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Sammanfattning 

På senare tid har smarta mobiler (smartphones) fått en allt större roll i våra liv. Att gå från 

vanliga hemtelefoner till “enklare” mobiltelefoner till smartphones, som mer eller mindre är 

självklart för gemene man idag, har gått relativt fort. Smartphonens framfart har lett till en 

applikationsboom som i sin tur fördelats i kategorier mellan gammal och ung. En stor kategori 

är barn. Med tanke på på den växande applikationsmarknaden vore det intressant att se om 

användbarheten hos applikationer - och då främst applikationer riktade för barn - håller sig till 

rådande användbarhetsteorier. 

 

För att underlätta och få en uppfattning om ovanstående har vi valt att skapa ett ramverk utifrån 

rådande teori. Detta ramverk riktar in sig på åtta kategorier: syn, symboler och ikoner, minne, 

motorik, text, ljud, fokus och navigation. Vidare applicerar vi vårt framtagna ramverk på de 

elva mest populära applikationerna på App Store och Play Store. 

 

Resultatet av vår studie påvisade att ramverkets centrala delar mycket väl appliceras i 

testapplikationerna. Vissa avvikelser förekom, men dessa upptäckte vi kompenserades för med 

andra medel i applikationen. Av den anledningen anser vi att de bör klassas som mycket 

användarvänliga, och rankas förmodligen av den anledningen högt i vardera topplista.  

 

Nyckelord: Människa-datorinteraktion (MDI), användbarhet, barn, användargränssnitt, 

användarvänlighet, design 
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1. Inledning 

I detta kapitel ger vi en kort inledande bakgrund om fältet människa–datorinteraktion (MDI), 

användbarhet och barns allt större användning av spel. Vi kommer även redogöra för syftet 

med uppsatsen och dess frågeställning. Avslutningsvis redogör vi för uppsatsens 

avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Vi spenderar allt mer tid framför en skärm och barn spelar spel i allt tidigare åldrar. Men vi vet 

att den vuxna hjärnan och ett barns hjärna fungerar på olika sätt, därför torde teorierna kring 

utveckling och design av applikationer skilja sig åt.  

 

MDI är ett stort och multidisciplinärt fält som avser ge kunskap om användare och datorsystem 

för att skapa en lättare och mer tillfredsställande interaktion dem emellan. Trots att begreppet 

MDI varit med sedan 1975 räknas det som ett relativt nytt fält som fortfarande är under 

utveckling (Faulkner, 1998). Att det är under utveckling syns tydligt när man studerar ämnet. 

Att skapa något som är så användarvänligt som möjligt och samtidigt uppfyller rätt 

funktionalitet är en balansakt som tar tid att få till. Många teorier har lagts fram och området 

berikas av att ta in expertis och influenser från närliggande områden, till exempel 

datavetenskap, antropologi och filosofi. Detta för att ge förståelse om både datorsystem, 

användaren samt uppgiften de ämnar utföra. (Faulkner, 1998) 

 

Att ha hög användbarhet är något som alla applikationer (appar) bör eftersträva. Människor är 

komplexa organismer och datorer är komplexa system. Det krävs förståelse för hur människor 

fungerar, vilka uppgifter de vill utföra och sättet systemet skall struktureras (Faulkner, 1998). 

För att skapa användarvänlig design är det viktigt att man har en människocentrerad syn på 

design (Shneiderman & Plaisant, 2010).  Fokus ska alltid ligga på användaren. Beroende på 

vem som skall använda systemet bör utvecklare ta reda på vilka kunskaper och erfarenheter 

användare har med sig. Det krävs även kunskap om minne, syn, kognition, hörsel, känsel och 

motorik (Faulkner, 1998). Visar utvecklare lyhördhet gentemot användarna och deras behov 

samt utför idogt testande bör användargränssnittet inte hamna i användarens fokus. Vilket gör 

att användaren kan koncentrera sig på sitt arbete, utforskande eller nöje (Shneiderman & 

Plaisant, 2010). 

 

Teknikens utveckling, införandet av internet, bärbara datorer, smartphones, tablets, etc. har gett 

helt andra möjligheter att interagera med datorsystem, vilket gör MDI högst relevant och ett 

område som utvecklas enormt snabbt.  

 

Smartphones beräknades redan 2012 överstiga försäljningen av stationära och bärbara datorer 

(Lagerstedt, 2012). Med tanke på app-boomen i samband med den moderna smartphonens intåg 

har allt fler appar utvecklats för plattformen. Ett större appbibliotek innebär rimligen högre 

konkurrens. MDI och ett väl framtaget gränssnitt kan vara vinnande faktorer för att sticka ut 

från mängden (Faulkner, 1998). 

Enligt en rapport från Medierådets har det visats att spel är den vanligaste datoraktivitet för 

barn mellan två till nio år. Två tredjedelar av två- till femåringar och nästan alla fem- till 

nioåringar brukar använda dator. På frågan vad de brukar göra på datorn är spel den vanligaste 

aktiviteten: hälften av två- till femåringarna och nästan alla  fem- till nioåringar brukar spela 

(Dataspelsbranchen, 2010). Svenska institutet för opinionsundersökningar gjorde 2012 en 
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undersökning som visade på att två tredjedelar av barn i åldrarna fyra till elva år hade tillgång 

till familjens smartphones och surfplattor (Zachariasson, 2012). Med tanke på att barn 

interagerar allt mer med smartphones och datorer är det intressant att utreda hur teorierna kring 

MDI och användarbarhet ser ut för barn. 

1.2 Syfte & mål 

Syftet är att - ur etablerad teori - skapa ett ramverk för vad användbarhet är i appar för barn. Vi 

ska sedan testa populära smartphoneappar från App Store och Play Store för att undersöka hur 

dessa förhåller sig till ramverket. Målet är att se hur väl de följer ramverket, utifrån ett barns 

förutsättningar. 

1.3 Frågeställning 

• Hur väl förhåller populära smartphone-appar sig till vårt ramverk baserad på rådande 

användbarhetsteori? 

1.4 Avgränsning 

Vi har avgränsat studien till barn i det preoperationella stadiet, det vill säga barn mellan två till 

sju år. För att få ut tillräckligt med data, hinna göra insamlingen samt analysera datan kommer 

vi att begränsa antalet appar till elva. Vi kommer inte att undersöka appar i samma serie då det 

inte skulle tillföra studien något att kolla på så liknande appar. För att välja ut vilka appar som 

kommer få delta i undersökningen kommer vi att använda oss av topplistor på App Store och 

Play Store. Vi kommer inte heller att gå in i inställningar för spelen. 
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2. Metod 

Det här kapitlet innefattar hur insamlandet och bearbetandet av empirin ska gå till samt 

tillvägagångssättet för framställning av teorier och bearbetning av tidigare forskning. Detta 

kapitel kommer även att innefatta urval, validitet och reliabilitet av tidigare forskning och 

metoder. 

2.1 Litteratursökning 

Litteratursökningen gjordes för att få ett bra underlag för hur fältet ser ut samt som underlag för 

att skapa ett ramverk för användbarhet vid design av appar för barn. Insamlandet av relevant 

och aktuell litteratur har skett via databaser som Google Scholar, Uppsala 

Universitetsbiblioteks databas, E-nav, Web of Science Core Collection och Disa. Vi letade även 

i relevant litteraturs referenslista för att hitta litteratur som kunde vara aktuell i vår studie. 

Google scholar användes då den databasen har en väldig bredd. Innehållet varierar i kvalitet då 

det kan vara allt från föreläsningar i PDF-form till avhandlingar. Men vi tyckte att det var en 

bra startpunkt för att få en översiktlig bild av forskningsfältet. Uppsala Universitetsbiblioteks 

databas söker i många andra databaser. Uppsala Universitetsbiblioteks databas användes för att 

få tillgång till litteratur som vi via forskningens gång sett andra referera till men inte hittat i 

någon av de andra databaserna. E-nav användes för att hitta ISO-dokument för definitioner av 

användbarhet. Web of science är en databas som söker i andra databaser med vetenskapliga 

artiklar. Disa användes för att lättare hitta vetenskapliga tidskrifter och e-böcker.  

2.1.1 Val av litteratur 

Vi har valt ut ett par riktlinjer som vi använt i urvalsprocessen av litteratur. All litteratur behöver 

dock inte uppfylla alla riktlinjer. Riktlinjerna är att litteraturen bör vara 

• välciterad  

• skriven av en välkänd person inom sitt områden 

• peer reviewed 

• skriven i en erkänd tidskrift. 

 

De huvudsakliga sökorden var användbarhet, användarvänlighet, människa-datorinteraktion, 

design och barn, vi har även använt de engelska termerna usability, human–computer 

interaction, design, children och kids i våra sökningar för att få en bredare svarsfält. Orden har 

använts i olika kombinationer för att ge mer och mindre specifika sökningar. 

2.2 Ramverket 

För att genomföra studien och underlätta framtagandet av data valde vi att först skapa 

kategorier för att lättare kunna plocka ut det som är viktigt för vår undersökning. Dessa 

kategorier bildar tillsammans vårt ramverk. Ramverket härstammar ur tidigare forskning om 

användbarhet och består av åtta kategorier: syn, symboler och ikoner, minne, motorik, text, 

ljud, fokus och navigation. Dessa kategorier växte fram under litteratursökningen av tidigare 

forskning då vi såg ett mönster och efter det att de upprepade gånger påträffades i litteraturen 

vi gick igenom. Ramverket gav oss ett bra verktyg för att analysera den data vi fick in samt 

för att skapa ramar för vad vi skulle titta på när vi undersökte apparna. För att kunna besvara 

vår frågeställning med hjälp av ramverket skapade vi ur teorin frågor som ämnade besvara hur 
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apparna förhåller sig till ramverket. Dessa frågor fungerar som mätpunkter, står under vardera 

kategori och är olika beroende på kategori. Sedan har en dokumentanalys av appar som 

funnits på topplistor på Play Store och App Store genomförts. 

2.3 Dokumentbaserad kvalitativ metod 

Kvalitativa data innefattar all ickenumerisk data som ska tolkas snarare än dras statistiska 

slutsatser ifrån, till exempel som dokument, ord, ljud och bilder (Oates, 2006). Vanligtvis är 

kvantitativa metoder dominerande inom naturvetenskap, teknik och medicin. Men just vid 

analys av användbarhet inom datavetenskap används främst kvalitativa metoder. Wikipedia 

(https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvalitativ_forskning) 

 

Ett dokument kan vara mer än endast textbaserade dokument. Det kan vara vad som helst som 

kan bli registrerat och vars data kan inhämtas för att användas i en analys. Detta är en väldigt 

bred förklaring och därför används termen multimediadokument ibland. Multimediadokument 

kan vara textbaserade men kan även vara visuell data som bilder, animationer och filmer eller 

aural data som musik eller ljud. Det kan även vara elektroniska data såsom skärmdumpar, 

hemsidor eller dataspel. (Oates, 2006) 

 

Dokumentbaserad metod valdes då vi skulle undersöka om eller hur appar på marknaden 

faktiskt applicerat teorier från fältet användbarhetsdesign. Att intervjua företag och utvecklare 

om deras designfilosofi bedömde vi inte vara nödvändigt eftersom vi ville ta reda på om de 

färdiga spelen levde upp till teorin och eller om det fanns de som avvek, detta då datan vi 

eftersträvade redan fanns i de färdigställda apparna. 

 

För att få ihop en lämplig mängd data inom den tidsrymd vi hade, bestämde vi oss för att prova 

ut totalt elva av de populäraste barnspelen för barn under fem år och barn sex till åtta år på App 

Store och Play Store; det vill säga de appar som riktar sig till barn i det spannet (preoperationella 

stadiet) vi valt att fokusera på. 

2.4 Urval och utförande 

Urvalet av appar är gjort utefter tre urvalskriterier. Det första kriteriet är appar som riktar sig 

till barn i två till sjuårsåldern, det vill säga barn i det preoperationella stadiet. Barn i de åldrarna 

har många likheter och är därför enligt oss en bra grupp att undersöka. Dessutom är barn i de 

åldrarna en stor och kraftigt ökande användargrupp. Det andra kriteriet är appar med 

underhållande ändamål, såsom spel- och lekappar. Det tredje kriteriet är de appar  på Play Store 

och App Store som toppar listor inom spannet noll till fem år samt sex till åtta år, då det är dessa 

appar som riktar sig till barn i det spannet vi valt att fokusera på. Topplistorna vi valde ut 

apparna ifrån är de där appar laddats ner flest gånger. Detta på grund av bekvämligheten och 

då vi kunde vara objektiva i appvalen, då listan gjorde det åt oss. Vi har valt bort de appar som 

är i samma serie om det funnits fler. Det gjordes för att vi ville få en större bredd på apparna, 

då de i samma serie verkade vara för lika varandra. I vår studie undersökte vi appar på både 

iOS- och Androidplattformarna.  

 

När vi undersökte hur vårt ramverks användarvänlighetsteorier har implementerats i apparna 

ställde vi frågor kring apparnas utformning. Frågorna ämnade att undersöka vårt ramverks 

kriterier för användarvänlighet (bilaga 1). 
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2.5 Validitet och reliabilitet 

Enligt Holme & Solvang (1997) är det viktigt att man strävar efter hög validitet och reliabilitet. 

