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Abstract

I samband med samhällets digitalisering används tekniken som mer och mer

hjälpmedel. Teknik kan skapa nya möjligheter och e↵ektivisera uppgifter som tidi-

gare varit helt beroende av människan. Inom socialpsykologi är enkätundersökningar

ett vanligt tillvägag̊angssätt för att samla data. Vi har i ett samarbete med Robert

Thornberg och Linda Wänström utformat en applikation för att samla in data vid

enkätundersökningar för barn i enlighet med önskem̊alet att byta ut pappersenkäter

mot surfplattor. Deras syfte med slutprodukten är att undersöka Moral Disengage-

ment för barn i åldern 10-14 år för att se om det finns en koppling till mobbning. Vi

har undersökt hur interaktion och design bör utformas för att möta användarens be-

hov vid datainsamlingen. Denna rapport visar hur projektet har genomförts fr̊an att

projektgruppen fick uppdraget, framtagning av design anpassad för barn, prototyptest

till själva utvecklingsarbetet och observationstillfällen. Studien resulterade i en An-

driodbaserad applikation anpassad för barn som skall användas vid datainsamling,

via enkäter. Det finns stora möjligheter för vidare utveckling av produkten.



Inledning

Moraliskt Disengagemang handlar om
sociala och psykologiska processer där
människor kan skada n̊agon annan ver-
balt eller fysiskt, utan att själva må d̊aligt
över det. Robert Thornberg och Linda
Wänström vill undersöka om detta för
barn i åldern 10-14̊ar är kopplat till mobb-
ning. De kommer att använda sig av
enkäter för att samla sin data. Syftet är
att e↵ektivisera och förbättra denna del
av sitt projekt. Vid enkätundersökningar
bör alla aspekter analyseras för att inte
p̊averka resultatet negativt. Projektgrup-
pen har därför undersökt hur en applika-
tion ska utformas för att b̊ade e↵ektivisera
arbetet med datainsamlingen samt bidra
till att möta målgruppen p̊a bästa sätt.
Användbarheten bör vara s̊a intiutiv som
möjligt för att undvika att p̊averka resul-
tatet p̊a ett negativt sätt. Teoretisk bak-
grund om barns kognitiva förmågor samt
gränssnittsdesign har legat som grund. En
prototyp har utvecklats för att sedan im-
plementeras till androidsurfplattor, denna
surfplatta har sedan testats p̊a barn i
åldern 11̊ar för att undersöka applikatio-
nens användbarhet. Detta med hjälp av
observationstillfällen och utvärdering.

Syfte

Hur ska en digital enkät utformas och im-
plementeras för att bäst möta målgruppen
samt undvika att p̊averka resultatet p̊a ett
negativt sätt? Med tanke p̊a målgruppen
bör de utvecklingspsykologiska aspekterna
finnas som grund till designval. Vidare
bör mer generella kognitva lagar som ex-
empelvis gestaltlagarna studeras och im-
plementeras [3]. För att utveckla ett
gränssnitt som är b̊ade användarvänligt

och möter målgruppen bör applikationen
testas redan i prototypstadiet och detta
ska utföras i enlighet med kriterier som
stöder utvecklingen[1]. Gruppen ämnar
att besvara dessa fr̊agor för att sedan
utveckla en applikation som kan användas
till Robert Thornbergs studie.

Teoretisk bakgrund

Studier om design för barn
Barns förmåga att lära startar i tidig ålder,
de har däremot inte lika bra kapacitet till
att tänka meta-kognitivt och reflektera
kring sitt lärande. De har inte samma
erfarenheter som vuxna och utvecklar fort-
farande sin förmåga att lära och först̊a.
Barn behöver kausala relationer mellan
händelser och objekt för att f̊a en bättre
först̊aelse. I enlighet med School sanitation
(2005) redogör författarna för vilka riktlin-
jer som bland annat bör finnas i åtanke med
fokusering p̊a inlärning: Barn lär sig bäst
när de f̊ar använda många sinnen. Informa-
tionen som barnen lär sig bör vara relevant
och relaterad till barnens omgivning. De
behöver uppmuntran, positiv återkoppling
bidrar till att barnen experimenterar p̊a ett
framg̊angsrikt sätt.

