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Sammanfattning 

Övervikt och relaterande hälsoproblem blir allt mer vanligt bland unga. Studier visar att barn och 

unga spenderar mycket av sin tid stillasittande vid tv eller dator. Andra studier visar att fysisk 

aktivitet har positiva effekter på barns emotionella och kognitiva utveckling.  

Denna studie beskriver ett designkoncept för ett sensorbaserat exergame – Lifeband – som är 

utformat för att motivera barn till fysisk aktivitet. Utvecklingen av Lifeband gjordes med hjälp av en 

deltagande design, en metod som aktivt involverar målgruppen. Två designworkshops hölls med barn 

i 10-årsåldern som fick utveckla olika spelkoncept.  

Lifeband är utformat som ett armband som baserat på olika rörelser ger visuell samt audiativ 

återkoppling till användaren i form av ljus och musik. Genom den fysiska aktiviteten samlar även 

användaren rörelsepoäng. Konceptet innehåller även möjligheten att spela i grupp och tillsammans 

samla rörelsepoäng. Implementation av konceptet kräver puls- och rörelsemätning, accelerometrar 

samt möjlighet att överföra information via kapacitivt nätverk.   
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1. Inledning 

Övervikt bland barn och unga ökar allt mer idag, både på en nationell och en global nivå. Studier visar 

att fysisk aktivitet under barndomen är viktigt för hälsa och utveckling både på kort sikt och på längre 

sikt (Hnatiuk, et al., 2012). Bland annat finns det vetenskapliga studier som påvisar en positiv 

koppling mellan minskad risk för hjärtproblem, starkare skelett samt att den motoriska utvecklingen 

skulle påverkas positivt av fysisk aktivitet under barndomen, vilket också påverkar hälsa och 

utveckling som vuxen (Hnatiuk, et al., 2012). 

Forskare menar att det främst är genom lek som barn får sin fysiska aktivitet och att detta har en 

positiv inverkan på sociala, emotionella och kognitiva förmågor vilket belyser hur viktigt fokuseringen 

på fysisk aktivitet under barndomen är (Hnatiuk, et al., 2012). Många nationella hälsoprogram och 

interventioner är baserade på studier kring detta. Det har utvecklats en rekommendation för barns 

vardagliga fysiska aktivitet. Dock skiljer sig denna rekommendation åt för olika länder, men i 

genomsnitt bör ett barn röra på sig 180 minuter varje dag och det inkluderar då både lätt, måttlig och 

intensiv träning (Hnatiuk, et al., 2012).  

Andra studier visar på en negativ koppling mellan teknik, främst tv och dator, och barns kognitiva och 

sociala utveckling (Rowan, 2010). Allt fler barn lider av övervikt eller fetma, vilket kan påverka 

utvecklingen av olika sjukdomar senare i livet.  Det är också allt fler som i tidig ålder diagnostiseras 

med psykiska problem, problem med beteendet eller sämre akademiska utföranden (Rowan, 2010).  

För att försöka motverka detta har teknologier som exempelvis ”exergames” utvecklats. Dessa typer 

av spel intregerar fysiska aktiviter med exempelvis tv – spel för att få individen att röra sig samtidigt 

som denne ska kunna underhålla sig (Staiano & Calvert, 2011).  Det finns även annan teknologi som 

också används för att få individer att röra på sig mer, så som stegräknare, pulsklocka och så vidare 

(Heyward, 2010). 

Många av de teknologier som designas för att få individer att röra sig mer är en form av teknologi 

som går under termen ”persuasive technology”. Denna typ av teknologi innebär att designare och 

teknikutvecklare medvetet designar en teknologi för att övertyga individer att förändra sitt beteende 

(IJsselsteijn, et al., 2006). Teknologi kombinerat med övertalning är ett väldigt starkt verktyg för att få 

människor att förändra sitt beteende och denna form av teknologi utvecklas allt mer (IJsselsteijn, et 

al., 2006). 