Hög validitet får man genom att vara noggrann med att det man mäter är relevant och korrekt 

samt att det är kopplat till frågeställningen. Reliabiliteten kommer av hur mätningarna är 

utförda samt hur noggrann man är vid bearbetningen av data. Hög reliabilitet får man genom 

att ha olika och oberoende mätningar av samma fenomen och dessa ger samma resultat. Detta 

kan man göra genom att låta fler forskare utföra samma test eller genom att låta samma forskare 

gör samma test fast vid olika tidpunkter (Holme & Solvang 1997). Det vill säga att forskningen 

ska vara lätt att återskapa. I vår studie har vi försäkrat oss om hög reliabilitet genom att studera 

flera appar och genom att ha fler kategorier som vi använder som mätpunkter när vi studerar 

apparna. Vissa av apparna har vi båda undersökt samt att vi testat apparna vid fler än ett tillfälle. 

Men hög reliabilitet räcker inte, utan man behöver även ha hög validitet.  

 

Hög validitet får man genom att säkerställer att det man mäter verkligen är det man ämnar 

undersöka och att det man ämnar mäta verkligen är det man mäter (Holme & Solvang 1997). 

Detta har vi försökt göra genom att de frågor vi använder oss av när vi genomför vår 

datainsamling ämnar att se till att det vi tittar efter verkligen är det vi ämnar studera. 

 

I en kvalitativ studie påverkar forskarens fördomar - de socialt grundade antaganden forskaren 

gör om det hen studerar - och den förförståelse forskaren har - det vill säga de förkunskaper 

som forskaren ser som objektiva - utfallet av studien. Detta påverkar självklart resultatet och är 

en stor del i en kvalitativ studie (Holme & Solvang 1997). För att handskas med det har vi ställt 

frågor utifrån teorin inför undersökandet av dokumenten och satt upp mätvärden för att 

säkerställa vår objektivitet. 
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3. Teori 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för den teoretiska grund som arbetet vilar sig mot. Vi 

kommer gå igenom begrepp, tidigare forskning och skapa ett ramverk för vad vi kommit fram 

till - genom att ha studerat området - borde vara det bästa sättet att utveckla appar när man 

riktar sig till barn. Då det är en tvärvetenskaplig studie har vi använt oss av begrepp och teorier 

från andra fält - framförallt ifrån pedagogik och psykologi - för att få en bred teoribas. 

3.1 Det preoperationella tänkandet 

Det preoperationella tänkandets period är mellan ca två till sjuårsåldern. I denna period 

uppkommer förmågan att sammankoppla handlingar och sociala upplevelser samt att skapa en 

egen uppfattning av verkligheten och en förmåga att fantisera. Språket utvecklas och ger ett 

bredare språkregister. När språket utvecklas sker en förändring av beteendet, både emotionellt 

och intellektuellt. Detta leder till att barnet får förmåga att verbalt kunna återge sina handlingar 

i det förflutna och förutse de kommande. Detta leder i sin tur till tre förändringar hos barnet: 

handlingens socialisering, språket och tänkandet byggs upp samt ett inre förhållande till 

handlandet. Barnet lär sig att förstå symboler vilket barnet inte gjort innan. Begrepp bildas vilka 

sedan används för att organisera erfarenheter och upplevelser. Barn har svårt att förstå att något 

kan vara två saker på samma gång, till exempel att en person kan vara både svensk och 

uppsalabo. De har även svårt att förstå att saker inte är vad de ser ut att vara, till exempel att tio 

knappar är fler än tre elefanter. (Piaget, 2008) 

3.2 Användbarhet 

Sedan startskottet för MDI har riktlinjer existerat och sakta men säkert har fältet vuxit. Till 

exempel hade Apple Computers 1984, i samband med lanseringen av sin Macintosh-dator med 

GUI (Graphical User Interface), en utvecklarhandbok om hur man bör designa gränssnittet på 

ett konsekvent sätt och för bästa användbarhet. Fördelarna ansågs vara att man på det sättet 

skulle få till en enhetlighet utifrån best practice, som i sin tur härstammar från erfarenheter och 

empiriska studier, samt få en diskussion kring ämnet som i sin tur skulle förbättra plattformen. 

(Galitz, 2007; Lynch and Horton, 2008) 

 

Användbarhet definieras enligt ISO 9241 väldigt brett som "Den grad i vilken användare i ett 

givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, 

effektivt och för användaren tillfredsställande sätt." (ISO 9241-11:1998).  En annan definition 

som är mer  specifik och ligger närmare IT är (Nielsen, 2012): 

1. Learnability: Hur lätt är det för användare att utföra grundläggande uppgifter första 

gången de bekantar sig med användargränssnittet? 

2. Efficiency: När användarna har lärt sig användargränssnittet, hur snabbt kan de utföra 

uppgifter? 

3. Memorability: När användarna återvänder till användargränssnittet efter en period av 

att inte ha använt den, hur lätt kan de återupprätta kompetensen? 

4. Errors: Hur många fel gör användarna, hur allvarliga är dessa fel och hur lätt kan de 

korrigera fel? 

5. Satisfaction: Hur trevligt är det att använda designen? 
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Med de två ovannämnda definitionerna av användbarhet (ISO 9241 & Nielsen 2012) får man 

en tydligare bild av vad som menas med begreppet. Men man kan dock inte alltid få allt att gå 

ihop. Ett exempel på det är avancerade system som möjliggör navigering via kortkommandon 

och som kräver längre inlärningstid, men där användare i gengäld vinner snabbhet och 

effektivitet. Detta i kontrast till hem- och nöjesappar som erfordrar ett användargränssnitt med 

kort tid för inlärning, låg felfrekvens och subjektiv tillfredsställelse. Detta är en balansakt som 

är svår att uppnå utan utprovade teorier och metoder då risken finns att appar blir för snäva och 

exkluderar mindre kunniga användare, eller för breda och inte kraftfulla nog för mer avancerade 

användare (Shneiderman & Plaisant, 2010). 

 

Shneiderman & Plaisant (2010) menar att ingen lista för god design är komplett, men att de åtta 

gyllene reglerna (The Eight Golden Rules), med justering för det specifika ändamålet och 

användargrupp, har mottagits väl som guider för designers som vill designa ett användarvänligt 

gränssnitt. Dessa lyder: 

1. Strive for consistency - en konsekvent handlingsföljd för liknande situationer bör 

eftersträvas. Till exempel att terminologi och färgval ska överensstämma i liknande 

situationer  

2. Cater to universal usability - tillgodose behoven hos olika användare och designa för 

formbarhet, vilket underlättar omvandlingen av innehåll. Till exempel hjälpmenyer för 

nybörjaranvändare och mer avancerade funktioner som kortkommandon för mer vana 

användare 

3. Offer informative feedback - för varje användarhandling bör det finnas 

återkopplingssystem, till exempel via en visuell presentation 

4. Design dialogs to yield closure - sekvenser av handlingar bör organiseras i grupper 

med en början, mitt och slut. Till exempel använder webbutiker en tydlig kedja där 

kunder flyttas från att ha valt produkter till att checka ut och slutligen med en tydlig 

bekräftelse av att transaktionen fullbordats 

5. Prevent errors - designa systemet så gott det går så att användarna inte kan göra 

allvarliga fel. Tillåt till exempel inte användare att knappa in text i nummerfält. Om fel 

trots allt uppstår, bör gränssnittet upptäcka felet och framföra enkla, konstruktiva och 

specifika instruktioner för avhjälpande av problemet 

6. Permit easy reversal of actions - handlingar bör så ofta som möjligt kunna ångras för 

att minimera ängslighet hos användare då de vet att de kan ångra handlingen om det blir 

fel 

7. Support internal locus of control - användare ser gärna att de har kontroll och att 

systemet svarar på deras handlingar. Familjära funktioner bör inte förändras och 

utdragen datainmatning bör minimeras 

8. Reduce short-term memory load - människor har vanligtvis en kapacitet att minnas 

sju plus/minus två informationsdelar. Ta därför hänsyn till användarnas minneskapacitet 

och designa inte gränssnitt där användare till exempel måste minnas information från 

en handling till en annan. 

 

För att överkomma begränsningar för förstagångsanvändare bör man fokusera på att bygga på 

användarens kunskaper, till exempel genom att använda sig av ett begränsat och konsekvent 

antal termer och funktioner. Detta för att minska frustration som annars lätt byggs upp och som 

kan få användaren att sluta använda apparna. Att ge positiv feedback när man gör rätt och ett 

tydligt tillvägagångssätt för att ångra sig om det blir fel är även de viktiga aspekter för god och 

användarvänlig design (Shneiderman & Plaisant, 2010). 
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Att identifiera och sätta sig in i sin målgrupp och utforma designen därefter, innan 

implementering, är nyckeln för en lyckad design. På så sätt lär man sig hur och vilka funktioner 

som ska implementeras. Målet är att erhålla nödvändiga data för att påverka designen av 

användargränssnittet positivt. (Shneiderman & Plaisant, 2010) 

3.3 Tidigare forskning 

I denna del kommer vi presentera forskning som berör hur man skapar god användbarhet vid 

utveckling av appar. 

 

Färghantering och färgval spelar en viktig roll för användarvänlighet. Färg kan nämligen ha en 

lugnande eller stressande effekt på ögat och framkalla starka reaktioner. Samma färg kan i olika 

sammanhang betyda olika saker, och för att inte framkalla oväntade reaktioner av färgvalen hos 

användarna bör de implementeras med omsorg (Faulkner, 1998). 

 

Det visuella är oftast första intrycket användare möts av i gränssnittet och bör därför ge ett 

behagligt och effektivt intryck (Faulkner, 1998).  En stor del av det visuella är färger, som i sig 

är ett kraftfullt designelement som ger djupgående psykologiska och fysiologiska reaktioner 

(Gaines & Curry, 2011). En kort redovisning av de olika färgerna och känslornas relation (tabell 

1): 

 

Färgval Förknippas med 

Röd Ilska, smärta 

Orange Stärkande effekt 

Grön Den mest vilsamma för ögat 

Gul Ärlighet 

Blå Lugn 

Violet Höga visdomsnivå och auktoritet 

Rosa Lugnande effekt 

Brun Negativa känslor 

Svart Negativa känslor 

Grå Negativa känslor 

Tabell 1. Färgers påverkan på känslor 

 

Utöver det kan även typ av färg ha betydelse för hur färgerna upplevs och vilka känslor de 

förmedlar användaren. Till exempel kan pastellfärger ge en avslappnande känsla (Barfield, 

2004). 

 

En tumregel vid färgval är att använda ett begränsat antal färger under en och samma handling 

- fyra till sju normalt sett. För nybörjare kan annars fler färger skapa förvirring. Färghantering 
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kan användas på finurliga sätt för att lägga till intressanta detaljer, till exempel i revisionsappar 

där försenade betalningar rödmarkeras. Utvecklare vill ofta få till subtila variationer i komplexa 

gränssnitt och korrekta färgval underlättar det arbetet. Färger som är olik varandra kan då 

användas för att särskilja på närliggande men logiskt åtskilda fält, till exempel i 

programmeringsmiljöer där nästlad kod ges olika färger men ändå ger ett enhetligt intryck. 

Genom att gruppera liknande information eller fält och färgkoda dessa likadant får man till en 

logisk organisering i gränssnittet. Färgval används även för att dra till sig uppmärksamhet. När 

flera objekt visas samtidigt kan en förändring i färgschemat locka till sig uppmärksamhet. 

