
trender och tendenser. Med barn är detta svårt att göra eftersom varje barn är så unikt och 
har olika sätt att kommunicera.” 11  
 
Vidare beskrev den föredetta projektledaren: 
 
”[...] det är inte superlätt att fråga barn vad de tycker om saker utan det är observation som 
måste till. Dokumentera och komplettera med frågor för där ser man ju också en extremt 
spännande motsättning ibland[...] det var ett barn exempelvis som var jätteblygt och när man 
visade honom ett spel, han bara “nej det är alldeles för svårt”. För honom var det svårt, och 
jobbigt[...]det var problem, det innebar att han inte kunde. Medan ett annat barn som var 
jätte störst och stöddig[...] han sa att det var svårt men sen var det att han kunde det väldigt 
bra. Då blev ju svårt ett motsatt svar [...]. Så därför blir ju kompletteringen mellan 
observation och frågan viktig.” 12  
 
Projektledaren och interaktionsdesignern uttryckte också att design för barn skiljer sig från 
design för vuxna på så vis att vuxna kanske försöker mer och vill prestera medan ett barn 
visar tydligt om något är svårt eller ointressant. Projektledaren uttryckte sig på följande vis: 
 
”[…] vuxna är bättre på att fejka medan barn är mer extrema med att de inte läser texter och 
inte kommer göra så som du hade tänkt.” 13  
 
Interaktionsdesignern beskrev följande: 
”Man märker så fort ifall någonting är kul eller inte kul och de säger direkt vad de vill göra 
[…] sätt något i handen på ett barn och se om det vill fortsätta […] eller om de zoomar ut 
och vill göra något annat.” 14  
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Interaktionsdesigner, Designföretaget, Skypeintervju 12 juni 2014	  
11	  Föredetta projektledare, Designföretaget, Skypeintervju 14 mars 2014	  
12	  Föredetta projektledare, Designföretaget, Skypeintervju 14 mars 2014	  
13	  Projektledare, Designföretaget, Skypeintervju 14 mars 2014	  
14	  Interaktionsdesigner, Designföretaget, Intervju 6 mars 2014	  



	  

25 

Tydlighet och enhetlighet 
	  
Projektledaren beskrev att tydlighet är a och o vid design för barn. Tjänster ämnade för barn 
måste vara anpassade efter deras förmågor, förutsättningar och färdigheter för att de ska 
kunna använda dem. Projektledaren uttryckte sig på följande vis: 
 
”Att designa för barn är som att designa för vuxna bara att man måste dra till det extrema 
lite mer… man måste göra det extremt tydligt.” 15  
 
Enhetlighet var något som beskrevs som väsentligt för att skapa en tydlig produkt, vilket 
innebär att använda sig av ordval och/eller ikoner som andra produkter/tjänster (med samma 
syfte) har. Interaktionsdesignern beskrev att en tydlig och enhetlig design innebär följande: 
 
”Om en spelikon ser ut på ett sätt, gör då en sådan och hitta inte på en egen för då kommer 
igen att förstå.” 16  
 
Interaktionsdesignern beskrev även att exempelvis knappar som betyder samma sak bör vara 
enhetliga genom hela designkonceptet.  Det innebär att spelaknappen (play knappen) bör se 
likadan ut genom hela designen på tjänsten för att på så sätt skapa tydlighet och enhetlighet 
för användaren. Det innebär också att knappen bör se likadan ut på den strömmande 
mediatjänsten oavsett på vilken enhet (mobil, surfplatta eller dator) tjänsten används.  
 
Sammanfattning av intervjustudien 
 
Nedan presenterar vi en sammanfattning av resultatet från intervjustudien. 
 
Interaktionsdesignern förklarade att barns kognitiva färdigheter utvecklas och förändras från 
den dagen de föds till dagen de fyller tolv år. Vidare klargjorde interaktionsdesignern att barn 
kan skilja sig åt kognitivt dels på grund på deras åldrar men också beroende på deras 
erfarenheter av liknande produkter eller tjänster. Samtliga respondenter på designföretaget 
förklarade att barns kognitiva färdigheter och förutsättningar bidrar till vad de kan utföra på 
en strömmande mediatjänst. Vidare förklarade respondenterna att barn, trots då de exempelvis 
har läsförståelse sällan läser texter och att de oftast struntar i sådant som inte tilltalar dem på 
en tjänst. Interaktionsdesignern och projektledaren framförde vidare att barn som saknar 
läsförståelse ofta ser på ord som ordbilder och att de tar till sig bilder bättre än text vilket 
innebär att det är viktigt att vara enhetlig med de ord som används på tjänsten samt på 
liknande SMT. Slutligen beskrev interaktionsdesignern och projektledaren att design för barn 
kräver tydlighet och enhetlighet vilket innebär att designers använder sig av ikoner och ordval 
som kan förstås av barn. 

4.2 Workshops 
 
I avsnittet redovisas barnens interaktion med Barnkanalen utifrån den innehållsanalys som 
gjordes av workshoparna. Aktiviteterna som barnen skulle utföra är de som beskrevs i 
metodavsnittet, nämligen 1) klicka; 2) scrolla lodrätt; 3) scrolla vågrätt; 4) spela ett klipp 
(play); 5) stanna ett klipp (pause); 6) spola i klipp och 7) helskärmsläge (öppna/stänga). De 
första tre aktiviteterna undersökte framförallt barnens motoriska färdigheter och deras 
interaktion med en surfplatta medan de övriga aktiviteterna undersökte barnens interaktion 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  Projektledare, Designföretaget, Skypeintervju 14 mars 2014	  
16	  Interaktionsdesigner, Designföretaget, Skypeintervju 12 juni 2014	  
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med själva Barnkanalen. Aktiviteterna beskrivs i detta avsnitt utifrån om barnen kunde utföra 
aktiviteterna eller inte samt hur de försökte utföra dem. I figur 3 nedan presenteras de 
deltagande barnen (respondenterna), deras åldrar samt om de hade tidigare erfarenheter av 
Barnkanalen.  

 

        Figur 3. Respondenterna i workshopstudien 
 
Klicka 
 
En väsentlig aktivitet som användare av Barnkanalen måste kunna är att klicka på objekt så 
som på knappar eller på filmklipp för att öppna upp dem. Eftersom denna aktivitet är såpass 
grundläggande för interaktionen med tjänsten undersöktes på vilket sätt respondenterna 
utförde den. 
 
För att kunna spela upp och stanna ett klipp, spola i ett klipp, scrolla samt öppna och stänga 
helskärmsläge måste användaren kunna använda sig av touch (pek) för att kunna utföra 
aktiviteten klicka. Av de sju respondenter som deltog i studien kunde samtliga utföra 
aktiviteten utan vägledning. Det första som samtliga respondenter gjorde som visade att de 
kunde använda sig av pek/klick genom touch, var att scrolla ner på skärmen för att se hela 
utbudet på tjänsten. 
 
Trots att samtliga respondenter visade att de hade klick-färdigheter fanns det tillfällen som 
aktiviteter, som krävde klick-färdigheter, inte kunde utföras. Exempel på sådana situationer 
var när respondent 3 och respondent 5 skulle utföra aktiviteter men istället klickade på objekt 
runt omkring som inte visade sig vara klickbara. 
 
Scrolla lodrätt och vågrätt 
 
Två andra aktiviteter som undersöktes var om barnen kunde scrolla lodrätt och scrolla 
vågrätt. Samtliga respondenter utförde aktiviteten scrolla lodrätt utan att bli ombedda att göra 
den och tog initiativ till att utföra aktiviteten på egen hand. 
 
Respondent 6 kunde scrolla vågrätt utan några problem och utförde aktiviteten både smidigt 
och självsäkert. Ytterligare en respondent kunde genomföra aktiviteten utan några svårigheter, 
nämligen respondent 2. Respondent 2 utförde aktiviteten genom att scrolla i den 
vågräta/horisontella menyn på Barnkanalen för att kunna ta del av ett bredare utbud. 
 