Med avseende på ovanstående studier kom idén fram om att designa en produkt som får barn att 

röra sig mer, vara ute mer och samtidigt tycka att det är roligt. Det är också tänkt att denna produkt 

på något vis ska visa att ett barn har rört sig tillräckligt under en dag enligt de rekommendationer 
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som finns. En sekundär faktor som denna produkt skulle kunna påverka är mindre diskussioner 

mellan barn och förälder angående att inte sitta vid tv eller dator utan att gå ut mer. Det skulle ge 

barn chansen att bevisa att de faktiskt rört sig tillräckligt för en dag, vilket också skulle minska den 

oro som föräldrar har kring att barnen sitter för mycket inne och inte är ute och leker. Det finns också 

stora förhoppningar att Lifeband skulle kunna få föräldrar och barn att umgås mer, detta därför att 

det anses finnas stora möjligheter att få hela familjen att involvera sig med och kring Lifeband.  

Den typ av produkt som Lifeband är tänkt att vara finns inte för barn idag. Detta kan delvis bero på 

att det finns vissa aspekter av denna typ av teknologi som kan ses tvivelaktiga just då det är ett 

känsligt ämne. En negativ aspekt är att det är en teknologi som medvetet övertalar barn att röra sig 

mer. Lifeband kan då ses som en förespråkare för bantning hos barn, vilket generellt anses fel då det  

under barndomen anses vara hälosamt att ha extra hull som försvinner i och med att de växer. Eller 

att Lifeband som tidigare nämnt kan komma att upplevas som en bestraffning eller liknande av 

barnen. Det finns dock fler positiva aspekter som väger upp de negativa aspekterna med denna typ 

av produkt. Antaganden om att det besvärligaste med Lifeband kommer vara att utveckla den på så 

vis att den inte bli tråkig eller att funktionerna blir för komplexa som då kommer göra Lifeband dyr 

att producera.  

Intressenterna för detta projekt är fyra privatpersoner som tillsammans utvecklat denna idé. Då det 

inte finns någon liknande produkt för barn tidigare ges denna produkt väldigt många möjligheter. I 

och med att produkten är i inledningsstadiet av sin utveckling har användarna, i det här fallet då 

barnen, stora möjligheter att påverka vad för slags produkt det ska vara och vilka funktioner som 

skall finnas.  

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att genom en deltagande design med barn i årkurs fyra ta fram förslag på en 

produkt som ska motivera till aktivitet och rörelse för att möta de rekommendationer om daglig 

fysisk aktivitet som finns.  

1.2 Frågeställningar 

Utifrån syftet har ett antal frågeställningar tagits upp: 

 Vad tycker barnen är roligt och intressant att göra på fritiden? 

 Hur mycket använder sig barn av teknik? 

 Påverkar tekniken barnen negativt eller positivt? Eller är det en liten del av båda? 

 Hur påverkar teknik barnens utveckling? 
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 Kan teknik och utomhuslek kombineras till något som används för att mäta ett barns dagliga 

fysiska aktivitet? 

 Finns det en marknad för denna typ av produkt som Lifeband är tänkt att vara? 

 Hur ska man få barn att vara ute mer? 

1.3 Avgränsningar 

Ett antal avgränsningar har gjorts och dessa är följande:  

 Då det inte finns någon prototyp eller annan teknologi att använda är detta arbete ett 

designkoncept som lägger grunden för framtida prototyper 

 I och med att det inte finns en prototyp eller annan teknologi kan ej användbarhetsstudier 

göras. 

 Inte heller någon form av kravspecifikation eller utvärdering kan göras i dagsläget. 
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2. Bakgrund 

Detta avsnitt handlar om olika teorier och forskning kring för mycket stillasittande under barndomen 

och dess påverkan på relevanta ämnen. Olika ansatser för att komma åt problematiken som 

exempelvis persuasive technology och exergames behandlas.  