Denna teknik är värdefull då systemet till exempel vill avge en subtil varning. (Shneiderman & 

Plaisant, 2010) 

 

Hourcade (2008) lyfter fram att redan i tvåårsåldern har barn generellt sett fullt utvecklade 

ögon, men att de trots det har svårigheter att skilja på objekt i förgrund och bakgrund samt följa 

rörliga objekt. Detta gör det extra viktigt att tänka på kontraster och färgval när man utvecklar 

för barn, just för att de ska se de rörliga objekten (bild 1). Barn har även svårare än vuxna att 

handskas med visuell information. Ett knep för att underlätta den visuella informationen för 

barn är att först introducera ett fåtal objekt och när de lärt och eller vant sig handskas med dem, 

först då lägga till fler objekt. (Hourcade, 2008) 

 
Bild 1. Låg kontrast (t.v), hög kontrast (t.h) 

 

Symboler är enkla bilder med en bakomliggande betydelse. Betydelsen behöver man lära sig 

antingen genom att någon berättar vad det är, testa sig fram eller genom att läsa sig till vad den 

betyder. Ikoner är länkar. En ikon ska vara intuitiv - användaren ska inte behöva lära sig vad 

den gör utan bör förstå det endast genom att titta på den. Men självklart kommer inte användare 

förstå alla ikoner, det vill säga att vissa ikoner kommer behöva läras. Detta gör gränsen mellan 

ikoner och symboler till en gråzon. Det kan vara fördelaktigt att använda både ikoner och 

kompletterande text för att ge den snabbaste och bästa upplevelsen. Om det är fler ikoner på en 

skärm bör de vara uppbyggda på liknande sätt med färg och stil. (Barfield, 2004) 

 

Då många barn i åldrarna två till sju år inte kan läsa kan symboler vara en bättre ersättare för 

text. Men symboler för med sig svårigheter de med. Barn i förskoleåldern kan förstå att en prick 

i en ruta representerar en viss plats i en sandlåda, men kan ha svårt att förstå att en streckad röd 

linje på en karta betyder en väg som inte är röd i verkligheten. Ikoner är ett måste när man 

utvecklar appar för barn som inte lärt sig läsa. Vid utformandet är det viktigt att man tänker på 

hur ikonerna ser ut. De bör på ett tydligt sätt representera den handling som de ämnar utföra 

och skilja sig från varandra och från bakgrunden, samt att de på ett tydligt sätt indikerar 
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interaktivitet. Det är även viktigt att de inte är mer komplexa än de behöver vara för att uppnå 

dessa kriterier. (Hourcade, 2008) 

 

Långtidsminnet hos barn skiljer sig åt beroende på vilken ålder de är i. Det finns två typer av 

långtidsminne: implicit- och explicit minne. Implicit minne använder vi när vi pratar, går eller 

cyklar; med andra ord de starkt inövade minnena. Explicit minne är förmågan att komma ihåg 

något specifikt, till exempel vad man gjort eller någon specifik faktakunskap. Yngre barn och 

äldre barns förmåga att använda implicita minnen är densamma. Äldre barn har dock en fördel 

när det kommer till deras förmåga att använda sig av explicit minne. (Hourcade, 2008) 

 

Arbetsminnet är en “...generell beteckning för den tillfälliga lagring av information i 

korttidsminnet som krävs för att en person ska kunna utföra kognitiva, intellektuella, uppgifter” 

(Nationalencyklopedin, 2016). Hourcade (2008) menar att barns arbetsminne är sämre än det 

hos vuxna. Detta leder till att barn får det svårare med mer komplexa uppgifter, problemlösning 

och förståelse för hur olika delar av information hänger samman. Erfarenhet påverkar hur man 

kan använda arbetsminnet. Därför kan äldre barn och vuxna använda sig av olika strategier för 

att förbättra användandet av arbetsminnet (Hourcade, 2008). Av den anledningen bör utvecklare 

tänka på att minimera komplexiteten och antalet objekt som hänger samman. 

 

På 50-talet kunde Paul Fitts påvisa att förflytta sig, med till exempel ett pekdon, en viss distans 

mellan två objekt och sedan dubbla den distansen, inte behöver betyda dubbla sluttiden 

(Hourcade et al., 2004). Om man utökar objektstorleken kan objektet nås snabbare. Denna regel 

har dock visat sig vara bristfällig för barn under sex års ålder (Hourcade et al., 2004). Hourcade 

(2008) menar att när det kommer till yngre barn är det än viktigare att öka storleken på objekten. 

 
Bild 2. Finmotorik hos: a) Vuxna, b) Femåringar, c) Fyraåringar 

 

Handrörelser blir lättare att kontrollera för barn i tre till sjuårsåldern (bild 2). I den här åldern 

lär barn sig att koordinera rörelser med båda händerna. Till en början är de långsamma, men 

tiden det tar för rörelsen minskar successivt ju äldre barnen blir. I två till sju års åldern lär sig 

barn hur de ska utföra rörelsen genom att testa sig fram och med hjälp av visuell återkoppling 

kan man justera rörelserna som utförs, det vill säga att när man till exempel flyttar ett objekt så 

kan appen hjälpa barnet att lägga objektet på plats. Det betyder att barn behöver ha utrymme 

att lära sig rörelserna för att klara av uppgiften, och att appen är förlåtande, så att det finns 

utrymme för barnen att lära sig. Koncentrationsförmågan påverkar den motoriska förmågan. 

Då barns koncentrationsförmåga inte är fullt lika utvecklad som äldre personer kan det leda till 

att barn får det svårt att filtrera stimuli. Detta kan i sin tur påverkar hur väl de motoriskt sett 

kan utföra uppgifter (Hourcade, 2008). 
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Som del i utvecklingen av användargränssnitt för barn bör utvecklare ta med deras 

begränsningar i beräkning; både fysiska som intellektuella, till exempel korta fingrar eller  ej 

läskunniga (Shneiderman & Plaisant, 2010).  

 

Bland det viktigaste när man designar text är att den ska vara kort. Inte hur kort som helst utan 

så kort som möjligt utan att tappa innehåll. Detta för att användaren inte ska tappa intresse av 

texten. Text kan även markeras, färgas eller göras i fetstil för att dra uppmärksamhet till sig. 

För att visa att text hör samman på något vis kan den med fördel grupperas. Genom att sätta 

samma färg på texter eller lägga dem nära varandra i en meny kan man se hur de hänger ihop. 

Det går även att visa på att saker inte hänger samman till exempel genom att ge dem olika färg. 

Om det man designar ska vara flerspråkigt så behöver man tänka på att längden på texten inte 

är densamma på de olika språken. Därför är det viktigt att tänka på att fälten där texten ska vara 

är anpassad till alla språk som kommer användas. (Barfield, 2004) 

 

Barn börjar vanligtvis lära sig att läsa och skriva vid sex till sjuårsåldern (von Mentzer & 

Wandin, 2015). Detta gör det viktigt att så långt det går minimera eller utesluta text helt när man 

utvecklar för barn. Är appens ändamål att lära ut läsande kan man självklart inte låta bli att ha 

text. (Hourcade, 2008) 

 

Ljud anses vara multimedias förlorade barn. Med det menas att ljud tar för lite plats i 

användargränssnittsdesign och att störst fokus ligger på den visuella delen. Men ljud är ett lika 

viktigt medium som det visuella. Det är ett aktivt medium och användaren har en passiv roll. 

Till exempel kan ljud uppmana användaren att avbryta ens handling genom att spela upp ett 

alarmerande ljud, eller behagliga toner för att uppmärksamma användaren om något positivt. 

(Barfield, 2004) 

 

Vid skapandet av ljudfeedback kan man skilja mellan familjära ljud, så kallade auditory icons 

(exempelvis ljudet när en dörr öppnas) och abstrakt skapade ljud vars betydelse måste läras in; 

dessa kallas earcons (exempelvis alarmljud). Någonstans mitt emellan finns kategorin 

cartoonified-ljud, som innebär en överdriven ljudbild av familjära ljud. (Shneiderman & 

Plaisant, 2010) 

 

Barfield (2004) menar att ljud i interface bör vara korta. Om ljud används som feedback till 

något användaren gör eller utför bör ljudet vara så pass långt att användaren kan utföra en ny 

handling under ljudets gång (Barfield, 2004). Få studier har gjorts om ljud i användargränssnitt 

för barn (Hourcade, 2008). Spelskapare vet dock att ljud i samband med visuell feedback kan 

vara en effektiv kombination under navigering (Shneiderman & Plaisant, 2010). 

 

Snabb respons på handlingar är viktigt när det designas för barn, då de annars lätt tröttnar och 

tappar intresse om saker tar för lång tid. Om en viss process som av tekniska skäl tar lång tid 

att få respons på bör barnet ha möjlighet att se processens förlopp och kunna avbryta om de 

önskar. Möjligheten att ångra sina val är viktig för att skapa en miljö där barn ska vilja och 

kunna utforska gränssnittet och låta dem behålla kontrollen över den. Shneiderman & Plaisant 

(2010) menar att lämplig design för barn är att ge dem kontroll med god återkoppling. Barn kan 

hantera viss frustration och viktigast då är att de kan rensa skärmen, starta om en funktion och 

prova igen utan påföljder (Shneiderman & Plaisant, 2010). 

 

Att dela upp handlingar i mindre delar och låta barnen stegvis ta sig igenom dem underlättar 

för barnet, då de slipper handskas med komplexa instruktioner. Barn i det yngre spannet har 

ofta svårt att fokusera på flera uppgifter på en och samma gång, vilket gör det svårt för dem att 
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förutse vad som kommer hända i nästa steg. När man utformar en app bör man ha i åtanke att - 

om användarna är barn - inte ge dem för många uppgifter eller möjligheter på en och samma 

gång, då det endast kommer finnas en uppgift i taget i huvudet på barnet. (Hourcade, 2008) 

 

Navigation i ett nytt interface bör kunna läras in inom några minuter för att inte riskera att 

förvirra och frustrera användare, och som i slutändan väljer bort systemet helt (Bergman, 2000). 

Enligt Shneiderman & Plaisant (2010) kan detta bland annat uppnås genom att begränsa antalet 

funktioner till de viktigaste och ”gömma undan” de mindre viktiga. Detta blir ännu viktigare 

om interfacet ska anpassas för mindre skärmar som från början har en mindre yta att arbeta med 

(Shneiderman & Plaisant, 2010). 

 

Menyorganisation är en viktig aspekt av interfacet. Utan en logisk struktur riskerar användare 

att ”gå vilse” i jakt på en funktion. Enligt Klinke (2012) visade Liebelt et al. (1982) i en studie 

att man i en logiskt strukturerad meny kunde halvera felfrekvensen mot en oorganiserad meny.  

 

Den enklaste varianten är så kallade binära menyer, då dessa endast ger användaren två val. En 

annan enkel variant, men med god överskådlighet över alternativen, är så kallade 

tvådimensionella menyer. Dessa består av en eller flera kolumner (rubriker) som vardera 

innehåller funktioner. (Shneiderman & Plaisant, 2010) 

 

 

 

Bild 2 En dropdown-meny med hierarkisk struktur.   

 

Barn i det preoperationella stadiet har ofta svårigheter att hantera menyer med en hierarkisk 

struktur och dropdown-menyer. Menyer med en interaktiv struktur är problematiska för barn. 

Istället för att använda sådana bör man använda sig av en navigation utan dropdown funktion 

(bild 3) och med en hierarkifri struktur (bild 4). (Hourcade, 2008) 

 

 
Bild 3. En drop-down meny med hierarkisk struktur. 

 

 
Bild 4. Hierarkifri meny 
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4. Ramverk för användbarhet i appar för 

barn 

I detta kapitel redogörs vårt ramverk och för vad man bör tänka på när man designar en app 

med barn som användare. När vi studerade den tidigare forskningen växte åtta kategorier fram 

som vi valt att dela in ramverket i, dessa är: syn, symboler och ikoner, minne, motorik, text, 

ljud, fokus och navigation. 

4.1 Syn 

Faulkner (1998) menar att färger kan ha stor påverkan på hur användaren upplever gränssnittet. 

Färg kan till exempel vara lugnande eller stressande. En tumregel är att använda ett begränsat 

antal färger, fyra till sju stycken rekommenderas, för att minska risken för förvirring hos 

användaren (Shneiderman & Plaisant, 2010). Barn har svårt med att skilja på objekt i förgrund 

och bakgrund, därför bör de underlättas genom att ha tydliga kontraster och färgval (Hourcade, 

2008). För att underlätta för barn när de ska hantera objekt bör man först introducera ett fåtal 

objekt och sedan lägga till fler efterhand då barnet lärt sig handskas med de nuvarande objekten 

(Hourcade, 2008).  

 

Ramverksfrågor 

• Hur är kontrasten på objekten? 

• Är det fler eller färre än sju färger? 

• Hur introduceras objekten i apparna? 

• Vilken stämning ger färgerna upphov till? 

• Färgskillnad mellan objekt, och objekt och bakgrund? 

4.2 Symboler och ikoner 

En ikon är en länk och ska vara intuitiv medans en symbols betydelse kan behöva läras in för 

att förstås. För bästa genomslag bör ikoner kompletteras med text. Är det fler ikoner på skärmen 

bör de vara designade på liknande sätt (Barfield, 2004).  

 

Att använda symboler istället för text är bra men kan även vara problematiskt med symboler. 

Symboler ska se ut som det de representerar, så tydlighet för den saken är viktig. För att inte 

riskera att ikoner missas bör de skilja sig från varandra och bakgrunden. Samt att de på ett 

tydligt sätt indikerar interaktivitet (Hourcade, 2008). 

 

Ramverksfrågor 

• Är ikonerna intuitiva? 

• Är ikonerna tydligt skilda från varandra och bakgrund? 

• Är ikonerna utformade på liknande sätt? 

• Används symboler istället för text? 

• Är det tydligt att ikonerna är interaktiva? 
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4.3 Minne 

Yngre barn har svårare för att använda sig av explicit minne än äldre barn men deras förmåga 

att använda implicita är densamma. Komplexa uppgifter är svårare för barn att utföra, de har 

svårt att se hur information hänger samman (Hourcade, 2008).  

 

Ramverksfrågor 

• Krävs explicit minne i appen? 

• Är uppgifterna komplexa? 

• Hänger många informationsbitar samman? 

4.4 Motorik 

Barn får det lättare att kontrollera och koordinera sina handrörelser med bägge händer när de är 

någonstans mellan tre till sju år. Det betyder att barn behöver ha utrymme att lära sig rörelserna 

i appar för att klara av uppgiften, och att appen är förlåtande för fel. Enligt Hourcade et al. 