De flesta respondenterna hade däremot svårigheter när det gällde att utföra aktiviteten scrolla 
vågrätt. Av de fem återstående respondenterna som inte utförde aktiviteten var det två 
respondenter som försökte utföra den på annat sätt. Respondent 5 försökte utföra aktiviteten 
genom att hålla ett lätt finger på ett av klippen i menyn som krävde vågrät scrollning.  

     
 

Respondent Ålder Erfarenhet av Barnkanalen.se 
 

 
Respondent 1 4 år Ja 

 
 

Respondent 2 4,5 år Ja 
 

 
Respondent 3 4 år Ja 

 
 

Respondent 4 4,5 år Ja 
 

 
Respondent 5 4 år Nej 

 
 

Respondent 6 6 år Ja 
 

 
Respondent 7 4 år Nej 
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Respondent 5 scrollade inte i menyn utan tryckte på klippet som sedan startades. Den andra 
respondenten som försökte utföra aktiviteten var respondent 7 som försökte utföra den genom 
att dra fingret löst och diagonalt över den vågräta menyn. Menyn “ryckte till” men gick sedan 
tillbaka till sitt ursprungliga läge. Respondenten fortsatte sedan inte med att försöka utföra 
aktiviteten utan scrollade istället lodrätt för att välja ett av klippen på startsidan.   
 
Play 
 
För att undersöka på vilket sätt barnen kunde utföra aktiviteten starta klipp (play) 
uppmuntrades de att starta olika filmklipp. På den första workshopen med två respondenter, 
båda fyra år gamla, scrollade respondent 1 ner på startsidan, valde ett klipp och startade det 
direkt genom att trycka på spelaknappen mitt på klippet som visades (se figur 4). För 
respondent 2 laddades klippet långsammare men respondenten väntade tålmodigt på att det 
skulle bli färdigt och utförde sedan aktiviteten utan problem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Spelaknappen i klipprutan 
 
På det andra workshoptillfället med barn i par utfördes också play-funktionen utan större 
bekymmer. Respondent 3 utförde däremot aktiviteten genom att först gå in på Bolibompa (se 
figur 5) genom Barnkanalens meny. Respondent 3 valde därefter ett klipp genom att klicka på 
det och försökte sedan starta klippet genom att trycka snabbt två gånger på spelaknappen mitt 
i klipprutan. När klippet inte startade tryckte respondent 3 på spelaknappen som även fanns i 
klippets tidslinjes vänstra hörn och klippet satte då igång (se figur 6). Vid ett annat tillfälle när 
respondent 3 skulle starta ett klipp hände det ingenting på skärmen vid första klicket och 
respondenten tryckte istället upprepande gånger på spelaknappen. Klippet fick då laddas om 
lika många gånger. 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Huvudmenyn 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. Spelaknappen i tidslinjen 
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Respondent 6 visste direkt hur aktiviteten skulle utföras. Utan tvekan startade respondent 6 
klippet men bytte klipp efter bara några sekunder eftersom respondenten redan hade sett detta 
klipp. Ett barn, respondent 5, lyckades inte starta ett klipp någon gång under 
workshoptillfället. För att försöka starta klippet tryckte respondent 5 på andra objekt på 
skärmen och behövde vägledning för att kunna starta klippet. Som vägledning förklarades hur 
knappen såg ut, men inte heller detta hjälpte respondent 5 att hitta den. 
 
Pause 
 
Respondent 2 svarade på frågan om det gick att pausa klippet på följande vis: ”Mm det kan 
man väl.” 17  Respondent 2 tog sedan initiativ till att utföra aktiviteten och tryckte mitt på 
skärmen. Skärmen reagerade inte på trycket men vid ett andra försök lyckades respondenten 
att pausa klippet genom att trycka på pauseknappen i klippets tidslinje. När klippet pausades 
försökte respondent 2 klicka på spelaknappen igen för att starta klippet men missade knappen 
och råkade istället komma åt spolaknappen och klippet spolades fram till slutet. 
 
Respondent 5 uppmuntrades till att pausa klippet men kunde inte hitta pauseknappen på 
skärmen. Respondent 5 behövde vägledning i form av en förklaring av hur pauseknappen såg 
ut. Efter att ha fått en förklaring av knappens utseende tryckte respondent 5 på olika objekt 
som befann sig på samma sida som klippet. Vid ett försök till att pausa klippet tryckte 
respondent 5 på spolaknappen i klippets tidslinje. Tillslut lyckades respondenten hitta 
pausaknappen och stannade klippet. 
 
På de fjärde och femte workshoptillfällena uppmuntrades respondent 6 och 7 att genomföra 
samma aktivitet. Respondent 7 valde att gå in på Bolibompa och utföra aktiviteten där. 
Respondent 7 scrollade först ner på sidan, valde ett klipp som spelades en stund för att sedan 
pausa klippet genom att trycka på pauseknappen i klippets tidslinje (se figur 7), utan någon 
nödvändig vägledning. Respondent 6 utförde också aktiviteten på ett självsäkert sätt, utan att 
någon hjälp behövdes.   

 
 
 
 
 
 

Figur 7. Pauseknappen i tidslinjen 
 
Spola i klipp 
 
Spola i klipp var ytterligare en funktion som undersöktes och vissa barn kunde utföra 
aktiviteten och andra inte. Respondent 6 genomförde aktiviteten genom att öppna upp ett 
filmklipp och spola fram en bit in i klippet genom att dra en knopp i tidslinjen (se figur 8) och 
aktiviteten skedde då utan några avbrott eller svårigheter. Efter att ha spolat fram en bit i 
klippet konstaterade respondent 6: “Vänta, jag har nog redan sett det här avsnittet en gång.” 
18 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17	  Respondent 2, Workshoptillfälle 1, Workshop 13 mars 2014.   
18	  Respondent 6, Workshoptillfälle 4, Workshop 22 mars 2014 
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Figur 8. Spolafunktionen  
 
Bland de övriga respondenterna var det en till som kunde utföra aktiviteten, nämligen 
respondent 2. I detta fall tryckte respondent 2 på skärmen så att klippets tidslinje kom upp, 
förde sedan fingret över skärmen från vänster till höger och tryckte på spolaknappen i 
tidslinjen. 
 
Bland de resterande respondenterna som alla var fyra år utfördes aktiviteten inte alls. När de 
uppmuntrades till att utföra aktiviteten blev de vanligaste utslagen att respondenterna antingen 
tittade vidare på klippet utan att reagera på vad de uppmuntrades att göra eller att de startade 
ett nytt klipp.   
 
Helskärmsläge öppna/stänga 
 
Slutligen undersöktes hur barnen utförde aktiviteterna öppna och stänga helskärmsläge. När 
respondent 4 fick frågan om respondenten visste hur helskärmsläget öppnades svarade istället 
respondent 3: “Nej det vet jag inte.” 19, med ett bestämt tonläge. Respondent 4 som fick 
frågan förde fingret mot nedre hörnet på skärmen som ett försök att öppna helskärmsläget. 
Respondent 4 hann inte utföra aktiviteten innan respondent 3 hastigt tog över surfplattan. 
Något mer försök till att genomföra aktiviteten blev det inte utan barnen valde gemensamt ett 
klipp och tittade istället klart på det. I och med att ett av barnen under denna workshop tog 
över stora delar av aktiviteterna bedömdes respondent 4 inte kunna utförde dem. I själva 
verket handlade det om att respondent 4 inte fick tillfälle att visa sina kunskaper kring alla 
aktiviteter.   
 
Under den tredje workshopen fick respondent 5 hjälp med att öppna helskärmsläget efter att 
respondenten försökt några gånger på egen hand. Respondent 5 utförde däremot aktiviteten 
stänga helskärmsläge efter att ha fått en förklaring om hur funktionen såg ut samt vart den 
kunde hittas. 
 