2.1 Träning och dess fysiska, sociala och kognitiva påverkan 

Att delta i fysiska aktiviteter har visat sig vara associerad med en minskad risk för ett antal fysiska och 

mentala störningar bland annat övervikt, bröstcancer, depressioner samt orolighet menar Hillman 

mfl (2008) som har skrivit artikeln ”Be smart exercise your heart – exercise effects on brain and 

cognition”. Trotts detta är det många människor som idag inte uppfyller de rekommendationer av 

åtminstone 30 minuter intensiv träning de flesta dagarna i veckan. Vidare finns det studier som visar 

på att övervikt bland barn ökar. Andra studier visar att den livsstil många barn har idag också ökar 

chansen att drabbas av sjukdomar som diabetes bland annat, som annars främst uppkommer för 

vuxna (Hillman, et al., 2008). 

Hillman mfl (2008) menar att fysisk aktivitet under uppväxten påverkar kognition. Faktum är att 

barns livsstil i industrialiserade länder blir allt mer ohälsosam, delvis på grund av den komfort som ny 

teknologi ger. Det finns inte många studier kring effekten av fysisk aktivitet under barns utveckling. 

Dock har det gjorts ett par studier och resultaten av dessa visar att även om fysisk aktivitet är 

fördelaktig genom alla steg av livet, vilket betyder att fysisk aktivitet under barndomen kan vara 

viktigt för att förbättra eller hålla kvar de kognitiva funktionerna genom hela vuxenlivet. Mycket 

forskning idag lägger fokus på relationen mellan fysisk aktivitet och akademisk framgång för barn i 

skolåren (Hillman, et al., 2008). 

Relaterat till ovanstående har Hopkins mfl (2012) skrivit en artikel där de argumenterar för att fysisk 

aktivitet av olika intensitetsgrader och varaktighet har bevisats kunna förbättra människans kognition 

genom hela livet. Exempelvis kan fysiska aktiviter under tonåren påverka och förutsäga hur de 

kognitiva förmågornas prestanda kommer utvecklas senare i livet. Träning och fysisk aktivitet under 

en lång tidsperiod kan också förbättra kognition, exempelvis minnet och då minska risken för 

demens. Dock finns det signifikanta skillnader i resultaten då forskare använt sig av olika typer att 

fysisk aktivitet samt gjort olika kognitiva bedömningar (Hopkins, et al., 2012). 

Antalet överviktiga barn i bland annat USA har ökat kraftigt och barn blir överviktiga i yngre åldrar. 

Det är framförallt i familjer med lägre inkomst som övervikt hos barn ökar. Miljön där familjen bor 

och vistas har stor påverkan på barns övervikt. Många av dessa barn har också låga nivåer av 

kognitiva simuleringar som associerar med en tidig början för övervikt generellt. Barn vars föräldrar 



9 
 

redan är överviktiga har också större chans att själva bli överviktiga. Det finns studier som visar på att 

föräldrars aktiva eller icke aktiva vardagsliv påverkar hur aktiv eller icke aktiv ett barn är (Sothern, 

2004). 

Barnfetma är ett ökande hälsoproblem och det har kopplats till flera olika hälsorisker senare i livet, 

bland annat diabetes och hjärtsjukdomar. Vanligtvis beräknas övervikt med hjälp av BMI, body mass 

index, dock är detta svårt att göra på barn då de växter och utvecklas snabbt. Vad som görs är att 

jämföra barns BMI med en generell profil för hur barnet borde ligga när det gäller vikt och längd i 

förhållande till sin ålder.  Ett traditionellt synsätt har alltid varit att ett knubbigt barn är ett hälsosamt 

barn, detta då ett knubbigt barn ansågs växa och bli stark medan ett barn som inte var lika knubbigt 

ansågs svag. Men idag kan denna knubbighet vara ohälsosamt och leda till övervikt. Övervikt bland 

barn kan bero på att hur modern har fått i sig mat under graviditeten. En annan påverkan kan vara 

gener eller bebisars matvanor efter födseln (Trawick - Smith, 2010, pp. 122-123). 