(2004) bör objekt vara stora för att barn ska nå dem snabbare. Då koncentrationsförmågan 

påverkar den motoriska förmågan och då barns koncentrationsförmåga inte är lika utvecklad 

som äldre personers, bör utvecklare ta med barnens begränsningar i beräkning (Shneiderman & 

Plaisant, 2010). 

 

Ramverksfrågor 

• Förekommer visuell återkoppling för att justera rörelser? 

• Är ikonerna stora? 

• Krävs det att man kan koordinera båda händerna? 

• Finns det utrymme för att lära sig rörelserna? 

• Är appen förlåtande? 

• Är det mycket stimuli? 

4.5 Text 

Enligt Hourcade (2008) bör utvecklare minimera eller utesluta text vid utveckling av appar för 

barn, då barn i det preoperationella stadiet börjar lära sig läsa först vid sex till sjuårsåldern. Om 

text ändå används kan det med fördel grupperas, markeras, färkodas eller göras i fetstil för att 

underlätta läsning eller dra till sig uppmärksamhet (Barfield, 2004). 

 

Ramverksfrågor 

• Innehåller appen text? 

• Är texten modifierad eller strukturerad på något speciellt sätt? 

4.6 Ljud 

Shneiderman & Plaisant (2010) menar att ljud kan kan användas för att uppmana användaren 

till olika handlingar, till exempel att avbryta handlingar eller för att uppmärksamma om något. 

Vid skapandet av ljudfeedback kan man skilja mellan auditory icons (familjära ljud), earcons 

(abstrakt skapade ljud vars betydelse måste läras) och cartoonified-ljud (abstrakt skapade ljud 

vars betydelse måste läras) (Shneiderman & Plaisant, 2010). Barfield (2004) menar att ljud i 

interface bör vara korta, men som feedback bör de vara tillräckligt långa för att användare ska 
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kunna utföra en ny handling under ljudets gång (Barfield, 2004). Ljud i samband med visuell 

feedback kan vara en effektiv kombination under navigering (Shneiderman & Plaisant, 2010). 

 

Ramverksfrågor 

• Används ljud för att styra användaren, t.ex. genom att "skrämma" användaren till att 

inte göra något? 

• Vilka typer av ljud förekommer? 

• Hur långa är ljuden, används de som feedback på handlingar? 

• Används ljud i samband med navigering? 

4.7 Fokus 

Barn kan tappa intresse och tröttna om det de gör tar för lång tid eller har bristande feedback 

då till exempel något håller på att hända i bakgrunden. Därför är snabb respons på handlingar 

viktigt när det designas för barn. De ska därtill även ha möjligheten att avbryta och eller ångra 

sina val, utan att dessa handlingar har påföljder. Lämpligt i designen är att ge barn kontroll med 

god återkoppling. (Shneiderman & Plaisant, 2010) 

 

Då barn ofta har svårt att fokusera på flera saker samtidigt bör utvecklare dela upp handlingar 

i mindre delar, låta barnen stegvis ta sig igenom dem och minimera komplexa instruktioner. 

(Hourcade, 2008) 

 

Ramverksfrågor 

• Hur är responsen på utförda handlingar? 

• Finns det möjlighet att ångra sina val? 

• Kan man starta om uppgifter utan påföljder? 

• Hur är uppgifterna strukturerade (komplexa instruktioner)? 

• Behöver barnet handskas med många uppgifter på samma gång? 

4.8 Navigation 

För att inte riskera att förvirra och frustrera användare vid navigering av ett nytt interface bör 

det designas för snabb inlärning (Bergman, 2000). Då smartphones relativt sett har små skärmar 

är det viktigt att begränsa antalet funktioner till de viktigaste (Shneiderman & Plaisant, 2010). 

 

Då menyorganisationen påverkar navigationen, och därmed användarvänligheten, bör den 

designas för att minimera “jakten” på en specifik funktion och i längden felfrekvensen. Bäst 

vid design för barn är att hålla sig till hierarkifria-menyer eller binära och tvådimensionella 

menyer. Främst bör designen inte innehålla dropdown-menyer 

 

Ramverksfrågor 

• Vilken typ av navigering används? 

• Förekommer dropdown-menyer? 
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5. Datainsamling 

I det här kapitlet kommer resultatet av den dokumentbaserade datainsamlingen att redovisas. 

Datan är indelad per appbasis, består av bilder och beskrivningar av vad apparna innehåller 

och hur de fungerar. Resultatet kommer att delas upp i de olika kategorierna som skapades i 

samband med teorin, det vill säga syn, symboler, minne, text, fokus, ljud, motorik och 

navigation.  

Pettsons uppfinningar 3 

Spelet utspelar sig på Pettsons gård, där kluriga uppfinningar väntar på att lösas. Spelet är 

uppdelat i sex områden med sex uppfinningar i varje område. För varje uppfinning man byggt 

får man en guldmedalj och för varje avklarat område - det vill säga när alla sex uppfinningar 

är klara - får man en del av Pettsons trasiga cykel. Slutmålet är att klara alla uppfinningar och 

därmed laga cykeln. Appen är anpassad för barn i sex till åtta årsåldern.  

 

Syn: En glad, färg- och detaljrik app med stora färgskillnader med tydlig kontrast mellan 

objekten och bakgrund. Till en början har man ett fåtal objekt på skärmen som alla förutom ett 

har samma färg. Färgerna hålls under sju. 

 

Symboler och ikoner: Ikonerna är utformade på ett liknande sätt. Alla är små cirklar med blå 

bakgrund om de leder till minispelen och gul om de leder till själva målet eller utmaningen med 

spelet. De blå ikonerna leder till menyn för val av minispel, till exempel leder den blå ikonen 

med en fjäder på till hönshuset där alla minispelen utspelar sig. Både text och symboler 

används. Ikonerna svävar långsamt upp och ner. 

 

Minne: För att få maximal utdelning av appen krävs det att man kommer ihåg hur de olika 

objekten i appen fungerar samt att man förstår hur de hänger samman. 

 

Motorik: Om objekten som ska flyttas inte dras helt på platts så justeras det om det är nära nog. 

ikonerna i första scenen är ganska små medans ikonerna för att välja minispel är stora. Objekten 

som ska flyttas är av blandad storlek. Man behöver inte koordinera händerna för att klara av 

uppgifterna. Appen är förlåtande och ger utrymme för att lära sig rörelserna. Det är få stimuli i 

appen. 

 

Text: Det finns text men den läses upp så man behöver inte kunna läsa. 

 

Ljud: Glad och pigg musik. Ingen styrning via ljud. Främst cartoonified-ljud förekommer, men 

även earcons i form av röster. All ljud är korta. Hamnar något fel så spelas ett visst ljud upp 

medans om man gör rätt spelas ett annat upp. 

 

Fokus: Det är ingen fördröjning i responsen när man trycker på någon ikon eller något objekt. 

Inga laddningsskärmar. Under tiden man utför sina uppgifter går det att testa dem och se hur 

det går. Det går även att avbryta och att lägga tillbaka objekt. Uppgiften går att starta om genom 

att backa ut ur den och sen gå in i den igen. Instruktionen av uppgiften ges i form av ljud där 

en röst berättar vad man ska göra, till exempel i en uppgift ska man hjälpa någon att öppna en 

kista. Det är endast en uppgift i taget men det är många objekt som ska handskas med samtidigt 

för att lösa uppgiften. 
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Navigation: När man klickat på att starta spelet tas man till en huvudmeny där man kan välja 

mellan olika platser att spela minispel, som till exempel i köket. När man valt plats kommer en 

meny där man kan välja minispel eller via höger- och vänsterpilar klicka sig till nästa 

meny/plats. Appen har en hierarkisk struktur i sin navigering, men utan dropdown-menyer.  

Brio World - Rialway  

I appen finns det färdiga tågbanor som man kan åka omkring i. Man kan även bygga ut dessa 

banor själv eller åka runt i de som de är. Banorna innehåller bland annat djur, tågstationer, 

kranar och passagerare. Appen är till för barn mellan tre och tio år. 

 

Syn: Appen är färgrik med stark kontrast mellan objekten och bakgrund. Dock lite små objekt 

i en av menyerna där man väljer vilka delar man ska placera ut och bygga rälsen med. När 

spelet startar finns det en möjlighet att starta en introduktion där användaren får lära sig använda 

delar och funktioner av spelet. Där man introduceras för ett fåtal objekt efter introduktionen 

tillkom en stor mängd nya objekt. Det förekommer fler än sju färger. 

 

Symboler och ikoner: Ikonerna varierar i hur intuitiva de är. Vissa som i byggläget känns 

väldigt intuitiva till exempel är ikonen med ett träd - en ikon som leder till en meny där man 

kan välja träd att plantera ut. Ikonerna är små men med tydliga färgskillnader med bra kontraster 

mellan dem. Ikonerna som fyller liknande funktioner är likartat utformade. Symboler har i stor 

utsträckning uteslutit text, om än inte helt. Endast ikonerna för att starta en bana ger en hint om 

att de är interaktiva och skiljer sig från bakgrunden med färg och kontrast,  

 

Minne: Vid ett tillfälle kan man skriva in det namn man vill att sin karaktär ska ha. Appen går 

ut på att bygga en räls och omgivning för att köra runt och plocka upp passagerare och köra 

dem det de vill åka. Vart de vill åka får man veta genom att passagerarna har små pratbubblor. 

Till exempel om de vill se djur så visar pratbubblan en bild på ett djur. Finns det inte i på 

spelplanen kan spelaren bygga en liten inhägnad och placera djuret där så att man kan åka dit 

och kolla på det. 

 

Motorik: Viss justering av rörelser sker i byggläget då man placerar ut räls. Objekten som ska 

läggas ut kan vara svåra att få på plats ibland, trots att det är en justering  i spelet. Är till exempel 

objektet vridet åt fel håll kan det göra att det inte går att lägga ut. Ikonerna är olika stora i olika 

lägen. I spelläget är ikonerna lite större än i byggläget då de är väldigt små. Man behöver inte 

koordinera händerna för att klara av uppgifterna. Appen är förlåtande och ger utrymme för att 

lära sig rörelserna. Det finns väldigt många valmöjligheter i bygg- och spelläget. Man zoomar 

in på olika sätt i bygg- och spelläget. 

 

Text: Kräver inte skriv eller läs kunskaper men vissa funktioner som att döpa ens karaktär är 

beroende av det. Samt att det finns en knapp där det står "stop". 

 

Ljud: Glad och upplyftande musik i början, men som när man kommer in i ett av minispelen 

byts ut mot lugn musik med lite påskyndande inslag. Ljud används inte för att påverka spelarens 

handlingar. Det är uteslutande cartoonified-ljud i appen. När man kör låter det, och det är långa 

ljud efter vissa handlingar men korta efter andra. Korta ljud används vid navigering, till 

exempel ett svischande ljud när man går in i minispelen och ett ploppande ljud när man går ut 

ur dem.  
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Fokus: Det sker ingen fördröjning i responsen. Inga laddningsskärmar. Alla handlingar går att 

ångra, även karaktärens utseende går att ändra och namnet på karaktären går att byta. Banan 

som man bygger på går inte att starta om helt. Det går att ta bort allt men det måste ske manuellt, 

bit för bit. När man startar en ny karaktär finns det en introduktionsbana där man får steg-för-

steg instruktioner. Detta är dock endast en liten introduktion med tanke på hur mycket det finns 

att göra. Efter det är man lämnad att bygga fritt och plocka upp passagerare som man vill. Till 

en början är det ganska svårt att förstå vad man ska göra då det inte riktigt framgår i 

introduktionen. Det är många passagerare att hålla kolla på samtidigt då man kör runt. 

 

Navigation: Man navigerar mellan banor genom att svepa höger och vänster. När man valt en 

bana så finns det menyer där man väljer vilka objekt du ska placera ut och bygga din räls med. 

Menyerna består av ett par ikoner, klickar man på en av dem kommer man till olika 

uppsättningar av byggdelar, till exempel räls broar hus eller djur. Appen har en hierarkisk 

struktur utan dropdown-menyer. 

Sago Mini Friends  

I Sago mini friends går man mellan kompisars hus och leker hemma hos dem. Det finns fler än 

tio lekar att leka med sina kompisar. Appen är gjord för barn i åldrarna två till fyra. 

 

Syn: Lugna och glada färger. Starka kontraster och skillnad mellan färgerna. Få objekt att 

handskas med. Fler än sju färger men de är väl grupperade och endast vid ett tillfälle är det mer 

än sju färger med samtidigt i bilden. 

 

Symboler och ikoner: Ikonerna för att välja karaktärer känns intuitiva, det är bilder med 

karaktärerna på dem. Går man förbi ett hus i appen kommer en ikon med en bild av något som 

jag antar är en klocka trycker man på den kommer man in i ett minispel. Alla ikoner som har 

samma eller liknande funktioner ser likadana ut, förutom att färgen på ikonen skiljer sig från 

resten av miljön. Det finns ingen text i appen utan symboler ersätter all text. Det syns tydligt 

att ikonerna är interaktiva, de poppar upp och pulserar en liten stund. 