Respondent 6 utförde aktiviteterna öppna och stänga helskärmsläge utan att ens blivit 
ombedd. Respondent 6 valde ett filmklipp och tryckte sedan på knappen för att öppna 
helskärmsläge i klippets nedre högra hörn (se figur 9). Respondent 6 kunde även stänga ner 
helskärmsläget genom att trycka en gång på skärmen, pausa klippet i tidslinjen för att sedan 
trycka på knappen för att stänga ner helskärmsläget. Av de övriga respondenterna var det 
ingen annan som utförde, eller försökte utföra aktiviteten. 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 9. Öppna helskärmsläge 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19	  Respondent 3, Workshoptillfälle 2, Workshop 13 mars 2014 
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Sammanfattning av workshops 
 
Resultatet av workshopstudien resulterade i en förståelse för om och hur barn i åldrarna fyra 
till sex år interagerade med Barnkanalen genom olika aktiviteter som de tilldelades. 
Aktiviteterna som samtliga barn genomförde utan svårigheter var scrolla lodrätt och klicka. 
De aktiviteter som många barn utförde obehindrat var starta klipp, stanna klipp och scrolla 
vågrätt. Aktiviteter som färre barn kunde utföra var spola i klipp och öppna och stänga 
helskärmsläge. Vid de tillfällen som vissa barn inte kunde utföra aktiviteter kunde vi 
identifiera andra beteenden. Några barn försökte istället hitta alternativa knappar, för att 
utföra aktiviteten medan andra undvek aktiviteten helt. Vid några tillfällen var det barn som 
var på väg mot rätt knapp för aktiviteten men träffade fel, vilket skapade förvirring. Ett annat 
exempel på när några barn blev förvirrade var när de tryckt på en knapp men laddningstiden 
var fördröjd. Vid de tillfällena tryckte barnen upprepande gånger på samma knapp eller 
övergav aktiviteten och interagerade istället med andra objekt på skärmen. Vid de workshopar 
som inkluderade barn som satt i par uppstod ibland situationer som att ett barn tog mer 
initiativ än det andra, vilket resulterade i att det andra barnet inte fick möjlighet att visa sina 
kunskaper och färdigheter.   

5 Diskussion och analys 

Denna studie har berört kognitiva färdigheter och hur dessa påverkar barns interaktion med 
strömmande mediatjänster. För att undersöka hur barns kognitiva färdigheter påverkar deras 
interaktion med SMT gjordes först en litteraturstudie där ämnen såsom interaktionsdesign, 
användbarhet, användbarhet för barn och kognitiva färdigheter presenterades. 
Interaktionsdesign är ämnet som innefattar såväl användbarhet som de kognitiva färdigheter 
vilka påverkar vad som är användbart för barn (Gelderblom & Kotze, 2008; Chen et al., 2010; 
Rogers et al., 2011; Radu & MacIntyre, 2012). 

Studien på designföretaget gav förståelse för hur de tagit fram Barnkanalen vilken har en stor 
användargrupp. För att barnen inom användargruppen skulle kunna interagera med tjänsten 
var det således viktigt att utgå från barns olika erfarenheter och kognitiva förmågor. Vi valde 
därför att i den andra delen av studien undersöka hur sju barn mellan fyra och sex år 
interagerade med den SMT som designföretaget utvecklat.  

Fortsättningsvis följer själva diskussionen utifrån de gemensamma teman som identifierats i 
litteraturavsnittet och empirin, nämligen kontext och slutsatser, fokusering, minne och att 
känna igen, motorik och språklig och visuell förståelse. De enskilda temana diskuteras först 
oberoende av varandra. Slutligen presenterar vi identifierade samband mellan de olika 
temana, hur de kompletterar, förstärker och begränsar varandra. 

Kontext och slutsatser                       

I litteraturstudien presenterades förståelse för kontext och händelser som något som utvinns 
genom ett abstrakt tänkande (Radu & MacIntyre, 2012). Förmågan att tänka abstrakt beskrivs 
följaktligen vara viktig för att kunna utföra saker som att reflektera, planera, göra hypoteser 
samt tänka strategiskt (Gelderblom & Kotze, 2008; Radu & MacIntyre, 2012). Genom att 
exempelvis kunna tänka strategiskt och göra hypoteser går det även att dra slutsatser om hur 
något fungerar eller varför något sker (Radu & MacIntyre, 2012).                    
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Under intervjuerna med respondenterna på designföretaget framkom det bland annat att 
design för barn måste vara tydligare än design för vuxna och att innehållet på en strömmande 
mediatjänst framförallt styr vilka barn som kommer att använda tjänsten. En tydlig design 
beskrevs som enhetlig och bildligt presenterad. Utifrån det insamlade materialet på 
designföretaget kan vi således dra slutsatsen att det är viktigt att designen på en strömmande 
mediatjänst för barn inte kräver att barnet måste förmoda saker, tänka strategiskt eller dra 
egna slutsatser.                         

Barnen i workshopstudien visade ibland tecken på svårigheter kring att dra slutsatser och 
tänka abstrakt kring vissa funktioner och aktiviteter på Barnkanalen. Det fanns tillfällen då 
barnen blev tilldelade aktiviteter som de inte kunde lösa, även om de lyckats lösa liknande 
uppgifter tidigare. Ett exempel på ett sådant scenario var då barnen skulle scrolla vågrätt, 
vilket inte alla barn kunde utföra även om samtliga barn visade förmåga att scrolla lodrätt. 
Dessa situationer är ett exempel på att barnen inte kunde dra slutsatsen att de på samma sätt 
som de kunde dra fingret upp och ner på skärmen för att scrolla upp och ner på sidan (lodrätt) 
kunde dra fingret åt sidan för att skärmen även skulle röra sig till höger och vänster 
(vågrätt).                        

En liknande situation uppstod när barnen skulle pausa klippet. De flesta av barnen kunde utan 
problem starta ett klipp men färre barn kunde pausa det, trots att dessa knappar fanns på 
samma plats och innebar samma rörelse. I och med att barnen tryckte på andra objekt eller 
letade efter andra möjliga platser att hitta knappen på drogs slutsatsen att de inte kunde dra 
slutsatsen eller förmoda att de motsatta funktionerna (starta/stanna) kunde hittas på samma 
plats. 

Trots att den strömmande mediatjänsten var designad utifrån enhetlighetsaspekter och hade 
ett gränssnitt som var tänkt som tydligt, fanns det bekymmer för vissa barn att interagera med 
den. Även om det finns funktioner på en SMT som speglar funktionerna på andra strömmande 
mediatjänster (enhetlighet) spelar det alltså egentligen inte någon roll ifall barnet inte har 
erfarenhet från en annan SMT. Om barnet inte har sett en spelaknapp förut eller använt sig av 
en annan liknande SMT finns det ingen garanti på att barnet hade förstått innebörden av den 
(Gelderblom & Kotze, 2009). Ett barn som inte har en fullt utvecklad förmåga att dra 
slutsatser hade inte heller nödvändigtvis förstått att spelaknapparna innebar samma sak på 
olika domäner (Gelderblom & Kotze, 2009). Om barnet exempelvis bara använt sig av en 
spelaknapp för att starta en film på en DVD-spelare med hjälp av en fjärrkontroll betyder det 
inte nödvändigtvis att barnet har förstått att samma symbol på Barnkanalen betyder samma 
sak, det vill säga spela filmklipp.  

För att skapa förutsättningar för att barn ska kunna interagera med olika SMT är det alltså 
viktigt att inget utelämnas för tolkning, exempelvis med hjälp av medel som förstärker en 
knapps eller funktions innebörd och syfte (Gelderblom & Kotze, 2008; Gelderblom & Kotze, 
2009). Dels kan en knapps funktion tydliggöras, enligt dem på designföretaget, genom bildlig 
representation. Enhetlighet, som också nämndes under intervjustudien, kan också vara en 
aspekt för att öka barns förståelse för kontext och händelser då element hämtas från liknande 
strömmande mediatjänster. Det som framförallt är viktigt för att skapa en förståelse för 
kontext och händelser är däremot inte att olika domäner ser likadana ut, utan att minimera 
utrymmet för otydlighet och ge barn en tydlig och konkret förståelse för saker som sker på 
tjänsten (Gelderblom & Kotze, 2008; Radu & MacIntyre, 2012).        
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Fokusering 

I litteraturavsnittet presenteras selektivt fokus, vilket innebär förmågan att fokusera på en sak 
trots att det händer andra saker i dess omgivning (Radu & MacIntyre, 2012). Fokusering 
handlar också om hur information mottas och hur den bearbetas (Radu & MacIntyre, 2012). 
Det kan exempelvis handla om att ett barn får en uppgift och beroende på dess förmåga att 
fokusera på denna uppgift kan den utföras mer eller mindre noggrant och/eller 
hängivet.                         