De presenterar vidare fyra riktlinjer för
gränssnittsdesign för barn i enlighet med
resultaten presenterade av Gilutz and
Nielsen (2007). 1. Animation och ljudef-
fekter var positiva designalternativ för barn
d̊a det bidrog till att barnen uppmuntrades
att stanna kvar p̊a hemsidan. 2. Barn har
en benägenhet att söka igenom sidor med
datormusen för att hitta klickbara omr̊aden
eller för att lyssna p̊a de ljude↵ekter som
finns tillgängliga. 3. Geografisk navigation
fungerar bäst med metaforer som hus, rum,
3-D kartor och andra simulerade miljöer
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som ger en överblick och bra ing̊angssätt
p̊a hemsidor. 4. Barn scrollade sällan p̊a
hemsidorna och interagerade oftast med
den information som fanns synlig.

Utvecklingspsykologi Sigelman och
Rider (2005) redogör för hur barns
uppmärksamhet utvecklas. Äldre barns
uppmärksamhet riktas, yngre barns
uppmärksamhet f̊angas. I utvecklingsfasen
f̊ar barn bättre kognitiva förmågor som att
uppmärksamhetsspannet blir längre, den
selektiva uppmärksamheten förbättras och
de blir bättre p̊a att planera. I ett experi-
ment utfört av Yendovitskaya (1971) skulle
barn sortera pappersremsor i olika färger i
l̊ador där barn som var 2-3 år gamla job-
bade ungefär 18 minuter, barn i åldern 5-6
jobbade en timme eller mer. Sigelman och
Rider förklarar att förbättringar sedan sker
löpande i och med att hjärnan utvecklas.
När barnen blir äldre blir de bättre p̊a
att planera och utföra systematiska, per-
ceptuella sökningar. Äldre barn är mer
benägna att undersöka mönster än yngre
barn. Visuell scanning blir mer detaljerad
eller uttömmande runt de första sex åren.
En av de mest framträdande studier av
detta fenomen gjordes av Elaine Vurpil-
lot (1968) som studerade ögonrörelser hos
4-10 åringar där de skulle se p̊a olika hus
och sedan avgöra om dom var identiska
eller inte. De flesta barn som var äldre än
sex år undersökte varje fönster p̊a huset
och scannade systematiskt av alla detaljer.
Förbättringar i visuell sökning fortsätter
genom barndomen till ungdom. Ungdomar
är mycket mer e↵ektiva och kan snabbt
se relevant information samt koncentrera
sig p̊a uppgiften de utför. Äldre barn har
en högre kapacitet och mer plats för ar-
betsminnet. De kan ocks̊a manipulera och
bearbeta information snabbare. De har

bättre kognitiva förmågor och de använder
konstant metoder för att lagra samt återf̊a
information fr̊an l̊angtidsminnet. Äldre
barn har även mer först̊aelse för sin egen
minneskapacitet, de vet till exempel hur
länge de måste studera för att f̊a kunskap
och vilka uppgifter som kräver mer. De
vet mer om omvärlden generellt och den
här kunskapen är att material de ska lära
sig är mer familjärt. Wickens (2012) tar
ocks̊a upp att symboler och ikoner används
för att representera kända koncept. Ikoner
försöker representera objekt, koncept och
funktioner genom att lita p̊a förmågan att
använda v̊ar förförst̊aelse för omvärlden.

Gränssnittsdesign
Je↵ Johnson (2010) skriver om gestalt-
principen och varför man bör ha
den i åtanke när man designar ett
användargränssnitt. Enligt gestalt-
principen grupperar människor ihop ikoner
som är nära varandra i horisontella eller
vertikala rader beroende p̊a hur ikonerna
är ordnade. Ikoner som liknar varandra
och sticker ut fr̊an mängden grupperas
ocks̊a tillsammans. Människans syn har ett
bias som gör att de fyller i luckor automa-
tiskt och kan därför se en helhetsbild av
segmentarade ikoner om de är grupperade
nära varandra. Gestaltprincipen innefattar
även symmetri, figure/ground och common

fate. Figure/ground är när en mindre sym-
bol är placerad ovanp̊a en större symbol,
d̊a uppfattas den mindre symbolen som
figuren och den större som grunden. Ett
exempel p̊a detta är pop up - fönster p̊a en
skärm. Common fate är när ikoner som rör
sig tillsammans upplevs som grupperade.