 

Minne: Spelaren väljer karaktär genom att klicka karaktären runt i en liten värld som består av 

fyra hus där de andra möjliga karaktärerna, som är ens vänner, bor. Man kan hälsa på hos 

vännerna där man kan leka. Väldigt enkla uppgifter som inte hänger ihop med några andra 

uppgifter utan alla uppgifter är separerata från varandra. 

 

Motorik: Objekt som ska dras på plats lägger sig på rätt ställe även om man inte är exakt på 

rätt ställe själv. Viss justering förekommer med andra ord. De flesta ikonerna är stora, men 

ikonen för att ta sig ut från ett minispel är väldigt liten och anonym. Man behöver inte 

koordinera händerna för att klara av uppgifterna. Appen är förlåtande och ger utrymme för att 

lära sig rörelserna, men går man in och ut ur minispelen kommer man oftast till ett nytt minispel. 

Det är få stimuli i appen. 

 

Text: Ingen text i appen. 

 

Ljud: Glad melodi vid appens start som byts till en annan glad och väldigt söt melodi när man 

kommer längre in i appen. När man går förbi ikoner låter det om dem på ett inbjudande sätt. 

Det förekommer enbart cartoonified-ljud. Det förekommer korta ljud i navigeringen. 

 



 23 

Fokus: Snabb reaktion ingen fördröjning på ens handlingar. Inga laddningsskärmar. Råkar man 

kasta ut något ur rutan kommer det antingen tillbaks eller så kommer något nytt som ersätter 

det som slängts ut. Men ingen direkt möjlighet att ångra. Det går att avbryta uppgifter och starta 

om. Dock är det inte ofta samma uppgift när man startar om. Uppgifterna är väldigt enkla. Jag 

blev själv lite frustrerad över att det var lätt att tappa bort objekten. Dessa kom dock tillbaka på 

direkten, men jobbigt att de försvann ur rutan var sedan helt plötsligt tillbaka igen. Det är endast 

en uppgift åt gången. 

 

Navigation: När spelet startar väljer man karaktär för att sedan gå runt i en värld där man hälsar 

på sina vänner. Ingen direkt meny i spelet förutom när man väljer karaktär. Appen har en 

hierarki-fri struktur utan dropdown-menyer. 

Toca Boca Kitchen 2  

Toca Boca Kitchen 2 är ett spel där man bjuder en gäst på mat som man under spelets gång 

kan tillaga eller välja att servera som den är. Det finns tre gäster att välja mellan och de alla 

reagerar olika på vilken mat de får. Appen är för barn mellan sex och åtta år. 

 

Syn: Lugna och glada färger i ett spännande och busigt utförande. Starka kontraster. Fler färger 

än sju. Många objekt att välja mellan, alla med samma funktion förutom att de är olika 

uppskattade av gästerna. 

 

Symboler och ikoner: Det första man gör när appen startat är att välja karaktär. Detta gör man 

genom att klicka på en bild på karaktären man vill bjuda på mat, bilden ligger på en tallrik. 

Sedan i nästa sekvens är man i ett kök där man kan plocka ut mat ur ett kylskåp och tillaga den. 

Här finns två ikoner, en för att gå tillbaka till start där man väljer karaktärer att bjuda på mat, 

den andra ikonen är en ikon med ett salt och peppar set på, som leder till kryddor och tallrikar 

som man kan lägga maten på. Det förekommer ingen text i appen och det är även väldigt få 

ikoner. Det finns inget som tyder på att ikonen är interaktiv förutom att det skiljer sig mycket 

från bakgrunden och resten av miljön. 

 

Minne: I appen bjuder man en gäst på mat som man tillagar. All mat kan tillagas eller serveras 

som den är. Det krävs inga specifika förkunskaper för att utföra uppgiften då det inte kan bli 

fel. Maten kan ogillas eller gillas av gästerna men även om den ogillas så får man en reaktion.  

 

Motorik: När man ska flytta objekt lägger de sig på rätt plats även om man inte flyttat objektet 

helt på plats själv. Ikonerna är ganska små. Man behöver inte koordinera händerna för att klara 

av uppgifterna. Appen är förlåtande och ger utrymme för att lära sig rörelserna. Det är få stimuli 

i appen. 

 

Text: Ingen text i appen. 

 

Ljud: En trevlig melodi i introt och huvudmenyn. Gästerna gör olika ljud beroende på om de 

gillar eller ogillar maten man bjuder på. Använder sig främst av auditory icons. Till exempel 

vid meny- och objektval, samt hackande, stekande eller ätande av mat. Varje interaktion med 

något objekt ger en audiofeedback. Bakgrundsmusiken spelas inte under matlagningen utan 

endast i huvudmenyn. 

 

Fokus: Ingen fördröjning av respons.  Förutom när man valt karaktär kommer en 

laddningsskärm som visar med ett saltkar att den laddar. Helvit skärm så inget att klicka på 
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förutom ett saltkar som häller ut salt. Inget händer när man klickar på den. Har man förändrat 

ett objekt går det inte att ångra, men det finns alltid fler likadana objekt. Till exempel om man 

kokar en potatis går det inte att göra potatisen okokt men det finns fler potatisar i kylskåpet. 

Uppgiften är att laga mat, det kan man göra åt olika karaktärer och de reagerar olika på olika 

maträtter och kryddningar. Det finns många valmöjligheter men de är uppdelade så att man inte 

behöver göra alla val på en gång dessutom kan man hoppa över dem och gå direkt till att ge 

maten till gästen. 

 

Navigation: När appen startar väljer man en karaktär med hjälp av en ikon. Efter det finns det 

en meny där man väljer objekt att interagera med. Appen har en hierarki-fri navigering utan 

dropdown-menyer. 

Alfons tut 

Alfons tut går ut på att bygga hus, parker, vägar, och annat för att göra invånarna - som är 

små varelser - glada och nöjda. Appen är framtaget för barn mellan tre och nio. 

 

Syn: Lugna färger. Bra kontrast. Fler än sju färger. Många objekt varav en stor del rör på sig. 

Objekten är i blandad storlek och introduceras alla på en gång. Många av objekten rör sig 

ganska snabbt vilket gör att ögat lätt drar sig till de objekten. Det blir stundvis svårt att fokusera 

på vad man ska göra.  

 

Symboler och ikoner: Det är blandat hur intuitiva ikonerna är. Låter man bli att klicka på något 

kommer det fram små varelser som med pratbubblor förmedlar vad som händer om man klickar 

på ikonerna. Men varelserna kommer inte fram vid alla ikoner. Till exempel kommer de inte 

fram i ikonerna som är skyltar. Alla ikoner som ser ut som hus har samma funktion och länkar 

till samma saker. Utformningen av ikonerna är väldigt olika till exempel ser husen olika ut med 

olika färger. Ingen text i appen, utan symboler har helt ersatt text. Pratbubblorna som kommer 

upp vid ikonerna studsar och varelserna ger ifrån sig små ljud och vinkar. 

 

Minne: Alla uppgifter är separerade, men vissa av dem låser upp delar av världen. Uppgifterna 

kräver ingen förkunskap och i uppgifterna används väldigt få objekt åt gången.  

 

Motorik: När man ska plocka upp objekt behöver man inte trycka rakt på det utan de går bra 

att bara klicka nära det. Ikonerna är i olika storlek allt från ganska små till stora.  Man behöver 

inte koordinera händerna för att klara av uppgifterna. Appen är inte så förlåtande då man inte 

kan ångra vissa val man gjort. Den är dock väldigt stor så det finns utrymme för att lära sig 

rörelserna. Det är väldigt många stimuli i appen, många rörliga objekt, studsande ikoner, hus 

med små varelser i och musik som påverkar spelaren.  

 

Text: Ingen text i appen. 

 

Ljud: En och samma bakgrundsmelodi under introt som under spelets gång. 

Bakgrundsmusiken ändras dock när man väljer ett minispel. I minispelen används inte 

bakgrundsmusik utan enbart ljudeffekter för det man gör där och då. Bara earcons och 

cartoonified-ljud förekommer. De små figurerna använder ett låtsasspråk. Vid val av ikoner får 

man en ljudfeedback av earcon-karaktär.  

 

Fokus: Ingen fördröjning i responsen. Inga laddningsskärmar. Vissa val går inte att ångra. Ett 

exempel på det är när man bygger hus och väljer färg på dem och sedan gör klart husen, efter 
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det går det inte att byta färg på huset. Under tiden byggandet är igång går det däremot att byta 

färg eller avbryta och bygga en annan typ av hus. Om man påbörjar en uppgift så går det att 

avbryta den och sen starta om den om man vill. Den huvudsakliga uppgiften är att bygga och 

utforska ett område. Detta gör man genom att genomföra små uppgifter. Barnet behöver endast 

handskas med en uppgift i taget. 

 

Navigation: Man går runt i en värld och bygger upp den genom att klicka på olika skyltar med 

bilder på till exempel träd eller hus. Klickar man på skyltarna kommer man till ett minispel där 

man till exempel kan måla övergångsställen vita  för att sedan kunna gå över vägen och utforska 

och bygga mer. Appen har en hierarki-fri struktur utan dropdown-menyer. 

Dr. Panda Julbuss  

Är ett spel där man kör buss. Under bussturens gång kan man välja att plocka upp passagerare 

stanna vid övergångsställen så att fotgängare kan gå över eller stanna vid rödljus. Appen är 

anpassad för barn mellan tre och sju år. 

 

Syn: Färgglatt och lugnt med många färger, fler än sju stycken. Starka kontraster och färger. 

Man kör en buss så bakgrunden rör på sig men objekten är stilla. Inte så många objekt att 

handskas åt gången. 

 

Symboler och ikoner: Ikonerna för att backa ut till start är en svängande pil. I 

förstapersonsperspektiv finns det två ikoner som är i bild hela tiden en av dem är pilen och den 

andra är en ratt, ikonerna ser annars likadana ut och det är lätt att trycka på fel ikon. När man 

närmar sig händelser kommer en blinkande röd ikon med en vit symbol som representerar vad 

som kommer hända om man trycker på den. Gör man det kommer man vidare till en 

videosekvens. Text förekommer i en av ikonerna där det står “stopp”, dessutom är det siffror 

på ens gaspedal som visar vilka hastigheter som finns. 

 

Minne: Ingen förkunskap krävs för att använda appen. Endast en uppgift i taget, som att till 

exempel stanna för att det är rödljus eller plocka upp passagerare vid hållplatser. Det är få objekt 

att hantera samtidigt. 

 

Motorik: Att styra i förstapersonsperspektiv får man lite hjälp med man behöver inte klicka 

exakt på styret, så länge man trycker innanför ratten så kan man styra. Man behöver inte heller 

styra hastigheten genom att trycka exakt på spaken som styr hastigheten utan under eller över 

den fungerar också bra. Ikonerna är i olika storlekar. Antingen är de små eller stora, inga 

mellanting finns. Man behöver inte koordinera händerna för att klara av uppgifterna. Appen är 

förlåtande och ger utrymme för att lära sig rörelserna. Det är få stimuli i appen. 

 

Text: Ingen text i appen. 

 

Ljud: Barnet uppmanas med ljud att trycka på ikoner som dyker upp. Spelaren möts av en glad 

och upplyftande melodi i samband med introduktionen. Denna melodi fortsätter genom hela 

spelet. Det förekommer endast earcons och cartoonified-ljud. Vid enstaka tillfällen används 

engelska. 

 

Fokus: Ingen fördröjning av responsen. Inga laddningsskärmar. Inga val går att ångra. Har man 

startat en handling kommer den att genomföras utan att den går att avbryta. Det går däremot 

alltid att avsluta spelet genom att gå till en start meny och sen börja om. Det är simpla uppgifter, 
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man kör en buss och trycker på ikoner som kommer upp en i taget. Det är endast en uppgift i 

taget. 

 

Navigation: En hierarki-fri  struktur. Spelet startar på direkten. Inga val behöver göras. 

Bolibompa 

I Bolibompa är man i drakens trädgård och spelar små minispel och kolla på avsnitt av 

Bolibompa samt andra små videoklipp. Appen är gjord för barn från noll till fem år. 

 

Syn: Färgglatt med lugna färger. Objekten skiljer sig tydligt åt med både tydliga kontraster och 

färgval. På skärmen när spelet startas visas endast ett fåtal objekt, men drar man åt sidorna visas 

fler objekt. Fler än sju färger. 

 

Symboler och ikoner: Ikonerna är alla väldigt olika. Alla är saker. En är en TV, en annan en 

siffra, en annan en soptunna som något gömmer sig i, etc. Om man trycker på TV:n kommer 

man till en videospelare, trycker man på siffran kommer man till ett minispel där man kan lära 

sig räkna. Bra kontrast mellen ikoner och bakgrund samt mellan ikonerna, tydligt vilka ikoner 

som är interaktiva då de rör sig. Ikonerna rör på sig men det gör även andra saker på skärmen. 

Ingen text i appen, symboler används istället. 

 

Minne: Uppgifterna påverkar inte varandra och är helt självständiga från varandra förutom att 

de är i samma appen. Det krävs inga eller få förkunskaper för att klara av uppgifterna. 

Motorik: I ett av minispelen justeras vart objekten hamnar om man är nära där de ska vara. 