Under intervjuerna på designföretaget framkom det att ett barn tydligt visar om det tycker om 
en tjänst eller inte. Det innebär följaktligen att ett barn har mindre tålamod och tolerans för 
om något sker långsamt eller om något blir otydligt. Interaktionsdesignern beskrev detta som 
att ett barn lätt “zoomar ut”, det vill säga förlorar fokus på en aktivitet och hellre gör något 
som tilltalar dem mer för stunden. Vidare framkom det under intervjuerna med 
designföretaget att bara för att ett barn exempelvis är läskunnigt innebär inte det att barnet 
kommer att läsa någon text på tjänsten. Vi kunde utifrån resultatet från intervjustudien alltså 
dra slutsatsen att de menade att om ett barn inte snabbt kan förstå en specifik aktivitet på 
tjänsten kommer barnet heller inte försöka att utföra den.                       

Under workshoparna uppmärksammades fokusering i samband med olika aktiviteter. Att 
vissa barn upprepande klickade på samma knapp och/eller andra saker på skärmen indikerade 
att deras förmåga att fokusera på den aktuella händelsen inte var fullständigt utvecklad. En 
ännu inte utvecklad förmåga att fokusera på en sak kan alltså vara anledningen till att andra 
objekt på skärmen framstod som mer intressanta när exempelvis klippet laddades för 
långsamt. Att andra objekt i gränssnittet framstod som mer intressanta, för vissa barn, än att 
vänta på att ett filmklipp laddades klart indikerade att dessa barn inte ännu hade ett fullt 
utvecklat selektivt fokus.                

Under andra tillfällen då barnen fick aktiviteter som de inte kunde utföra eller inte förstod 
valde de istället att fortsätta titta på klippet som spelades, de försökte alltså inte att utföra 
aktiviteten. Dessa situationer kunde också ses som tecken på att förmågan att fokusera inte 
var helt utvecklad bland alla barnen. Att några barn exempelvis fortsatte titta på ett klipp, utan 
att reagera på att de blev tilldelade en aktivitet, indikerade att de inte kunde växla till att 
fokusera på den nya aktuella aktiviteten.    

Barns förmåga att fokusera påverkar alltså deras användning av strömmande mediatjänster på 
så vis om de kan utföra en aktivitet, växla från ett fokus till ett annat (om något annat blir 
aktuellt) och om de kan vänta på något. Om ett barn däremot exempelvis inte förstår att ett 
klipp laddas är en utväg att klicka på spelaknappen upprepande gånger eller att försöka hitta 
andra saker att göra (som att trycka på andra objekt).                     

Tålamod har, som designföretaget påpekade, till viss del med fokusering att göra vilket 
innebär att även om ett klipp laddas och barnet är medveten om det, är det inte säkert att 
barnet har tålamod att vänta. För att i sådana fall undvika att barnet trycker på andra objekt 
eller trycker upprepande gånger på spelaknappen går det att eliminera sådana objekt som stör 
fokuseringen från den aktuella aktiviteten såsom att vänta på att ett klipp laddas (Gelderblom 
& Kotze, 2008; Gelderblom & Kotze, 2009; Radu & MacIntyre, 2012). Det behöver inte 
innebära att tvinga barnet att vänta på att klippet laddas och ta bort barnets valmöjligheter 
utan det kan handla om att med medel göra väntan uthärdlig. Det är som sagt viktigt att inte 
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utlämna något för barn att tolka eller att de ska behöva ifrågasätta vad som händer 
(Gelderblom & Kotze, 2008; Radu & MacIntyre, 2012).                         

Minne och att känna igen       

Igenkänning och minne beskrivs i teorin vara viktiga färdigheter för att lära sig saker och för 
att kunna montera ihop och nedmontera saker (Zheng et al., 2011; Radu & MacIntyre, 2012). 
Barn under sex år har, generellt sett, sämre minneskapacitet än vuxna vilket innebär att de 
vanligtvis enbart kan förstå situationer utifrån ett perspektiv (Gelderblom & Kotze, 
2008).            

Det framkom under intervjuerna på designföretaget att enhetlighet och tydlighet kan vara 
grundfaktorer till en design som kan kännas igen och fungera för ett barn. 
Interaktionsdesignern beskrev exempelvis enhetlighet som när ett ikonspråk eller ordval som 
finns på andra likande tjänster används för att på så vis göra det lättare för barn när de 
använder en ny tjänst. Under intervjuerna förklarades, i samband med ordval, att barn kan 
omvandla ord till hur de ser ut (bildligt) och de kommer på så vis ihåg orden som en 
“ordbild”. Det innebär att genom att använda sig av likadana ikoner och ord som på andra 
SMT skulle barn följaktligen kunna relatera till tidigare erfarenheter (minne och igenkänning) 
för att hantera nya tjänster lättare.                  

Under workshoptillfällena blev det tydligt vilka som hade erfarenhet och vilka som inte hade 
erfarenhet av Barnkanalen eftersom de med mer erfarenhet av tjänsten rörde sig mer medvetet 
kring funktionerna. Med erfarenheter av tjänsten hade alltså förutsättningar skapats för att 
barnen på så vis kunde komma ihåg hur tjänsten fungerade. När det däremot skedde något 
oväntat, såsom att klippet behövde laddas under en längre stund, blev de flesta “störda” i sin 
interaktion med tjänsten och fick tänka om. När det skedde något oväntat i deras interaktion 
med Barnkanalen var de alltså inte lika säkra på hur de skulle återhämta sig.             

Det är viktigt, utifrån minnesaspekten, att välja vilken utgångspunkten är. Att utgå utifrån att 
ett barn har använt sig av en strömmande mediatjänst förut och att barnet därför kan navigera 
sig på tjänsten är det som kan bli resultatet av att nya användare inte förstår hur de ska 
interagera med en SMT. Att skapa förutsättningar för alla användare, nya som gamla, att både 
lära sig hur tjänsten fungerar och att göra det lätt att återhämta sig från ett oväntat moment 
(exempelvis ett fel) är viktigt (Gelderblom & Kotze, 2009; Rogers et al., 2011) [3]. Det är 
också viktigt att barn ges förståelse för varför något sker eller blir fel (Gelderblom & Kotze, 
2009; Zheng et al., 2011). Genom att skapa förutsättningar för barn att lära sig interagera med 
en SMT och hur de kan återhämta sig från ett oväntat moment, kan barn lära sig hur något 
fungerar och minnas det för att kunna förebygga eller återhämta sig från det nästa gång 
(Gelderblom & Kotze, 2009; Zheng et al., 2011; Radu & MacIntyre, 2012).         

I samband med att utveckla barns minne är det alltså viktigt att tydligt ge barn förståelse för 
hur saker hänger ihop och i vilket sammanhang något ska användas eller utföras (Gelderblom 
& Kotze, 2009; Zheng et al., 2011; Radu & MacIntyre, 2012). Även om ett barn minns en 
ordbild, som två intervjuade personer på designföretaget förklarade, är det viktigt att få barnet 
att förstå i vilket sammanhang denna ordbild kommer och hur den kan användas. Innebörden 
av exempelvis ett ord och hur det används är viktigt att förmedla för att ordet ska kunna 
överföras till nya domäner (Gelderblom & Kotze, 2009). Att ge barn ökad förståelse för ett 
ords syfte och innebörd kan alltså innebära att ge barn förutsättningar för att kunna uppfatta 
ordet i nya perspektiv, såsom andra domäner (Gelderblom & Kotze, 2008).              
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Motorik         

I litteraturavsnittet presenterades motoriska färdigheter i form av grova motoriska färdigheter, 
finmotorik och koordination (Delgado-Mata et al., 2009; Radu & MacIntyre, 2012). De grova 
motoriska och de finmotoriska färdigheterna presenterades som förmågor som innebär att 
kunna röra stora, respektive små muskelgrupper (Delgado-Mata et al., 2009; Radu & 
MacIntyre, 2012). Vidare presenterades koordination som en motorisk färdighet som innebär 
att huvudet och kroppen samverkar för att människan ska kunna röra en kroppsdel (Radu & 
MacIntyre, 2012).                