Persson och Nilsson (2011) har gjort en litteraturstudie kring barn och övervikt. De fann att övervikt 

och fetma är ett av de snabbast växande folkhälsoproblemen världen över idag.  Det finns också 

studier som visar att fetma och övervikt bland barn har ökat markant. I och med den snabba 

ökningen av övervikt bland barn är det viktigt att detta prioriteras menar Persson och Nilsson (2011). 

Vidare menar Persson och Nilsson (2011) att det finns en tydlig koppling mellan minskad fysisk 

aktivitet och övervikt till socioekonomiska förhållanden. Utöver den minskade fysiska aktiviteten 

beror övervikt också på kostvanorna som finns. Till följd av övervikt och de sjukdomar som följer med 

detta, får sjukhusen världen över lägga mycket tid och pengar på att behandla dessa följder. Persson 

och Nilsson refererar till World Health Organization från 2011 som visar att en grundläggande orsak 

bakom övervikt och fetma är en obalans mellan intag av kalorier och förbrukningen av dessa. För att 

risken av att barn ska drabbas av övervikt och fetma rekommenderas bland annat minskad tid som 

spenderas vid tv – tittande och datoranvändning (Nilsson & Persson, 2011) 

2.2 Barn och deras utveckling  

För att förstå hur en produkt,som exempelvis Lifeband, skulle kunna påverka barn krävs en djupare 

förståelse av ett barns sociala/psykiska och kognitiva utveckling. Nedan följer ett avsnitt som 

behandlar vart och ett av dessa utvecklingar.  

2.2.2 Barn och social utveckling 

Bandura föreslår med sin teori om social kognitiv utveckling att människor lär in ett visst 

beteendemönster genom att observera hur andra individer utför dessa beteenden och att det nya 

beteendet kan läras in utan att påverkas på något sätt. Vidare är Banduras teori om social kognitiv 
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utveckling ett försök att förklara hur individer tar in information, beteenden samt interna nomer och 

värderingar genom att observera andra genomföra uppgiften (Green & Piel, 2002, pp. 224 - 225). 

I och med sin teori föreslår Bandura fem grundförutsättningar av kapaciteten att observera för att 

lära sig ett nytt beteende.  Han är inte specifik när dessa kapaciteter uppkommer, dock föreslår han 

att nyfödda eller bebisar deltar i viss enkel form av observation för att lära sig, exempelvis titta på 

pappans mun när denne uttalar ett ord och försöka efterlikna detta (Green & Piel, 2002, p. 225). 

Den första grundförutsättningen innebär att bebisar har medfödda organiserade reflexer och andra 

biologiska tendenser. Ett exempel är att när mamman matar bebisen visar hon med sin egen mun att 

bebisen ska gapa för att få mat och bebisen gapar därefter (Green & Piel, 2002, p. 226). För det andra 

gör Bandura antagandet om att en sybolisk kapacitet ger människor ett verktyg för att kunna 

förändra och processa upplevelser och erfarenheter till interna modeller som sedan kan användas 

som en eller flera referenser vid framtida handlingar (Green & Piel, 2002, p. 226). 

Den tredje grundförutsättningen handlar om eftertänksamhet och hur det influerar de nuvarande 

handlingarna. Eftertanke är förmågan att kunna förutse specifika handlingar, konsekvenser eller 

händelser som ännu inte hänt. Med andra ord att människan tänker efter innan denne utför en 

handling, kanske till och med jämför två olika möjliga handlingar för att sedan välja den bästa (Green 

& Piel, 2002, p. 226). Vid den fjärde grundförutsättningen antar Bandura kapaciteten om 

ställföreträdande eller representernade lärande, det vill säga inlärning via observation (Green & Piel, 

2002, p. 226). 

Det femte är reflektivt självmedvetande och det låter individer tänka på vilken betydelse de egna 

tankarna och attributen har för sin erfarenet och sina upplevelser. Självreflektion ger inte bara ökad 

förståelse utan är också betydelsefullt för att utvärdera och förändra individers tänkande. Med andra 

ord att det ska räcka med att observera ett beteende och sedan utförade direkt utan några fel som 

då kräver mer enegri och koncentration (Green & Piel, 2002, p. 226). 