Ikonerna är stora. Man behöver inte koordinera händerna för att klara av uppgifterna. Appen är 

förlåtande och ger utrymme för att lära sig rörelserna. Det är få stimuli i appen. 

 

Text: Ingen text men lek med siffror förekommer. 

 

Ljud: Barnet inbjuds att trycka på ikoner av ljud.  Ingen introduktionsmelodi. Bakgrudsljudet 

i huvudmenyn består av kvittrande fåglar och andra naturljud. Uteslutande earcons och 

cartoonified-ljud som ljudeffekter och figurernas språk. Svensk berättarröst som förklarar olika 

moment. Trycker man på objekt och ikoner får man en kort audio feedback.  

 

Fokus: Det är ingen fördröjning i responsen. Inga laddningsskärmar. Det går att ångra ens val, 

till exempel när man klär ut draken går det alltid att byta kläder. Har man påbörjat en uppgift 

går det alltid att avbryta och starta om den. Uppgifterna är enkla. Man ska bland annat  klicka 

på ett objekt eller dra ett objekt på plats Man kan även kolla på videoklipp i en videospelare. 

Det är endast en uppgift i taget. 

 

Navigation: När appen startar finns det ikoner man kan trycka på, gör man det kommer man 

till minspel. I ett av fallen kommer man till en till meny där man ska välja tv program att kolla 

på. I den menyn navigerar man sig genom programmen genom att klicka på höger eller vänster 

pilar. Appen har en hierarki-fri struktur utan dropdown-menyer. 

Pippis villa villekulla 

I Pippis villa villekulla går man runt i Pippis hus och spelar busiga minispel med temat saker 

man annars inte får göra. Appen är för barn mellan noll och fem år. 
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Syn: Färgglatt och lugna färger. Tydliga kontraster och bra färgskillnad mellan objekt. Dock 

svårt att ibland se vilka objekt som är interaktiva och vilka som tillhör bakgrunden. När spelet 

startar har man endast ett fåtal objekt att interagera med. Byter man rum har man nya objekt 

där att interagera med. Fler än sju färger. 

 

Symboler och ikoner: Det finns två sätt att navigera i appe: inne i huset eller utifrån huset. 

Väljer man att navigera inne i huset går man runt rum för rum och när man kommer in i ett rum 

blinkar ikonerna. Det är i stort sett alltid tre ikoner i varje rum, inget rum har mer än tre ikoner. 

Missar man att ikonerna blinkar när man kommer in så finns det inget som indikerar på att de 

är interaktiva. Då de bara ser ut som delar av inredningen. Text förekommer i appen men utan 

någon betydelse för funktionaliteten, till exempel när ett brev som läses upp. 

 

Minne: I ett av minispelen krävs det explicit minne att man kommer ihåg vilka symboler som 

visats tidigare för att sedan trycka på dem i samma ordning som de visats i tidigare. Utöver det 

är det inga förkunskaper som behövs. Uppgifterna är enkla att genomföra och det är få objekt 

som ska handskas med samtidigt. Hela appen kretsar kring ett tema: ett kalas, och alla 

uppgifterna är relaterade till temat. 

 

Motorik: Justering av objekt förekommer i väldigt liten utsträckning. Ikonernas storlek varierar 

från små till stora. Man behöver inte koordinera händerna för att klara av uppgifterna. Appen 

är förlåtande och ger utrymme för att lära sig rörelserna. Det är ganska mycket stimuli i appen, 

många objekt och symboler i varje scen.  

 

Text: Text förekommer till exempel i form av ett brev men med en röst som läser upp brevet 

så man måste inte kunna läsa själv. Det förekommer text i fler scener men texten är alltid 

ackompanjerad med en röst som antingen läser upp eller berättar vad som ska göras. 

 

Ljud: Spelaren blir inte styrd eller påverkad att ändra sina handlingar genom ljud. Earcons och 

cartonified-ljud förekommer, med cartonified-ljud som mest förekommande. Längden på 

ljuden varierar. Vissa är baserade på hur länge man håller fingret mot skärmen och andra ljuder 

bara en kort stund. En röst berättar vad det är man ska göra i varje minispel och gör det som en 

liten berättelse, ofta väldigt lekfullt. 

 

Fokus: Det är ingen fördröjning i responsen. Inga laddningsskärmar. En del av uppgifterna går 

det att ångra valen på medans andra går det bara att starta om uppgifterna. Alla uppgifterna går 

att avbryta och starta om utan påföljder. Uppgifterna är väldigt olika. De flesta är enkla med få 

uppgifter, andra är lite mer komplexa med fler objekt inblandade. Det går att ha fler uppgifter 

igång samtidigt men det är inte de vanliga. 

 

Navigation: Appen har två olika sätt att navigera den första - med en hierarkisk struktur - där 

man går igenom ett hus och klickar sig från rum till rum och sedan väljer mellan olika minispel 

(bild 5). Och den andra där man ser huset uppdelat i sektioner och alla minispel är i bild 

samtidigt där endast ett klick behövs för att komma till slutdestinationen, det vill säga 

minispelet (bild 6). 
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Bild 5. Hierarkisk struktur i Pippis Villa Villekulla 

 

 
Bild 6. Hierarkifri struktur i Pippis Villa Villekulla 

Bamse - Världens starkaste björn:  

I Bamse finns det en uppsjö med olika aktiviteter barnen kan ägna sig åt. Allt från att lösa 

pussel och rita till att titta på film eller läsa serietidnigen. Appen är anpassad för åldersgrupp 

fem och yngre. 

 

Syn: Det mesta är statiskt och ger ett lugnt intryck. Färgvalen är goda med max sju färger i 

samma bild. Färgvalen ger ett glatt intryck. God kontrast överlag med tydliga färgsskillnader, 
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men på sina håll mindre god där till exempel en ikons färg är nära bakgrundsfärgen. Bakgrunden 

till "playknappen" är i samma färg som rutan videon spelas i. 

 

Symboler och ikoner: Intuitiva ikoner. Figurerna används som ikoner för att gå in i 

undermenyer. Dessa är även tydligt skilda från varandra och bakgrund. En sedvanlig playknapp 

för att spela videoklipp. Soptunna för att rensa och börja om. Detta kan vara lite vilseledande 

då det kan få en att tro att man slänger det man gör. Pilar används för att utföra olika handlingar; 

backa i menyn eller peka på början på huvudmenyn. Text används sparsamt ihop med ikonerna. 

 

Minne: Det är endast ett moment i spelet som kräver att spelaren utövar dess explicita minne 

(när de blir uppmanade att leta upp ingredienser i hemmet för att baka pannkakor). Dock spelar 

det ingen roll för appen om barnet hittat rätt färg att scanna, den ger rätt oavsett. I övrigt spelar 

ikonerna och symbolerna på det implicita minnet. Varierande minispel med olika komplexitet. 

Generellt sett icke-komplext. Det spretar inte iväg och den information man får hänger ihop. 

 

Motorik: Det är ett relativt statiskt spel där man för det mesta kan klicka på ett objekt och 

sedan klicka på ett annat ställe för att släppa objektet där. Stora objekt överlag, men med mindre 

objekt i vissa minispel. Viss justering för rörelsen förekommer. Men i andra minispel så kan 

spelaren till exempel måla, vilket kräver en viss finmotorik. I synnerhet då de spelar spelet på 

en smartphone där skärmen är mindre. Exempelvis är en figur som ska målas relativt liten och 

penseln man målar med är stor i relation till figuren. Förlåtande dock då det är lätt att börja om.  

 

Text: Text används i huvudsak inte alls, förutom när man är inne i serietidnings-menyn. Där 

bläddrar man i en serietidning och får texten uppläst med musik och ljudeffekter (fågelkvitter 

till exempel). Barnet blir med andra ord aldrig lämnad med enbart text. Undantaget är 

minispelet “Skola” där det kan förekomma serietidningar barnet kan läsa som inte 

ackompanjeras av ljud som läser upp. 

 

Ljud: Glada och upplyftande toner. Introduktionsvideo till de flesta minspel. En blandning av 

cartoonified-ljud och auditory icons. Varningsmeddelande om barnet väljer en funktion som 

kosta pengar. Ljudfeedback vid navigering. 

 

Fokus: Startskärmen ger ingen indikering på att spelet laddas. På en äldre telefon kan det verkar 

som att appen har hakat upp sig. Inte helt användarvänligt då det kan leda till frustration, om än 

en kort stund. I värsta fall kan det leda till att man stänger av och startar om appen. Om spelaren 

försöker öppna en funktion i spelet som kostar pengar får man fram pop-up ruta som uppmanar 

att knappa in summan av två siffror. Detta i samband med en ljudslinga som talar om att en 

vuxens närvaro krävs. Denna ruta kan dock enkelt stängas ner och spelandet kan fortsätta. 

 

Navigation: Introduktionsvideo vid start av spelet, samt även i vissa undermenyer. Inte en 

hierarki-fri struktur, men val av meny fyller hela skärmen med en tydlig “bakåtpil”. Oftast 

endast en undermeny, men enstaka undermeny har ytterligare en meny under sig. Övergripande 

har appen en hierarkisk navigering utan dropdown-menyer. 

 

 

SVT Barnkanalen 
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SVT Barnkanalen är en videotjänst som SVT tagit fram för barnprogram. I appen kan barn 

bland annat titta på favoritprogram och upptäcka nya program. Appen är åldersanpassad för 

åldersgrupp sex till åtta år. 

 

Syn: Ett generellt mörkt tema med mörk bakgrund och ljusa klickbara ikoner (skärmdumpar ur 

program). Färger, utöver svart bakgrund och vit förgrund (när man klickar på ett program), 

används i princip inte. De färger som finns kommer i regel endast från programmen och deras 

skärmdump samt menyraden högst upp. God kontrast med tanke på ovanstående. En något lugn 

om än mulen känsla.  

 

Symboler och ikoner: Tydliga och relativt stora knappar. Symboler används i form av 

kategorier. Detta i samband med text för att förtydliga. Ett “hjärta” för populära program, en 

“TV” för det man tittat på, “stjärna” för favoriter samt lite mer otydliga symboler för till 

exempel programtips (en snöflinga), klassiker (en hand som gör tummen upp), etc. Inte helt 

klart vad alla symbolera ska symbolisera utan att man på förhand lärt sig symboliken hos vissa 

av dom. Symbolerna är på ett tydligt sätt förknippade med ett visst innehåll, vilket indikerar på 

att de är interaktiva. 

 

Minne: Relativt många symboler att hålla reda på, så det blir en del att lära sig och minnas i 

symbolväg (explicita minnet). I övrigt håller appen koll på vilka program man har tittat på och 

vilka man följer, så användaren inte behöver ha koll på alla. 

 

Motorik: Statisk app. God storlek på ikoner. De är väl skilda från varandra vilket minimerar 

risken för att träffa fel ikon. För att scrolla förflyttar man sitt finger sidleds. Råkar användare 

dra lite för mycket snett uppåt eller snett nedåt scrollar innehållet fortfarande åt samma håll. I 

övrigt är det klick som gäller för att spela upp, pausa, texta etc. En plats där motoriken kan 

ställa till det är vid scrollning under filmtittande. Där kan en liten rörelse göra att man scrollat 

mer än önskat. Knappar för "finscrollning" hade kunnat eliminera det.   

 

Text: Klickar man på ett program så blir bakgrunden suddig och programmet i fråga hamnar i 

fokus samtidigt som det under programmets ikon (skärmdump) öppnar sig en undermeny med 

rubrikerna "Säsong" som i sin tur ordnar avsnitten med siffror. Den text som finns är väl 

strukturerad och tydlig i kontrast till bakgrunden. 

 

Ljud: Inga ljud förekommer förrän man spelar ett avsnitt ur ett program. 

 

Fokus: Vid start “rullar” en cirkel som indikerar på att innehållet laddas och att användaren ska 

avvakta. Man kommer direkt in i appen. Det första som visas på skärmen är alla program man 

kan välja mellan. God respons överlag, men vid enstaka tillfällen tog det längre tid än normalt 

att ladda och påbörja ett avsnitt av ett program. Skulle ett program ta lång tid på sig att starta 

så kan man lätt gå tillbaka. 

 

Navigation: Vid start kommer man direkt till huvudmenyn med överblick över alla kategorier 

och skärmdumpar från programmen. Klickar man på ett program så minskar ljusstyrkan 

i  bakgrunden och programmet i fråga hamnar i fokus samtidigt som det under programmets 

ikon (skärmdump) öppnar sig en undermeny med rubrikerna "Säsong", som i sin tur ordnar 

avsnitten med siffror. Undermenyer uppmanar till att scrolla genom att indikerar på att mer 

innehåll finns genom att visa en liten del av nästa avsnitt längst till höger i bild. Klicka först, 

och svep sen. Appen har en tvådimensionell hierarki-fri struktur utan dropdown-menyer 
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EverRun  

I EverRun så springer man med hästar och plockar blomblad. Fälten som hästarna springer 

på består av tre “banor”, där hinder kan komma upp, och som man kan förflytta sig mellan. 

Spelet är åldersanpassat för åldersgrupp sex till åtta år. 