Under intervjuerna på designföretaget framförde respondenterna att det är viktigt att titta på 
hur barn skiljer sig åt kognitivt. Framförallt är det viktigt att även undersöka deras tidigare 
datorvanor eftersom vana av att använda datorer (kan även vara surfplattor eller andra SMT) 
också skapar motoriska färdigheter. Respondenterna beskrev exempelvis att en treåring som 
har mer vana av att sitta vid datorn kan ha fysiskt lättare för vissa aktiviteter på en 
strömmande mediatjänst än vad en datorovan elvaåring har. Vidare beskrev 
interaktionsdesignern att ett gränssnitt sällan är för enkelt och att det bör utformas efter den 
med sämst förutsättningar. Utifrån det insamlade materialet från intervjustudien kan vi alltså 
dra slutsatsen att barns motoriska färdigheter inte nödvändigtvis styrs av vilken ålder barnet 
har utan också vilka förutsättningar barnet haft, det vill säga om barnet tidigare haft tillgång 
till en surfplatta, dator eller strömmande mediatjänst.                             

Under workshopstudien uppmärksammades att de motoriska färdigheterna påverkar barns 
sätt att utföra aktiviteter på en strömmande mediatjänst. Att alla barnen exempelvis kunde 
klicka innebär att de har vissa finmotoriska färdigheter. En finmotorisk färdighet som inte är 
fullt utvecklade beskrivs däremot i litteraturavsnittet som något som kan resultera i att rörelser 
utförs på längre tid och/eller mindre smidigt (Radu & MacIntyre, 2012).            

Att barnen inte hade fullständigt utvecklade finmotoriska färdigheter kan vara en av 
anledningarna till att vissa av dem under workshoptillfällena hade svårigheter med att 
precisera sina rörelser kring en funktion, såsom att klicka på en knapp. Något som 
uppmärksammades under workshoparna var nämligen att vissa barn klickade utanför 
knapparnas träffpunkt. Utifrån resultatet från workshopstudien kan vi dra slutsatsen att 
samtliga barn kunde utföra aktiviteter som att klicka och scrolla lodrätt eftersom dessa 
rörelser inte kräver samma precision som när en knapp (som har betydligt mindre träffyta) ska 
användas eller tillämpas.   

Vidare kan finmotorik och koordination vara färdigheter som hade betydande roller då barnen 
skulle utföra aktiviteten spola i klipp (Delgado-Mata et al., 2009; Radu & MacIntyre, 2012). 
För att klicka på “knoppen” i tidslinjen som spolar fram och tillbaka i ett klipp krävs 
förmågan att koordinera sina rörelser eftersom aktiviteten kräver att både hålla knoppen 
intryckt och sedan dra den (Radu & MacIntyre, 2012). Aktiviteten kräver även att kunna 
precisera rörelsen till den grad att fingret hålls på knoppen och inte utanför (Delgado-Mata et 
al., 2009; Radu & MacIntyre, 2012). Att de flesta av barnen inte kunde utföra aktiviteten 
spola i klipp tyder på att de saknade fullständiga finmotoriska färdigheter och förmåga att 
koordinera sina rörelser. Det barn som däremot kunde utföra aktiviteten utan problem 
indikerar att barnets finmotoriska färdigheter och förmåga att koordinera sina rörelser hade 
mognats genom liknande erfarenheter.               
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Barns motoriska färdigheter är alltså viktiga för att de ska kunna utföra aktiviteter på en 
strömmande mediatjänst såsom att klicka på knappar, scrolla och spola (Radu & MacIntyre, 
2012). Barn mellan fyra och sex år kan exempelvis utföra aktiviteter som har en “tillåtande” 
träffyta, en träffyta som alltså är svår att missa (Delgado-Mata et al., 2009; Radu & 
MacIntyre, 2012). Att barn mellan fyra och sex år inte har fullständigt utvecklade 
finmotoriska färdigheter kan däremot orsaka att funktioner och knappar med mindre träffyta 
än exempelvis en scrollningsfunktion, tillämpas mindre smidigt (Radu & MacIntyre, 2012). 

Det finns också undantag, som designföretaget förklarade, nämligen att barn mellan fyra och 
sex år kan skilja sig åt kognitivt beroende på deras vana vid att sitta vid en dator, surfplatta 
eller strömmande mediatjänst. Ett barn som tidigare haft tillgång till en strömmande 
mediatjänst via exempelvis en dator eller en surfplatta kan på så vis fått möjlighet att erhålla 
sådana motoriska färdigheter som krävs för att interagera med en SMT. Det innebär således 
att barn i samma åldrar kan skilja sig motoriskt eller att ett betydligt yngre barn kan ha de 
motoriska färdigheter som krävs för att interagera med en strömmande mediatjänst.  

Språklig och visuell förståelse                        

I litteraturen beskrivs att gemensamt för de språkliga färdigheterna är att barn genom dem kan 
få en förståelse för hur de ska använda en produkt eller tjänst (Chen et al, 2010; Rogers et al., 
2011; Wiesberg & Reeves, 2013). Vidare beskrivs att en kombination av bild, ljud, text och 
film kan göra en produkt eller tjänst lättare att förstå för fler barn (Gelderblom & Kotze, 
2009). Det innebär således att om ett barn inte förstår en enskild bild kan innebörden av den 
förstärkas med en verbal beskrivning och vice versa.              

Under intervjuerna förklarade respondenterna på designföretaget att det är viktigt att 
eliminera så mycket text som möjligt på en strömmande mediatjänst. Barn har, enligt dem på 
designföretaget, lättare för att förstå och relatera till en bild än en text som handlar om samma 
sak, vilket innebär att bilder snarare bör utgöra innehållet på en SMT för barn. Under 
intervjuerna framkom det alltså att barn har lättare för att relatera till sådant som presenteras 
visuellt, det vill säga bilder som representerar sådant som finns förankrat i ett barns 
liv.                

I workshopsstudien fick barnen aktiviteter för att visa sina förmågor kring att navigera sig 
genom bild, däribland tillämpning av knappar och funktioner (play, pause, spola, 
helskärmsläge). Många gånger valde barnen snabbt ett klipp vilket indikerar att de valde klipp 
utifrån bilderna som representerade karaktärer i klippet de ville titta på. Däremot var det färre 
barn som hittade de olika knapparna på tjänsten såsom att spola i klipp och pausa vilket 
indikerar att ikonerna på dessa knappar inte var tillräckligt konkreta för att barnen kunde 
förstå vad knapparna innebar.  

Barnen fick även instruktioner av oss i workshopstudien vilket gjorde det möjligt att urskilja 
deras förmåga att navigera sig genom ljud. De flesta började exempelvis leta efter funktioner 
när de blev ombedda att hitta dem. Alla barn utförde däremot inte samtliga aktiviteter som de 
blev tilldelade vilket var tecken på att några barn saknade förståelse för de verbala 
instruktionerna.                      

En förståelse för bilder innebär det som Gelderblom och Kotze (2009) skriver och som även 
beskrevs i intervjuerna, nämligen att kunna relatera till sådant som är visuellt representerat. 
Barn som är fyra till sex år gamla kan förstå bilder i stor utsträckning, särskilt i de fall som 
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bilden representerar en specifik sak som exempelvis en karaktär från ett filmklipp. Ikoner som 
däremot inte representerar något konkret är svårare för ett barn i dessa åldrar att relatera till. 
Gällande verbala instruktioner kan barn mellan fyra och sex år oftast uppfatta att de blir 
ombedda att göra något. Att däremot förstå hur instruktionen ska tillämpas kan vara svårare. 
För en språklig och visuell förståelse finns det en mening i det som Gelderblom och Kotze 
(2009) skriver, nämligen att kombinera olika medier. Det går exempelvis att komplettera 
knappar med en verbal instruktion vilket skulle kunna bidra till en ökad förståelse för en 
knapps funktion och innebörd (Gelderblom & Kotze, 2009).  