Sociala determinanter är faktorer som karaktäriserar miljön runt omkring människor och som på ett 

eller annat  sätt påverkar olika typer av utvecklingar och hälsan. Dessa determinanter agerar på olika 

nivåer av påverkan och interagerar med varandra genom att de alla är förankrade i interaktionen 

mellan individ och den sociala eller fysiska miljön. Det finns  en variation mellan kulturer gällande 

vilken betydelse en social determinant har. Men det finns också fundamentala principer av 

exempelvis optimala fysiska, socioemotionella, kognitiva och språkmässiga utvecklingar som kan 

appliceras på alla människor (Maggi, et al., 2010). 
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2.2.3 Barn och kognitiv utveckling  

Bjorklund menar att kognition refererar till de processer och förmågor som  används för att förvärva 

och manipulera kunskaper. Kognition ses vanligtvis som något som sker mentalt, med andra ord kan 

det sägas vara en reflektion av individers tankeprocess. Det går inte att se dessa processer eller 

direkt mäta dem, de mäts och härleds genom att studera beteenden som kan observeras givet en 

viss uppgift.  Kognition involverar både de medvetna och omedvetna processerna som sker i 

exempelvis dagliga rutiner, det involverar också andra mentala aktiviteter såsom förståelse, 

modifiering av information, uppmärksamhet, minne och så vidare (Bjorklund, 2012, pp. 3-4). 

Det har gjorts undersökningar av kognitiv utveckling sett ur ett universellt perspektiv, med andra ord 

hur och när vissa kognitiva förmågor eller processer utvecklas. Det har också gjorts studier kring hur 

den kognitiva utvecklingen sker på ett individuellt plan, där individen är i fokus och när denne 

utvecklar kognitiva förmågor (Bjorklund, 2012, p. 7). 

Vidare menar Bjorklund att evolutionsteorin influerar kognitiv utveckling genom ett relativt nytt fält, 

evolutionsutvecklingspsykologi. Bjorklund (2012) menar att detta fält förklarar mänsklig utveckling 

genom evolutionsteorin och att det är viktigt att vad som kan ha varit vanor och beteenden för 

100 000 år sedan inte behöver vara samma idag. Exempelvis är det idag väldigt lättillgängligt med 

sötsaker i västvärlden, vilket var en dyrbarhet förr. Många kognitiva mekanismer kan ses på ett 

liknande sett. Evolutionspsykologer menar att kognitiv psykologi är den missande pusselbiten i 

evolutionen av människans utveckling (Bjorklund, 2012, pp. 34-36). 

Vidare poängterar Bjorklund (2012)  att ur ett evolutionärt perspektiv kan det ifrågasättas vad syftet 

med ett beteende är och vilka underliggande kognitiva processer som påverkar detta beteende samt 

vad för slags problem beteendet utvecklades för att lösa. Det är viktigt att poängtera att kognition 

utvecklas över tid, vilket betyder att barn dels utsätts för vissa problem som är annorlunda jämfört 

med de problem som vuxna ställs inför, dels också helt nya problem som barn utsätts för men som 

vuxna när de var barn inte hade problem med (Bjorklund, 2012). 

Piagets teorier är några av de teorier som har refererats till och används i stor utsträckning för att 

beskriva ett barns kognitiva utveckling. Han menar att kunskap är en process snarare än ett tillstånd. 

Exempelvis att ett barn förstår eller har kunskap om en boll genom att utföra en handling med den, 

fysiskt eller mentalt. Vilket på sätt och vis leder till att människan förvärvar kunskap. Ett barns 

kunskaper om världen förändras i och med att dennes kognitiva system utvecklas (Miller, 1989, pp. 

32-39).  
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Piaget menar vidare att intelligens är anpassningar till världen. Precis som människor och andra 

organismer anpassar sig fysiskt till miljön, anpassar sig även tänkandet till miljön på en psykologisk 

nivå. Han menar att de psykiska funktionerna i denna anpassning är generell. Utifrån biologin föreslår 

Piaget också att kognitiv utveckling är lik den embryologiska utvecklingen, med andra ord att en 

organiserad struktur blir mer och mer förändrad över tid. Att den kognitiva utvecklingen väver och 

formas över tid (Miller, 1989, p. 40). 