Johnson (2010) tar även upp vikten av att
inte placera viktig information i periferin.
Antingen bör viktig information som ligger
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i det perifera synfältet flyttas in i foku-
somr̊adet, genom en pop-up, eller dra till
sig uppmärksamhet genom exempelvis en
animation. Samma sak gäller för eventuella
felmeddelanden. Dessa bör placeras i ögats
fokusomr̊ade och man bör reservera färgen
röd i sin design endast för felmeddelanden.

De designmönster som användes var
hämtade fr̊an Designing interfaces av Jen-
nifer Tidwell (2011). I boken skriver hon
om vikten av att direkt ge användaren en
enkel uppgift som inte kräver särskilt my-
cket tankeverksamhet, till exempel klicka
p̊a en knapp. Detta ges i första sidan med
en clear entry point som direkt ger sig-
nalen att det är där man ska klicka. Om
användaren till början f̊ar en lätt uppgift
kommer det inte kännas lika jobbigt att
göra en mer tidskrävande uppgift senare.
Resultat ska direkt ges till användaren,
instant gratification, och kan exempelvis
vara när användaren klickar p̊a en knapp
och knappen ändrar färg för att indikera
att den är vald. För att navigera runt i
applikationen använder man stepwise nav-

igation som är en linjär navigering. Om
en uppgift tar tid att lösa kan det vara bra
med en progress indicator som ger feed-
back till användaren om hur l̊angt det
är kvar till målet. När användaren ska
välja ett alternativ som inte är en fri-
textruta är det lämpligt att använda en
drop down-chooser. Denna typ av de-
sign omformaterar de olika valbara alter-
nativen p̊a ett snyggt sätt och tar inte
upp plats p̊a sidan. Informationen syns
bara när användaren vill se den. De flesta
användarna idag är vana vid denna typ av
drop down - lista. Knappar som används
när en uppgift är slutförd om exempelvis
“Klar”, “G̊a vidare”, eller “Ok” bör starka
färger användas för att den ska st̊a ut fr̊an

mängden. Använd hellre text än ikoner vid
dessa typer av uppgifter d̊a det är lättare
att först̊a. Specifika ord är bättre än ordet
“Klar” för att undvika att användaren mis-
stolkar knappens funktion. Placera knap-
pen där det är mest troligt att användaren
hittar den. Sp̊ara uppgiftsflödet till det
sista steget och placera knappen där. Detta
är oftast längst ned p̊a sidan och/eller p̊a
höger sida. Ta även hänsyn till hur den
övriga designen ser ut för att l̊ata tidigare
funktioner bidra till att användaren hittar
knappen.

Metod

Under projektets g̊ang har gruppens
uppgift varit att ta fram en applikation
som ska ersätta pappersenkäter i Thorn-
berg och Wänströms förstudie i deras pro-
jekt om Moraliskt Disengagemang. Pro-
jektgruppen har inte producerat inneh̊allet
i enkäterna utan har endast fokuserat p̊a
designen kring presentation och funktion-
alitet i applikationen. Tillsammans med
kunden klargjordes vilka funktioner och de-
signmässiga detaljer som var nödvändiga,
som sedan blev riktlinjer för det fortsatta
arbetet. Kundens önskemål var att ha med
tre olika skattningsformulär. Tv̊a formulär
hade liknande svarsalternativ, där eleven
skulle skatta vilket svar som stämmer bäst
överens med sina egna handlingar. Det
tredje formuläret hade svarsalternativ med
procentsatser som kunden önskade presen-
tera grafiskt.