Färdigheternas förhållande till varandra                        

Hittills har vi diskuterat kontext och slutsatser, fokusering, minne och att känna igen, motorik 
och språklig och visuell förståelse enskilt. Att diskutera dem enskilt för att besvara hur de 
kognitiva färdigheterna påverkar barns sätt att interagera med strömmande media, är däremot 
inte tillräckligt. Vi har sett hur de kognitiva färdigheterna kompletterar, förstärker och/eller 
begränsar varandra.  

Förståelsen för kontext och händelser är den färdighet som vi har kunnat urskilja som 
genomgripande för barns interaktion med en strömmande mediatjänst och som i huvudsak 
kompletterar ett barns övriga kognitiva färdigheter. Att ha förståelse för kontext och 
händelser handlar om att ha förståelse för vad som händer på en SMT och varför (Gelderblom 
& Kotze, 2008; Radu & MacIntyre, 2012). En förståelse för kontext och händelser påverkar 
följaktligen i vilken utsträckning barn kan utföra olika aktiviteter på tjänsten, återhämta sig 
från problem och ta med sig kunskapen om hur en SMT fungerar för att kunna använda andra 
liknande tjänster (Gelderblom & Kotze, 2008; Gelderblom & Kotze, 2009; Rogers et al., 
2011; Radu & MacIntyre, 2012). 

I diskussionsavsnittet minne och att känna igen berördes vikten av att skapa förutsättningar 
för att ett barn lätt ska kunna lära sig hur en tjänst fungerar och för att förstå hur de kan 
återhämta sig från oväntade moment (Gelderblom & Kotze, 2009; Roger et al., 2011) [3]. Det 
handlar om att få barn att förstå varför något sker som de egentligen inte tänkt sig (eller 
känner igen). För att känna igen något är alltså förståelsen för kontext och händelser 
kompletterande, eftersom den kan ge förståelse för hur saker hänger ihop och i vilket 
sammanhang något ska användas eller utföras (Gelderblom & Kotze, 2008; Gelderblom & 
Kotze, 2009). Genom exempelvis en förståelse för hur olika saker hänger ihop och varför 
något sker (kontext) blir det alltså lättare för ett barn att komma ihåg och minnas något. I 
diskussionsavsnittet minne och att känna igen resonerade vi exempelvis kring ordbilder som 
ju behöver ha en tydlig innebörd för att kunna förstås och överföras till andra domäner 
(Gelderblom & Kotze, 2009). 

I relation till selektivt fokus är barns förståelse för kontext också viktig för att ett barn ska 
förstå vad fokus ska läggas på. Om ett barn kan förstå vad som sker och varför något sker i en 
situation då exempelvis ett klipp måste laddas behöver inte barnet tänka abstrakt (Gelderblom 
& Kotze, 2008; Radu & MacIntyre, 2012). Genom en tydlig indikation på vad som sker och 
genom att sätta väntan i en kontext skulle väntan kunna bli uthärdlig för barnet (Gelderblom 
& Kotze, 2008; Radu & MacIntyre, 2012). 

Barns förmåga för selektivt fokus kan vidare förstärka deras utförande av finmotoriska 
rörelser. För att kunna precisera sina rörelser (som finmotoriska färdigheter innefattar) är det 
nämligen viktigt att fokusera på att exempelvis scrolla och klicka på en skärm (Radu & 
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MacIntyre, 2012). För att kunna utföra vissa finmotoriska rörelser är alltså en indirekt 
förutsättning att barnet har förståelse för kontext och händelser, eftersom det styr vad barnet 
kan fokusera på. Ett selektivt fokus som däremot inte är fullt utvecklat kan begränsa barnet 
från att kunna utföra vissa finmotoriska rörelser, såsom att klicka på en knapp. Om barnet 
exempelvis blir distraherad av andra objekt på skärmen blir risken att knappen som barnet 
först tänkt tillämpa missas (Radu & MacIntyre, 2012).   

För att ett barn ska kunna interagera med en strömmande mediatjänst är den språkliga och 
visuella förståelsen viktig (Gelderblom & Kotze, 2009; Chen et al, 2010; Rogers et al., 2011; 
Wiesberg & Reeves, 2013). Genom att kombinera olika medier skulle fler barn kunna förstå 
och interagera med olika funktioner och knappar på en strömmande mediatjänst (Gelderblom 
& Kotze, 2009). Det innebär att en knappikon skulle kunna kombineras med en verbal 
instruktion för att på så vis tydliggöra knappens syfte och kontext. Språkliga och visuella 
medel kan på så vis förstärka förmågor såsom förståelsen för kontext och händelser och/eller 
förmågan att fokusera på en specifik aktivitet. 

5.1 Slutdiskussion och praktiska bidrag 

Nedan presenterar vi fyra förslag för framtid utveckling av användbara strömmande 
mediatjänster för barn baserat på diskussionen ovan:                                                     

En enhetlig och tydlig design  

Interaktionen mellan ett barn (fyra till sex år) och en strömmande mediatjänst påverkas av 
barnens svårigheter kring att tänka utifrån multipla perspektiv. Barn som är mellan fyra och 
sex år behöver en design som dels är enhetlig på en strömmande mediatjänst. En enhetlig 
strömmande mediatjänst kan påverka barns interaktion positivt eftersom de då inte behöver 
tänka ur multipla perspektiv eller sätta sig in i en ny kontext vid funktioner som är likadana 
funktioner (Gelderblom & Kotze, 2008; Radu & MacIntyre, 2012).  

Det är bra med en design som är enhetlig med sig själv samt med andra liknande tjänster. 
Viktigt för att strömmande mediatjänster ska vara användbara för barn är däremot att syftet 
och innebörden av olika knappar eller funktioner tydligt presenteras. På så vis blir innehållet 
på tjänsten lätt att lära sig och kan förstås av nya användare samt lätt att återuppta av vana 
användare. 

En rolig väntan  

Vi har sett att barns interaktion med en strömmande mediatjänst påverkas av barns sämre 
förmåga att fokusera på specifika händelser eller aktiviteter. Fyra till sexåriga barn behöver en 
design som är rolig och tillfredsställande för att det i sin tur kan främja deras förmåga att 
fokusera (Radu & MacIntyre, 2012). För att ett yngre barn ska ha tålamod att exempelvis 
vänta på att ett klipp laddas, kan väntan göras till en rolig upplevelse (tillfredsställande) som 
känns värd att fokusera på. Det skulle kunna innebära att 1) göra barnet medveten om att 
klippet laddas och 2) sätta väntan i en kontext som exempelvis nedräkning.                  

Återkoppling och större knappar  

Yngre barn har oftast inte fullt utvecklad förmåga att utföra småskaliga rörelser eller att 
koordinera sina rörelser, detta kan orsaka att vissa knappar och funktioner inte kan tillämpas 
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vilket i sin tur påverkar barns interaktion med en SMT (Radu & MacIntyre, 2012). Genom att 
dels ge barn en visuell återkoppling vid tillämpning av knappar och funktioner kan 
interaktionen med en SMT bli lättare för yngre barn (Gelderblom & Kotze, 2009). Barn kan 
på så vis få förståelse för vad de tryckt på, vilket kan eliminera förvirring i de fall som de 
hamnar “fel”.   

En annan viktig faktor för att en strömmande mediatjänst ska kunna användas fullt ut och vara 
mer effektiv för yngre barn är att förstora knapparnas storlek för att på så vis minska risken att 
knappar missas (Rogers et al., 2011) [3]. 