När det kommer till mentala operationer, föreslår Piaget att en mindre serie av mentala operationer 

är underliggande för en stor variation av tänkande episoder. Därför är det en underliggande struktur 

till den uppenbara mångfalden av innehållet i tankarna. Han menar att naturen av mentala strukturer 

förändras i och med att de utvecklas. 

Piaget har utformat fyra steg för hur den kognitiva utvecklingen fortskrider, där varje steg 

karaktäriseras av en unik kapacitet för att tolka och organisera information.  All den kompetens som 

kommer med tidigare steg följer med till nästa steg och integreras till ett nytt kvalitativt sätt för 

tänkande (Newman & Newman, 2006, p. 69). 

2.3 Barn och  teknologi 

”Fred Rogers Center for Early Learning and Children’s Media” tillsammans med ”Education of Young 

Children” har gett ut en artikel som behandlar dagens barn som växer upp i en värld som är under en 

teknologisk utveckling. Denna värld skiljer sig markant från den värld där deras föräldrar växte upp. 

Det finns en stor variation av teknologier som används runt omkring barns vardagsliv, bland annat i 

skola och hem (2012).  

Artikeln tar bland annat upp att det finns bevis som säger emot varandra angående hur teknologin 

påverkar barns utveckling. De negativa bevisen som finns menar att den negativa påverkan för 

mycket tvtittande har på barn är övervikt, men också oregelbunden sömnrytm, beteendeproblem,  

minskade akademiska utföranden, sociala och språkmässiga problem men också uppmärksamhets 

och fokuseringsproblem bland annat. Andra bevis visar på att rätt typ av teknologi kan påverka barns 

utveckling och lärande positivt.  ”Fred Rogers Center for Early Learning and Chidren’s Media” och 

”Education of Young Children” starkaste argument genom hela artikeln är att tiden barn spenderar 

med teknologi är viktigt men också hur denna tid spenderas måste räknas med vid undersökningar av 

vad som är effektivt och lämplig för barn. Med andra ord att teknologi som används på rätt sätt kan 

var en fördel och inte en nackdel (2012).  

En annan artikel skriven av Rowan (2010) ger en mer kritisk syn på hur teknologin har påverkat barn 

negativt. Rowan(2010) påpekar bland annat att det inte var länge sedan som barn kom in till doktorn 
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på grund av frakturer eller likande efter att ha ramlat av cykeln eller efter att ha fallit ner från ett 

träd. Dagens sjukhusbesök är annorlunda, Rowan (2010) menar att dessa i många fall handlar om en 

variation av fysiska, psykologiska eller beteendestörningar som ökar mer och mer.  Bland annat har 

en av sex kanadensiska barn diagnostiserats med en utvecklingsstörning och en av sex barn 

diagnostiseras också som överviktig. Vidare menar Rowan (2010)  att dessa sjukhusbesök idag till viss 

del beror på att barn i många fall sitter för mycket vid tv, tv-spel, datorspel och så vidare. 

Rowan(2010) ger förslag på att både skola, föräldrar och professionella inom det medicinska måste 

sätta upp regler för hur barns teknologianvändning ska hanteras. Även att familjer ska koppla bort 

teknologin och återinföra mer familjetid (Rowan, 2010).  

Plowman L, McPake. J och Stephen. C (2010) har skrivit en artikel som ifrågasätter den negativa 

synen på teknologins påverkan på barns utveckling till viss del. De gjorde en empirisk studie under 

åtta månader kring barn i tre – fyra års ålder och deras användning av teknologi i hemmet.  Till att 

börja med sammanfattar Plowman mfl(2010) ett antal negativa påståenden om teknologins inverkan 

på barn. Några av dessa påståenden är följande:  

Socialkulturella: 

 Barns sociala utveckling är i riskzonen då barn sitter och spelar exempelvis tv – spel enskilt.  