Observationstilfälle I
Vid första testtillfället besöktes en skola
och väl p̊a plats fick åtta femteklas-
sare samt tre fjärdeklassare prova app-
likationen. Under testningen närvarande
en facilitator och en observatör inne i
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det klassrum där applikationen testades,
tv̊a andra medlemmar ur projektgrup-
pen väntade utanför för att efter̊at ställa
fr̊agor till testdeltagarna. Facilitatorn
beskrev testproceduren för deltagarna och
informerade om anonymitet och etiska
principer. Projektgruppens tv̊a medlem-
mar utanför klassrummet hade en öppen,
semistrukturerad intervju med deltagarna
vartefter de slutfört testningen av ap-
plikationen. Årskurserna testade app-
likationen separat, där skillnaderna var
att facilitatorn läste upp fr̊agorna samt
genomförde den semistrukturerade inter-
vjun för fjärdeklassarna. Resultaten fr̊an
första besöket diskuterades med kunden
och handledarna. Lösningsförslag togs
fram och en prioriteringsordning med
tidsaspekten som viktigaste avgränsning
upprättades.

Observationstilfälle II - Återbesök
Under återbesöket p̊a skolan testades de
ändringar som utförts i applikationen
samt framtagna pappersprototyper för att
jämföra olika slags funktionalitet. Under
testtillfället närvarade tre av projektgrup-
pens medlemmar och deltagarantalet var
tio. Fem av deltagarna testade applika-
tionen och testningen utfördes p̊a samma
sätt som vid det första testtillfället, med
samma facilitator. Ingen semistrukturerad
intervju utfördes avskiljt efter testet utan
genomfördes gemensamt med alla fem delt-
agare. Parallellt med testningen av app-
likationen utfördes testning av papperspro-
totyperna i ett separat grupprum, ocks̊a
där med fem deltagare. Efter testning
av pappersprototyperna utfördes även där
en semistrukturerad intervju gemensamt
med testtillfällets deltagare. Resultatet
fr̊an testningen l̊ag till grund för framtida
ändringar.

Anonymitet & föräldrabrev
I projektet har testdeltagarna varit
barn under 15 år vilket medfört krav
p̊a godkännande fr̊an b̊ade barn och
v̊ardnadshavare innan studien kunde
genomföras [2]. Ett brev skickades till
ansvarig lärare p̊a skolan som vidarebe-
fordrades till v̊ardnadshavarna i berörda
klasser. I brevet framgick att bar-
nen är helt anonyma i undersökningen
och att barnens prestation ej studerades
utan endast applikationens användbarhet.
Vid testtillfällena p̊amindes barnen om
anonymiteten och deras rätt att avsluta
testet när som helst.

Arbetsloggar och dokumentation
Den dokumentation som har förts kontin-
uerligt under arbetets g̊ang är dokumen-
tation om sökprocesser samt arbetslog-
gar. Projektgruppen har vid varje moment
strävat efter största möjliga teoretiska
bakgrund för att f̊a stöd i sina designval
och den slutgiltiga produkten. Relevanta
studier och tidigare forskning har legat som
grund till metodval för att kunna besvara
fr̊ageställningen.

Resultat

Prototyp
En kontinuerlig uppdatering av processer
krävs för att barn ska bli uppmuntrade till
att fortsätta använda applikationen och
slutföra enkätfr̊agorna. Feedback om fram-
steg är även viktigt för att h̊alla barnen
uppmärksamma [5]. För att tillfredsställa
detta behov utvecklades en progress bar

som placerades överst p̊a samtliga delar av
prototypen. Progressbaren ger visuell feed-
back och fylls successivt i med färgen bl̊a
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när användaren g̊ar vidare till nästa fr̊aga.

P̊a förstasidan lämnar användaren infor-
mation om kön och ålder. Informationen
om ålder fylls i genom val i drop down-listor
för att undvika felinmatning. Information
om kön fylls i genom att markera en av
radioknapparna “Tjej” respektive “Kille”.
Radioknappar är knappar där endast ett
alternativ kan vara ifyllt. Radioknapparna
ger direkt visuell respons vid interaktion
även kallat Instant gratification [4].