Kombination av olika medier                                                           

Yngre barns sämre förmåga att förstå kontext och händelser påverkar deras interaktion med 
en strömmande mediatjänst exempelvis om barnen inte kan förstå knappars och funktioners 
sammanhang och innebörd. Barns interaktion med en strömmande mediatjänst kan stödjas 
genom att språkligt och visuellt förtydliga knappars och funktioners sammanhang och 
innebörd (Alborzi et al., 2000; Gelderblom & Kotze, 2008; Rogers et al., 2011; Wiesberg & 
Reeves, 2013).                                

För att en strömmande mediatjänst ska vara funktionell och brukbar för ett barn i fyra till 
sexårs åldern kan tillämpning av både bild och ljud vara lämpligt eftersom barn, med hjälp av 
multipla medier, bättre kan förstå olika händelser och sammanhang (Gelderblom & Kotze, 
2009; Rogers et al., 2011) [3].  

6 Slutsats 

Den frågeställning som denna studie ämnade besvara var: Hur påverkar barns kognitiva 
färdigheter deras sätt att interagera med strömmande media? Syftet med frågeställningen var 
att bidra med kunskap om hur kognitiva färdigheter påverkar barns (mellan fyra och sex år) 
interaktion med strömmande media.                        

Det som studien resulterat i är att: 

• Ålder är inget definierande för utvecklingen av barns kognitiva färdigheter, däremot 
finns det en tydlig koppling mellan barns kognitiva färdigheter och den tid de har haft 
på sig att utveckla dem. Det går därför att anta att ett äldre barn har mer utvecklade 
kognitiva färdigheter än ett yngre. Likaså kan ett yngre barn med mer vana av 
surfplattor, datorer eller strömmande mediatjänst utvecklat sådana kognitiva 
färdigheter som krävs för att interagera med SMT. Sammanfattningsvis spelar alltså 
åldern ingen avgörande roll för om ett barn kan interagera med en strömmande 
mediatjänst och vad som är användbart. Om en produkt är användbar för ett barn 
handlar snarare om vad barnet har för referenser baserat på tidigare erfarenheter. 
 

• Barns kognitiva färdigheter kan komplettera, förstärka och begränsa varandra vilket i 
sin tur påverkar deras sätt att interagera med strömmande media. En kognitiv färdighet 
som kan komplettera de övriga kognitiva färdigheterna är exempelvis förståelsen för 
kontext och händelser som ger en strömmande mediatjänsts funktioner, knappar, 
händelser och ikoner ett syfte och en innebörd. Utan en förståelse för en strömmande 
mediatjänsts kontext och händelser, är risken stor att tjänsten blir mindre användbar i 
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form av att den blir svår att lära sig. En förståelse för kontext och händelser kan 
följaktligen göra det lättare för ett barn mellan fyra och sex år att lära sig (komma 
ihåg) hur tjänsten fungerar samt att återhämta sig från oväntade moment. Vidare kan 
en ännu inte fullt utvecklad förmåga att fokusera begränsa fyra till sex åriga barns 
förmåga att utföra finmotoriska rörelser som att exempelvis komma åt mindre 
knappar och att kunna koordinera sina rörelser. Om en strömmande mediatjänsts 
knappar är svåra att komma åt kan tjänstens användbarhet i form av effektivitet mistas, 
om tjänsten inte är effektiv är den svår och komplicerad att interagera med. Slutligen 
kan fyra till sex åriga barns förmågor att navigera sig genom ljud samt bild förstärka 
varandra för att i sin tur öka ett barns förståelse för en kontext och händelse på en 
strömmande mediatjänst samt förmåga att fokusera på en specifik aktivitet på tjänsten. 
Om barnet förstår vad saker betyder på tjänsten blir den mer användbar och lätt att 
interagera med, det vill säga att tjänsten blir funktionell och brukbar, inte minst 
tillfredsställande.  
 

• För framtid utveckling av användbar strömmande media för barn mellan fyra och sex 
år bör designers ha i åtanke att 1) ha en enhetlig design på tjänsten samt med andra 
tjänster och tydligt presentera de olika knapparnas funktioner och syften; 2) sätt 
oväntade hinder på tjänsten i en rolig kontext och exempelvis göra väntan på ett klipp 
till en positiv upplevelse; 3) förstora knapparna som är betydelsefulla för interaktionen 
med tjänsten och 4) kombinera ljud och bild för att förtydliga innebörden av 
instruktioner, funktioner eller knappar på tjänsten.  

7 Framtida forskning 
	  
Under vår studie har vi sett hur barns kognitiva färdigheter påverkar hur de interagerar med 
strömmande media. Nästa steg i forskningen borde vara att med hjälp av utfallet från studier 
som denna skapa designriktlinjer att använda vid utvecklandet av strömmande mediatjänster 
för barn. En tanke är att nästa grupp forskare samlar in tillräckligt med data för att kunna 
identifiera och dela in barn i olika standardiserade användargrupper baserade på kognitiva 
färdigheter och erfarenheter. Varje sådan användargrupp lär sedan behöva speciellt anpassade 
designriktlinjer.  
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9 Bilagor   
9.1 Bilaga A 
 
Tema 1. Erfarenheter och bakgrund (Utbildning och tidigare arbete som påverkar 
värderingar av designarbetet och användarens roll i designprocessen). 
 
1. Vad är det du jobbar med/vilken är din befattning? - vilket yrke. 
2. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? - För att se vad de gör på arbetet och vilka 
arbetsuppgifter som ingår. 
3. Hur kommer det sig att du började arbeta med detta? - för att se om tidigare erfarenheter 
påverkar val av yrke. (ex om man tyckte att det saknades viktiga delar i viss design som de 
ville påverka). 
4. Hur har dina tidigare erfarenheter påverkat dig och det arbete du gör idag? - För att se hur 
“färskt” perspektivet är, hur ser dem på saker? med nytt perspektiv eller med ett “äldre”?  
5. Vilken är din viktigaste uppgift som interaktionsdesigner/projektledare? - För att utveckla 
föregående frågas syfte. 
6. Vad är det svåraste i din roll som (interaktionsdesigner/projektledare)? - vill ha svar på vad 
de tampas med ex. svårt som interaktionsdesigner att involvera användare om ex 
projektledaren säger att de inte har råd med det. 
 
Tema 2. Designföretaget 
 
7. Hur fungerar det här på ”designföretaget” när ett projekt ska startas? Får ni uppdrag eller 
hör ni av er till företagen? - vill ha svar på ur arbetet fungerar mellan kund och företaget. 
8. Hur arbetar ni när ni jobbar i ett projekt? - Hur ser ert arbete ut i ett projekt, vad gör ni? 
9. Arbetar ni efter någon specifik metodik, agilt/vattenmetod eller har ni egna 
tillvägagångssätt?-Vad har företaget för arbetsprocess?  
10. Hur involverad är kunden, hur mkt kontakt med arbetsgivare under tiden? -Är det olika 
beroende på projekt/kund/tid, utveckling av metodikfrågan 
11. Hur ser det ut när en kravspecifikation ska tas fram? - Vems roll är det att ta fram en 
kravspecifikation? Kundens?  
12. Hur/vem organiseras(r) projektet? - Hur sammanställs ett projekt? 
13. Arbetar ni i redan färdiga projektgrupper eller sammanställs det nya grupper för varje nytt 
uppdrag? - Hur ser projektgruppen ut? 
14. Hur ser arbetsfördelningen ut i ett typiskt webbprojekt? - Vem gör vad? 
15. Vad händer när produkten är “färdig” och överlämnad till kund? - Vill veta hur deras 
arbete ser ut efter färdigt uppdrag. Har ni fortsatt kontakt med kund efteråt? Finns det något 
avtal på ett eventuellt utvecklingsarbete av tjänsten/produkten?  
16. Vi såg att användarupplevelse (UX) är något som ni värdesätter, hur arbetar ni med det? 
Vad har företaget för värderingar? 
 