 

Syn: Färgerna hålls under sju under en och samma skärm. Ett färgglatt, om än relativt mörkt 

tema i huvudmenyn. Ger känsla av mystik. God kontrast mellan bakgrund och hästar. Mindre 

god kontrast mellan bakgrunden och förgrund. Väl i spelläge så är det mycket som händer, 

vilket är i spelets natur, men i övrigt ett statiskt gränssnitt. 

 

Symboler och ikoner: Tydliga symboler som visar vad som sker om man klickar på dessa. De 

är även väl skilda från varandra. Till exempel en u-svängd bakåtpil som indikerar på att “börja 

om”. Träd-ikonen är "hemikon" som tar en till trädstammen (huvudmenyn). Intuitivt då trädet 

var det första man fick se i samband med start av spelet. Tydligt tema för ikonerna där de 

använder samma färg för liknande funktion. Ingen text användes i samband med ikonerna. 

 

Minne: Hästarna har olika egenskaper, vilket triggar det explicita minnet. Svepgesterna som är 

det primära sättet att styra hästen och som behöver läras in triggar också det primära minnet. 

Vad gäller gränssnittet så är det de få ikonerna som navigerar spelaren från en plats till en annan. 

Om en häst har spelats och samlat poäng så visas inte dennes namn längre i "stallet" 

(trädstammen) utan antal poäng denne samlat. Vilket gör att spelaren måste minnas hästens 

namn och utseende. Minimal komplexitet och informationen hänger samman. 

 

Motorik: Då man scrollar i sidled är inte finmotorik särskilt viktigt. Man behöver inte scrolla 

helt rakt åt endera håll för att valet ska gå till nästa häst. Detsamma gäller i spelläge där man 

endast sveper åt höger, vänster och uppåt. Tre relativt enkla gester som inte kräver allt för 

noggrann finmotorik då systemet förstår rörelsen även om den inte är helt rak. Tillfälle för att 

lära sig kontrollera hästen ges i en första introduktion i spelet. 

 

Text: Enda texten att tala om är namnet på hästarna i huvudmenyn, samt antalet poäng hästen 

samlat ihop. Hästen namn läses upp när man scrollat till just den, men poängen läses dock inte 

upp. 

 

Ljud: Överliggande berättarspår guidar användaren. Använder sig främst av familjära ljud 

(auditory icons) med något enstaka överdrivet ljud från verkligheten (cartoonified-ljud). Olika 

ljudspår beroende på var man befinner sig i spelet (menyn, framstegsträdet, i själva spelet när 

hästen springer). Dessa är väl anpassade till aktiviteten man gör, till exempel snabbare och 

snabbare och gladare musik när hästen springer och lugnare mer mystisk musik när man väljer 

häst. 

 

Fokus: Spelaren möts av en animerad introduktion till spelstudion, medan appen laddar. Man 

ser att det händer något och inväntar dess slut. Enkel huvudmeny där val av häst i princip är det 

enda man behöver göra. Val kan ändras utan fördröjning. I övrigt en responsiv app. 

 

Navigation: Överliggande ljudspår guidar spelaren. Animerade instruktioner i samband med 

en berättarröst som förklarar hur man styr hästen och rösten berättar sedan även en historia i 

bakgrunden om hästen och världen de lever i. En huvudmeny, och det är princip allt. Man 

navigerar mellan de olika spelbara hästarna genom att scrolla antingen åt höger eller vänster 

och väljer därefter hästen man vill spela med. Därefter sätter spelet igång dirkekt. Alternativt 
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kan man klicka på trädikonen som påvisar hur långt man kommit i spelet. Samma ikon tar 

spelaren tillbaka till huvudmenyn. Appen har en hierarki-fri struktur utan dropdown-menyer. 
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6. Analys 

I detta kapitel kommer vi med hjälp av teori och tidigare forskning analysera datainsamlingen. 

Kapitlet kommer delas upp i ramverkets åtta kategorier. Där kommer vi gå igenom hur väl 

apparna uppfyller kriterierna i ramverket och hur väl apparna stämmer överens med den 

övriga teorin. 

6.1 Syn 

Då barn kan ha svårt att skilja på objekt i förgrund och bakgrund är det viktigt att ha hög kontrast 

och stor färgskillnad mellan objekt och bakgrund (Hourcade, 2008). Alla förutom en av apparna 

använde sig av starka kontraster och stor färgskillnad, den som stack ut (SVT Barnkanalen) 

använde sig endast av en av dem (kontrast) för att få ikoner att bli lättare att skilja från 

bakgrunden. Enligt Hourcade (2008) bör man även använda kontrast samt stor färgskillnad när 

det gäller rörande objekt. I ett av spelen (Pippis Villa Villekulla) var det tio objekt man skulle 

“smälla”, alla objekten hade inte samma färg utan färgen verkar ha varit slumpmässiga. 

Färgerna skilde sig från bakgrunden men vissa var mer lika bakgrunden än andra. Det var 

varken hög eller låg kontrast mellan objekten och bakgrunden i det minispelet, i övrigt hade 

appen bra kontrast och färgval. Endast tre av apparna överskred sju färger (Pettsons 

Uppfinninfar 3, Bamse och EverRun). 

 

För att underlätta barns användande av visuell information kan man introducera ett fåtal objekt 

i början och sen stegvis lägga till fler (Hourcade, 2008). Endast ett fåtal appar gjorde detta. De 

flesta hade redan vid start full tillgång till alla objekt men de flesta hade väldigt få objekt. Endast 

en app (Sago Mini Friends) hade en introduktionsfas där användaren lärde sig att handskas med 

flera av objekten. De flesta apparna bestod av minispel där man i olika spel hade olika tillgång 

till objekt (Pettsons Uppfinningar 3, Brio World - Railway, Sago Mini Friends, Alfons Tut, 

Pippis Villa Villekulla, och Bamse). 

 

Alla apparna använde sig av behagliga färger. Vissa höll sig väl inom ramverket medan två 

stack ut (Sago Mini Friends, SVT Barnkanalen). Sago Mini Friends hade fler färger än 

rekommenderade sju, men detta kompenserades av att färgvalet var i pastellfärger. SVT 

Barnkanalen hade svart bakgrund med ljusa ikoner. Färger användes sparsamt vilket gav en lite 

dystrare känsla. 

6.2 Symboler och ikoner 

Enligt Barfield (2004) ska en ikon vara intuitiv det vill säga att användaren inte ska behöva lära 

sig vad ikonen gör men han menar samtidigt att detta är en omöjlighet att alltid lyckas med. 

Användare kommer behöva lära sig vissa ikoners funktion och eller betydelse. I två av apparna 

används till exempel blinkande ikoner för att visa att ikonerna är interaktiva (Dr. Panda Julbuss 

och Pippis Villa Villekulla). Hourcade (2008) skriver att ikoner bör skiljas från bakgrunden. 

Alla appars ikoner skiljde sig från bakgrunden antingen genom färg och kontrast eller genom 

att ikonerna avvek i skala från resten av miljön de va i. 

 

Symboler är bilder med en bakomliggande betydelse som man behöver lära sig (Barfield, 2004). 

Hourcade (2008) menar att barn har svårare med att förstå symboler än vuxna. Och Piaget 

(2008) menar att barn i det preoperationella tänkandetstadiet lär sig symboler i två till sju 
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årsåldern. Vilket kan göra det svårt för barn i den åldern att förstå symboler och att de därför 

bör vara så intuitiva och enkla som möjligt för att barnet ska ha en chans att förstå dem. I 

apparna vi testat använde sig alla av tydliga ikoner med inbjudande symboler. Då apparna 

vänder sig till barn så var det tydligast när ikonerna var sagofigurer eller liknande objekt som 

barnen känner igen. Det är oftast tydligt att de är klickbara trots att vissa symboler inte alltid är 

självklara, då barn inte hunnit lära sig deras innebörd. 

6.3 Minne 

Yngre barn har svårigheter med att använda sig av explicit minne, därför är det bra att inte kräva 

sådana förmågor om  användargruppen är yngre barn (Hourcade, 2008). I endas två appar 

(Pippis Villa Villekulla och Bamse) var explicit minne en faktor, dock var det inte ett “krav” i 

Bamse för att klara uppgiften. Då arbetsminnet är sämre hos barn än hos vuxna kan det vara 

bra att inte ha för komplexa uppgifter för barn (Hourcade, 2008). Alla förutom en av apparna 

har uppgifter med låg komplexitet. Brio World - Railway hade mer komplexa uppgifter med 

mycket problemlösning krävs det att användaren ska bygga en bana genom att placera ett flertal 

objekt på rätt plats som sedan triggar händelser som i slutändan löser en uppgift. En annan 

(Bamse) hade varierande komplexitet i sina diverse minispel. 

6.4 Motorik 

Att koordinera rörelser med båda händerna är svårt för barn men det blir lättare i tre till 

sjuårsåldern, detta gör att det kan ta längre tid för barn att lära sig rörelser vilket gör att det 

behöver finnas plats och tid för dem att lära sig det (Hourcade, 2008). Endast en av apparna 

(SVT Barnkanalen) krävde mer avancerade rörelser, då man användaren kan scrolla under tiden 

denne tittar på videoklipp. Det var svårt att hamna där man ville i klippet och knappar för 

“finscrollning” hade kunnat avhjälpa det. Koncentrationsförmågan påverkar motoriken 

(Hourcade, 2008) och att ha knappar att trycka på för att spola i filmen eller en meny med 

stillbilder där man väljer vilken scen man vill spola till skulle kunna vara alternativ för att 

minska att användaren hamnar fel. 

 

När vi undersökte apparna så visade det sig att knapparna generellt sett hade bra storlek. Mindre 

i vissa appar, lite större i andra. Men överlag var knappstorlekar tillräckligt tilltagna. I apparna 

för barn sex till åtta år var alla utformade med tillräckligt stora knappar för att underlätta 

tryckande. Sago Mini Friends, Dr. Panda Julbuss, Bamse och SVT Barnkanalen stack ut med 

sina mindre knappar, och då enbart i kategorin noll till fem år. Dessa  hade i vissa moment små 

knappar, som till exempel vid färgval, men även små ytor att utföra vissa moment på. Till 

exempel i Bamse där användaren kan måla genom att fylla i en figurs konturer. Figuren i sig 

var liten och det gick inte att se var man fyllde i färg då fingret hamnade i vägen. 

6.5 Text 

När man utvecklar för barn som användargrupp bör man inte använda sig av, eller i alla fall 

minimera användandet av text (Hourcade, 2008). Det märks att utvecklarna av apparna tagit 

detta till sig när de designat deras appar. Inte i någon av apparna krävdes läskunnighet för att 

de skulle kunna användas. I de fall där text användes var det i kombination med tal som läste 

upp texten. En app (SVT Barnkanalen) använde sig huvudsakligen av text utan tal/ljud, men 

då de alternativ man kan välja mellan hade bilder i kombination med texten så kunde man ta 
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hjälp av dessa för att navigera rätt. Dessutom låg appen under kategorin Barn sex till åtta år, 

ungefär den ålder då barn börja lära sig läsa (von Mentzer & Wandin, 2015). 

 

I enstaka fall krävdes text för att få tillgång till enskilda funktioner, som att döpa ens karaktär 

och läsa en stoppskylt för att få maximal förståelse av ikonens betydelse. I ett fall (Brio World 

- Railway) förekom text för att beskriva scenariot spelaren befann sig i, i detta fall var det 

kombinerat med röster som läste texten vilket gör att spelet är anpassat till barn utan 

läsförmåga samt gav större inlevelse i vad som hände och att det handlade om att man utförde 

ett uppdrag. Text som lästes upp i de olika apparna, till exempel i en introduktion eller 

vägledning, var korta och koncisa, vilket är av vikt för att barn inte ska tappa fokus (Barfield, 

2004). 

6.6 Ljud 

Ljud har en stor roll i de appar vi testade. Det återfinns som glada toner i bakgrundsmusiken, 

som feedback när man utför en handling och som indikation på att något positivt eller negativt 

håller på att ske. Ljud används även skickligt under spelens gång för att skapa en känsla hos 

användaren, vilket är i linje med Shneiderman & Plaisant (2010). Vissa spel, (till exempel 

EverRun) hade en kortare ljudslinga i huvudmenyn som, om man tog tid på sig i valet av häst, 

började repetera sig ganska snabbt. I övrigt var ljudslingor, melodier och korta ljudeffekter väl 

separerade mellan olika handlingar men med bibehållet tema, vilket är i enighet med Barfield 

(2004). Ljud användes flitigt i Pettsons Uppfinningar 3, Pippis Villa Villekulla, Bamse och 

EverRun där text förekom. Till exempel för instruktioner på hur appen eller spelet navigeras 

eller läsa en saga. 

Med tanke på spelens målgrupp använde sig nästan alla spel på ett eller annat sätt ljud som var 

av kategorin cartoonified, det vill säga en överdriven ljudbild av familjära ljud. Detta 

kombinerades i många fall även av earcons som i samband med en snabb responsivitet i spelen 

till en början kunde vara nya för åhöraren, men efter att ha hört en gång i samband med en 

handling blev igenkännbara och förståeliga. 

 

Endast tre appar (Pettsons Uppfinningar 3, Alfons Tut och Bolibompa) använde sig av ljud för 

att påverkar användaren till att agera på ett specifikt sätt. 