Applikation
Första sidan av applikationen best̊ar av
en ruta med Linköpings Universitets logo-
typ och tv̊a alternativ: Administration och
Starta (Se bilaga 4.2.1). Administrationssi-
dan best̊ar av en ruta med tv̊a alternativ:
Rensa localStorage och Hämta localStorage.
Utöver detta finns även en tillbakaknapp
för att återg̊a till förstasidan (Se bilaga
4.2.2). Interagerar användaren med ad-
ministrationsverktygen kan antingen em-
phlocalStorage rensas och användaren f̊ar
d̊a visuell respons om utförandet (Se bi-
laga 4.2.3), eller hämta sparad data fr̊an
localStorage vilket d̊a visas längst ner p̊a
sidan (Se bilaga 4.2.4). När testet star-
tats visas en ruta med en instruktionstext,
dropdownlistor för att ange kön, ålder
och födelsemånad. En g̊a vidare-knapp
finns för att fortsätta med testet (Se bi-
laga 4.2.5). Om n̊agot av alternativen ej
är ifyllda f̊ar användaren respons som in-
formerar om att alternativen måste fyllas i
(Se bilaga 4.2.6).

När användaren g̊att vidare visas en ny
ruta. Denna struktur ser likadan ut med
skillnader p̊a presentation av svarsalterna-
tiv beroende p̊a vilken typ av fr̊aga som
presenteras. Högst upp p̊a sidan visas en

progress bar. Under den visas en instruk-
tionsruta med information om fr̊agan. Un-
der den visas fr̊agan följt av svarsalter-
nativen. Längst ner p̊a sidan visas en
föreg̊aende-knapp och en vidare-knapp (Se
bilaga 4.2.7). Om vidare-knappen används
utan att användaren svarat p̊a fr̊agan
f̊ar användaren respons som fr̊agar om
användaren vill g̊a vidare utan att svara
(Se bilaga 4.2.8). Om tillbaka-knappen
används skickas användaren tillbaka till
föreg̊aende fr̊aga. Om fr̊agan är besvarad
visas tidigare svarsalternativ som markerat
(Se bilaga 4.2.9). När användaren besvarat
sista fr̊agan och g̊att vidare visas en sida
med en kort text som tackar användaren för
deltagandet och en uppmaning att trycka
p̊a den stora gröna knappen som visas,
för att lämna in sina svar. En tillbaka-
knapp finns längst ner p̊a sidan (Se bi-
laga 4.2.10). När användaren lämnat in
sina svar gr̊amarkeras knappen (Se bilaga
4.2.11).

Vidareutveckling

I framtida ändringar av applikationen kan
ett hjälpmedel för auditiv presentation
av fr̊agorna med fördel implementeras,
detta för att underlätta för användare med
lässv̊arigheter. Applikationens kod kan op-
timeras s̊aväl strukturellt som funktionellt
p̊a grund av okunskap och tidsbegränsning
för inlärning hos projektgruppen. Problem
som dykt upp under utvecklingens g̊ang
har lösts p̊a egen hand och med hjälp av
handledare. I de egna lösningar som im-
plementeras finns möjlighet för optimering.

I vidare utveckling av applikationen bör
fler användbarhetstester utföras och dessa
bör struktureras p̊a ett sätt som reducerar
facilitatorns och observatörens p̊averkan.
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Testet bör vara likadant för alla delta-
gare för att bidra till att det endast är
de designmässiga aspekterna som p̊averkar
deltagarnas användning av applikationen.
Intuitivitet bör vara prioritet [1]. Efter-
som målgruppen är barn mellan 10-14 år
bör testningen inkludera deltagare som
representerar samtliga åldrar, i separata
tester. Antalet testdeltagare bör vara
fler d̊a projektet som slutprodukten är
ämnad för kommer att undersöka hela
klasser. Testningen bör likna huvudstu-
diens tillvägag̊angssätt till största möjliga
mån. Detta för att applikationens validitet
ska styrkas.

Slutsatser

Produkten är inte färdig enligt kundens
önskemål men vi anser att den har bra
funktionalitet och n̊ar upp till de mål pro-
jektgruppen har satt. Utformningen för
att möta målgruppen har gott teoretiskt
stöd. Mer testning är emellertid önskvärt
p̊a grund av att målgruppens alla åldrar
inte har testats och testningen inte har
utförts av en tillfredsställande mängd delt-
agare. Vi anser att utvecklingen av app-
likationen är p̊a god väg men mer tid och
resurser krävs för att sammanställa en slut-
giltig och färdig produkt.
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