Tema 3. Interaktionsdesign/projektledare - Anpassa beroende på befattning 
 
17. Vad är interaktionsdesign för dig? (fråga interaktionsdesignen) - Vill ha svar på hur 
interaktionsdesignen upplever ID och vad denna typ av design betyder för henne.  
18. Som design director, vad är då ditt perspektiv på ID? -Vi vill ha svar på hur hon ser på ID. 
19. Som projektledare, vad är då ditt perspektiv på ID? -Vi vill ha svar på hur hon ser på ID. 
20. Vad är den viktigaste aspekten inom interaktionsdesign? - Kan fråga alla 
21. Är det viktigt att inkludera användarna i ett designprojekt och i så fall varför/varför inte? - 
Vi vill ha svar på om hen tycker att det är viktigt och varför/varför inte. 
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22. När borde användaren involveras i designprocessen(om användaren ens anses vara viktigt 
att inkludera)? från början, exempelvis vid kravspec. Eller först vid utvärdering eller hela 
vägen? 
23. Finns det några nackdelar med att involvera användaren i ett designprojekt? 
24. När/bör användaren exkluderas någon gång under ett designprojekt?  
25. Vad kan det bli för konsekvenser av att inte involvera användare i ett designprojekt? 
 
Tema 4. Design för och med barn, jobbat med barn? är det speciellt/annorlunda att designa  
för barn och att involvera dem? 
 
26. Du har jobbat i designprojekt för barn, hur är det att designa för dem? Hur är det att 
designa för barn? 
27. Har du några tidigare erfarenheter av design med barn? (Innan Barnkanalen). någon 
grundad teori/åsikt om hur design för barn bör utformas? 
28. Har du egna barn? för att se om detta kan ha påverkat arbetet med barn 
29. Har erfarenheter/icke erfarenheter sedan tidigare påverkat dig och ditt arbete/projekt med 
barn?  
30. Vad är det viktigaste att tänka på när man designar för barn?  
31. Hur viktigt är det att involvera barn när man designar för dem?  
32. Vad bör man som designer har i åtanke när man involverar barn i designprojekt?  
33. Vad är det svåraste med att involvera barn i designprojekt?  
34. Finns det någon gräns för hur gammalt barnet kan vara för att ge relevant input? 
35. Vilken roll har barnens föräldrar, bör dessa vara en del av designprocessen? 

• Om ja: I så fall, på vilket sätt? 
• Om nej: Varför inte?  

36. Hur upplever du att barn inkluderas i designprojekt i dagens läge? tillräckligt mycket? 
alldeles för lite?  
37. Vad är fördelarna/nackdelarna med att barn inkluderas så pass mycket/lite? beroende på 
svar vill vi ta reda på varför/varför inte barn bör inkluderas i framtiden, enligt informanten.   
 
Tema 5. SVT Barnkanalen. Hur tänkte ni när ni designade denna tjänst? Gränssnitt osv för 
barn. ställa konkreta frågor kring tjänsten- motoriskt ex.   
 
38. Hur fick ni uppdraget SVT barnkanalen?  
39. Hur såg projektgruppen ut? hur stor var/är den?  
40. Vilken var din roll i projektet? hur stort ansvar hade du och för vad? 
41. Vilken metodik användes? - använde ni någon metod? 
42. Hur såg kravspecifikationen ut? - Kan man få ta del av den??  
43. Vilka var med och utformade kravspecifikationen? bara beställaren eller också 
användaren, eller skedde det ett samarbete mellan alla parter? 
44. Hur gjorde ni för att ta reda på vad användaren behövde? (om inte involverade vid 
kravspecifikation)  
45. Lät ni barn involveras när ni designade SVT barnkanalen? - Få reda på om de tycker att 
barn har en given roll som deltagare i designprocessen. om ja: Hur gamla var barnen? Var 
även föräldrarna involverade?  
46. Är det svårt att få “tillgång” till barn i designprocessens olika faser? moralisk/etiska 
aspekter, föräldrarnas ovilja, skolgång osv. 
47. Vilka är sajten tänkt för? Vilken ålder på barnen som ska använda sajten?  
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48. Hur kommer det sig att sajten ser ut som den gör, har ni tagit hänsyn till beställarens krav 
eller den är grundad på barns färdigheter och motorik? (vilket är barns första intryck när de 
besöker en sida, vuxna läser, vad gör barn?)?  
49. Vi ser att ni har eliminerat nästan all text på sidan, är det därför? - Få reda på vad valen 
om hur sajten ser ut grundar sig i.  
50. Hur har gränssnittet på tjänsten påverkats av vilka som skulle använda den?  
51. Hur får man barn att förstå vad de ska göra med tjänsten? ex om de aldrig använt någon 
liknande innan, hur sporras de till att lära sig interagera med den? 
52. Finns det någon liknande sajt som “inspirerade” er i till att göra vissa designval på 
tjänsten?  
53. Finns det dokumentation på projektet? Finns det någon möjlighet för oss att ta del av det?  
54. Vid design för olika plattformar, behövs det olika undersökningar eller kan samma 
användarundersökning användas för samtliga plattformar? - Kan generella riktlinjer utformas 
eller bör individuella riktlinjer utformas beroende på vilket plattform det handlar om. Ex. på 
motorik när det handlar om hur man interagerar med enheten.  
55. Är det ni som ansvarar för SVT barnkanalens fortsatta utveckling/uppdatering?  
56. Hur såg ert samarbete med arbetsgivaren(SVT?) för detta projekt (SVT barnkanalen)ut? 
57. Har ni fortsatt samarbete med SVT, exempelvis andra tjänster? 

9.2 Bilaga B                                                  
                                     
Tema 1. Användbarhet 
 
1. Vad är användbarhet? (Vi vill veta vad respondenten anser är användbarhet, genom att 
förklara vad de anser vara användbarhet kan vi förhoppningsvis förstå hur de värderar 
begreppet och hur de tar fram användbarhet i produkterna eller tjänsterna som de utvecklar). 
2. Hur designar man för användbarhet? (Denna fråga ska ge en förståelse för hur 
designprocessen mot användbarhet ser ut, vad är viktigt att tänka på/ta hänsyn till. Denna 
fråga kan ytterligare ge förståelse för vad man måste veta när man designar för användbarhet, 
se ovanstående fråga). 
3. Vad måste man veta om barn för att kunna skapa produkter som är användbara för dem? 
(Måste designprocessen/utvecklingen av produkten/tjänsten anpassas till alla åldrar? Behöver 
vi veta något om personerna i övrigt, har exempelvis intressen något med användbarhet att 
göra?). 
4. Vad är viktigt att tänka på när man ska göra en produkt användbar för ett barn? 
5. Ni talade förra gången vi pratade om att det är viktigt med tydlighet vid design för barn. 
Vad är tydligt och hur skapar man tydlighet för barn? Gäller det för alla barn? (exempelvis 
enhetlighet? ikoner?) (Denna fråga ska ge förståelse för hur designföretaget resonerat när det 
gäller gränssnitt och struktur på sajten) 
 
Tema 2. Den strömmande mediatjänsten Barnkanalen 
 
6. Hur förbereder ni er inför ett projekt som Barnkanalen? Utför ni några användartester? 

• Om ja: Hur ser de ut? 
7. Tar ni del av någon forskning? 

• Om ja: Vilken typ av forskningen? 
8. På den förra intervjun nämnde du att Barnkanalen är designad för barn mellan 0 och 12 år. 

• Hur designar man för det åldersspannet? (Hur hanterar ni det designmässigt?). 
• Finns det skillnader inom detta åldersspann? 
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9. Vilka är grundförutsättningarna för att användarna (noll-tolvåringar) ska kunna interagera 
med barnkanalen? (vilka funktion måste användaren kunna utföra för att kunna ex 
spela/stanna ett klipp?). 
10. Är tanken att alla i barnkanalens användargrupp ska kunna interagera med tjänsten på 
egen hand? (Är det möjligt att små barn ska kunna sitta själva på samma sätt som ett äldre 
barn?) 
11. En grundförutsättning är ju att titta på klipp. Där man ser på filmen kallar vi för 
klipprutan. Hur kommer det sig att “klipprutan” ser ut som den gör. Är den designad specifikt 
för barnkanalens användare eller är den en standardmall? Följdfrågor på denna fråga ska 
handla om de olika funktionerna på klipprutan, pause, spola, förstora/förminska skärm. Hur är 
dessa tänkta att förstås av användarna? 
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