6.7 Fokus 

Alla spel vi testade hade en startskärm av något slag. Det kunde antingen vara en enkel startbild, 

startbild med ljud eller en kort animation. Då smartphones har olika prestanda blir det 

naturligtvis skillnad på laddningstider. Endast tre appar (Toca Boca Kitchen 2, SVT 

Barnkanalen och EverRun) markerade att något laddades. Detta gjordes med hjälp av 

animationer, till exempel en cirkel som snurrade. Medans de flesta enbart visade en statisk 

startbild. Detta kan enligt Shneiderman & Plaisant (2010) leda till att barnet tröttnar, tappar 

intresse eller fokus, eller helt enkelt känna frustration om laddtiden är relativt sett lång och inget 

indikerar på det. 

 

Apparna för noll till femåringar är väldigt enkla i sina utformanden, med undantag för Brio 

World - Railway. Med de relativt få saker spelaren kan göra skapar utformandet ett större fokus 

på just de sakerna. Detta minimerar risker för att barnen ska bli frustrerade eller tappa intresset 

då de oftast har svårt att fokusera på flera uppgifter samtidigt (Hourcade, 2008). Spelmomenten 

var aldrig satta med en tidsaspekt. Det, i kombination med en design där barnen ”inte kan göra 
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fel” - det vill säga där handlingarna på förhand anpassats så att det finns en naturlig 

ordningsföljd, eller ingen ordningsföljd alls utan fokus ligger på att leka - så öppnar det upp för 

att utforska sig fram tills de är nöjda. Detta rimmar väl med Shneiderman & Plaisant (2010) 

som menar att lämplig design för barn är att ge dem känslan av kontroll och god återkoppling. 

Det faktum att tid inte är en faktor i de olika spelmomenten innebär att barn kan ta sin tid och 

utforska i sin takt. 

 

Alla appar, förutom två (Alfons Tut  Dr. Panda Julbuss), låter barnen ångra en viss handling 

eller ett händelseförlopp (till exempel börja om och rita), vilket utökar självsäkerheten och gör 

att barnet vågar prova sig fram ohämmat (Shneiderman & Plaisant, 2010). Alla appar var 

responsiva och visade inga tecken på större väntetider mellan input och handling. Utvecklarna 

verkar ha varit väldigt noggranna med att inte ha med funktioner och alternativ som inte är 

relevanta, vilket bidrar till ökat fokus på det som är viktigt.  

6.8 Navigation 

Ingen av apparna använde sig av komplicerade menystrukturer. De flesta appar (Sago Mini 

Friends, Toca Boca Kitchen 2, Alfons Tut, Dr. Panda Julbuss, Bolibompa och EverRun) 

använde sig även av en hierarkifri struktur, som i sin tur – enligt Bergman (2000) – minskar 

risken för förvirring hos användaren. Endast en app (Pippis Villa Villekulla) använde sig av två 

typer av navigering, en hierarkisk- och en hierarkifristruktur som det går att växla mellan.  

 

En konsekvens av icke-komplexa menystrukturer på en begränsad skärmyta är att antalet 

funktioner minimeras till de viktigaste (Hourcade, 2008), vilket alla appar vi testat, med 

undantag för Brio World - Railway, levde upp till. Ingen av apparna använde sig av dropdown-

menyer, vilket Hourcade (2008) menar är viktigt att försöka undvika, då barn i det 

preoperationella stadiet ofta har svårt för det. 

I Pettsons Uppfinningar 3, Bolibompa, Pippis Villa Villekulla och EverRun förekom dessutom 

en berättarröst som, ibland i kombination med text, förklarade och guidade användaren till rätt 

plats i appen. Detta torde minska inlärningstiden och försäkra att användaren hittar rätt utan att 

”gå vilse” i appen (Hourcade, 2008). I de fall en undermeny inte tog upp hela skärmen tonades 

ljusstyrkan ner i bakgrunden och förgrunden (undermenyn man är på) hamnade i fokus. I 

kombination med menyer som tar upp hela skärmen och tvådimensionella menyer använde 

Bamse och EverRun sig av binära menyval för att uppmärksamma barnet om något, till exempel 

att en vuxens närvaro krävs eller om man vill starta om eller återgå till huvudmenyn. 

Kombinationen av ljud för feedback och guidning, figurer som ikoner och konsekvent 

användande av symboler i utförande av samma funktion leder till att användaren får en god 

överblick över systemet. 
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7. Slutsats 

I detta kapitel ämnar vi - med hjälp av den genomförda analysen - svara på frågeställningarna 

samt belysa ramverkets användning och betydelse. 

 

Vi har, i de undersökta apparna, fokuserat på ett antal aspekter hos användargränssnittet och 

hur väl de är implementerade med utgångspunkt i vårt ramverk. Kombinationen av dessa har 

gett oss en helhetsbild över hur väl de implementerats. 

 

Angående frågeställningen “Hur väl förhåller populära smartphone-appar sig till vårt ramverk 

baserad på rådande användbarhetsteori?” har vi kommit fram till att: 

• Apparna i väldigt hög grad uppfyller det ramverket lyfter som viktigt för att uppnå hög 

användbarhet för barn. 

• De flesta delarna i ramverket har varit implementerade i alla appar, dock inte till punkt 

och pricka. De appar som avvek kompenserade detta genom att implementera andra 

medel. Till exempel då de använde sig av text så komplementerades det med en 

berättarröst och om färger överskred sju stycken kompenserades det av att färgvalet 

bestod av pastellfärger. 

 

Efter genomförd studie har vi även kommit fram till att: 

• Ljud är den bäst implementerade delen från ramverket. Genomgående har ljud på ett 

tydligt och effektivt sätt använts för att ändra stämning, höja eller sänka tempot, varna 

och ge andra typer av feedback. Här finner vi att endast en app avviker från ramverket 

då den inte använder ljud alls i gränssnittet.  

• Utöver det har vi funnit att flera av apparna använt sig av ytterligare en funktion för att 

öka användbarheten; att via berättarröst få information för navigering och få text 

uppläst. 

• Ramverket innefattar de mest centrala delarna för att kontrollera och eller att utveckla 

appar med hög användbarhet. 

• Men vi kan konstatera att ramverket skulle behöva kompletteras med mer forskning om 

ljud som möjlighet att komplettera text. 

 

Vad gäller ramverket i sig anser vi att det är ett effektivt sätt att påvisa styrkor och svagheter i 

appar för barn. Dess åtta kategorier framstår som vedertagna, dels ur ett teoretiskt perspektiv 

men även ur ett praktiskt då de med tydlighet framkom som “mätbara” i apparna vi testade.  

 

I denna studie användes ramverket för att i efterhand, det vill säga efter att apparna utvecklats 

färdigt, kontrollera hur väl de förhåller sig till de åtta kategorierna ur rådande teori. Men vi 

anser även att det med fördel skulle kunna användas under en apps utvecklingsfas också. 
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8. Diskussion 

Vi har kommit fram till att apparna i stor utsträckning implementerat de teorier vi har i vårt 

ramverk. Om det är medvetet eller inte går inte att säga utifrån vår studie, men vi antar det. Vi 

hade förväntat oss att mycket skulle stämma, men att det också skulle finnas fler brister än det 

faktiskt gör. Detta kan bero på att vi tittat på appar som alla är på topplistor och därför 

antagligen har en hög användbarhet. Vi tänker att det nästan är ett måste för att en app ska 

hamna på en topplista. Populariteten kan självklart även  bero på intresse hos användargruppen 

och på marknadsföring. 

 

Apparna har delvis haft andra medel implementerade för att uppnå högre användbarhet. Till 

exempel textuppläsning. Att vi inte hittade någon teori för textuppläsning ser vi som en brist 

och något som ramverket skulle behöva kompletteras med. Vi är båda övertygade om att det 

skulle ha en positiv inverkan på användbarheten om fler appar implementerade funktioner för 

att få text uppläst. Det skulle även kunna appliceras på ikoner. Man kanske skulle kunna dra 

med fingret i en svepande rörelse över en ikon eller symbol för att få berättat för sig vad ikonen 

gör eller vad symbolen betyder. Detta är något vi tror behöver forskas mer på och vi tror att det 

kan ha stor betydelse för användbarheten för barn, speciellt för barn under sju då de oftast har 

svårt för att förstå text och svårt för symboler med vilket gör att de får det svårare att förstå 

appen. 

 

I denna studie valde vi appar i toppskiktet av topplistorna i både App Store och Play Store, men 

det vore intressant att se hur det ser ut med användbarheten i appar längre ner i topplistan för 

att se om de skiljer sig och för att dra slutsattser om hur stor roll användbarhet spelar för 

populariteten hos en app. För att ha möjlighet att generalisera studien till ett bredare omfång 

skulle det vara nödvändigt att testa ett större antal appar och möjligen göra en större 

djupdykning i apparna. Även att göra en kvantitativ studie där man tittar på ett större antal appar 

för att få en tydligare bild av hur ofta de olika kategorierna av ramverket implementerats skulle 

vara intressant. Utöver det skulle man kunna genomföra intervjuer med utvecklare för att ta 

reda vilka om några teorier de använder sig av. För att bygga ut ramverket och förbättra den 

föreslår vi även att inkludera barn, i form av intervjuer, eller än bättre, observationer under 

användning av apparna. 

 

En tanke vi har är att det skulle behövas göras mer forskning om hur text och symboler i 

samverkan med varandra påverkar användbarheten för barn, speciellt i åldrar då barn lärt eller 

lär sig läsa. Vi fann att teorin på den här punkten var oklar. Hourcade (2008) menar att text så 

långt det går bör uteslutas när man utvecklar för barn. Medans Barfield (2002) menar att man 

bör använda text som ett komplement till symboler för att ge den snabbaste och bästa 

upplevelsen. Dessa är inte helt motsägande men de är inte helt enkla att sammanföra heller.   

 

Viktigt att påpeka är att ramverket vi skapat främst är ämnad för att ur ett generellt perspektiv 

undersöka användbarheten. Ramverket skulle förmodligen kunna ändras och anpassas för 

djupare ändamål än att undersöka användbarheten så generellt som vi gjort. En tanke är att bryta 

loss en eller flera av kategorierna och ta fram än mer teori och tidigare forskning kring dem för 

att göra en grundligare undersökning om just den eller de kategorierna. Till exempel om 

huruvida just “navigation” implementerats i en viss app. Detta ger ett intryck av att ramverket 

till viss mån kan agera som mall för hur man skulle kunna gå tillväga för att skapa metoder för 

att undersöka appar framöver. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Testappar 

• Pettsons uppfinningar 3 Från Play Store Version: 1.0 

• Brio World- Rialway Från Play Store Version: 3.0.3 

• Sago Mini Friends Från Play Store Version: 1.3 

• Toca Boca Kitchen 2 Från Play Store Version: 1.2.2-RC2-play 

• Alfons tut Från Play Store Version: 1.1.1 

• Dr. Panda Julbuss Från Play Store Version: 1.01 

• Bolibompa Från Play Store Version: 3.2.0 

• Pippis villa villekulla Från Play Store Version: 1.4.0 

• Bamse Från App Store Version: 2.2  

• SVT barnkanalen Från App Store Version: 2.0.3 

• EverRun Från App Store Version: 1.1 

 

Bilaga 2 – Ramverkets frågor för datainsamling 

Frågor: Syn 

Hur är kontrasten på objekten? 

Är det fler eller färre än sju färger? 

Hur introduceras objekten i apparna? 

Vilken stämning ger färgerna upphov till? 

Färfgskillnad mellan objekt, och objekt och bakgrund 

 

Frågor: Symboler och ikoner 

Är ikonerna intuitiva? 

Är ikonerna tydligat skilda från varandra och 

bakgrund? 

Är ikonerna utformade på liknande sätt? 

Används symboler istället för text? 

Är det tydligt att ikonerna är interaktiva? 

 

Frågor: Minne 

Krävs explicit minne i appen? 

Är uppgifterna komplexa? 

Hänger många informationsbitar samman? 
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Frågor: Motorik 

Förekommer visuell återkoppling för att justera 

rörelser? 

Är ikonerna stora? 

Krävs att man kan koordinera båda händerna? 

Finns det utrymme för att lära sig rörelserna? 

Är appen förlåtande? 

Är det mycket stimuli? 

 

Frågor: Text 

Innehåller appen text? 

Är texten modifierad eller strukturerad på något 

speciellt sätt? 

 

Frågor: Ljud 

Används ljud för att styra användaren, t.ex. genom att 

"skrämma" användaren till att inte göra något? 

Vilka typer av ljud förekommer? 

Hur långa är ljuden, används de som feedback på 

handlingar? 

Används ljud i samband med navigering? 

 

Frågor: Fokus 

Hur är responsen på utförda handlingar? 

Finns det möjlighet att ångra sina val? 

Kan man starta om uppgifter utan påföljder? 

Hur är uppgifterna strukturerade (komplexa 

instruktioner)? 

Behöver barnet handskas med många uppgifter på 

samma gång? 

 

Frågor: Navigation 

Vilken typ av navigering används? 

Förekommer drop down menyer? 
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