 Teknologi ger en virtuell andrahands- och skärmbaserad erfarenhet av världen i stället för en 

verklig förstahandserfarenhet.  

Kognitiva: 

 Barns intellektuella utveckling är också i riskzonen på grund av de krav som ställs på de 

kognitiva förmågorna.  

  Utvecklingen av barns fantasi hämmas då teknologin i stället uppmuntrar till passivitet, med 

andra ord teknologin ger barnen det som de egentligen skulle fantisera om.  

 Barns språkliga utveckling hämmas också. 

Välmående:  

 Den tid barn lägger på att vara inomhus skulle vara bättre att spendera utomhus. 

 För mycket stillasittande påverkar barns hälsa och ökar risken för övervikt. 

 De teknologiska produkterna är beroendeframkallande. 

 Risken att barnen ska utsättas för olämplig information ökar. 

 Möjligheten för interaktioner med familjer som ger positiva känslomässig utveckling minskar. 
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Vad Plowman mfl(2010) kom fram till efter sin studie var att det inte enbart var teknologier som 

bestämde huruvida en familj kommunicerade, lekte ihop eller hur föräldrarna stöttade barnens 

lärande, utan att det fanns en kulturell faktor som också påverkade. Bland annat föräldrarnas 

utbildning och tidigare erfarenheter kring användningen av teknologier påverkade hur teknologin 

användes i hemmet. Vidare är det många fler faktorer som påverkar hur teknologin används i 

familjesammanhang än de som togs upp här (Plowman, et al., 2010). 

2.4 Exergame och andra teknologier för fysisk aktivitet 

Det har skrivits många artiklar om ”exergames” och en är skriven av Barros mfl(2012). Det har 

utvecklats en ny typ av spel efter flera år av forskning  baserat den på fysiska rörelsen av spelaren 

skriver Barros mfl (2012). Dessa typer av spel kallas vanligtvis för ”exergames” eller ”exergaming”. 

Dessa typer av spel påverkar spelaren att utföra ett antal rörelser som respons på händelserna i 

spelet. För vissa av dessa spel är huvudsyftet att få spelaren eller spelarna att röra sig för andra är 

detta syfte mer indirekt och huvudsyftet är då fokuserat till att underhålla och skapa en social 

interaktion (Barros, et al., 2012).  

Då problemet med övervikt bland barn ökar och en av de grundläggande faktorerna för detta är att 

barn spenderar mer tid vid dator och tv än att fysiskt aktivera sig. På grund av detta menar Barros mfl 

(2012) att ”exergames” kan få barnen att börja röra på sig mer igen. Det vill säga att dessa typer av 

spel delvis har utvecklats för att få individer att röra sig och att dessa på lång sikt kan påverka det 

globala problemet med övervikt. Barros mfl (2012) påpekar dock att det måste göra flera, bättre och 

mer detaljerade studier kring ”exergames” innan slutsatser om dess effekt kan dras (Barros, et al., 

2012).  

Det har gjorts vissa studier kring ”exergames” och dess påvrekan på människor. En artikel som tar 

upp vad studier har visat kommer från ”American heart association” och är skriven av Lieberman mfl 

(2011). Efter litteraturstudier fann de att studier har gjorts kring hur ”exergame”, eller ”active-play 

video games” som Liberman mfl (2011) använder som term, påverkar fysiologiskt. Men det sker 

också en påverkan på psykologiska, sociala och motiverande processer samt akademiska och 

kognitiva utvecklingar (Lieberman, et al., 2011).  

Den fysiologiska påverkan som exergames generellt ger är inte en effekt för högre energiförbrukning, 

det är främst lätta till måttliga nivåer av energiförbrukning som påverkas. Detta beror dock på att de 

”exergames” som designats främsta mål är underhållning och inte energiförbrukning skriver 

Liberman mfl(2011).  Den påverkan dessa spel har på processer som de psykologiska, sociala och 

motiverande är enligt nutida studier positiv då spel av denna typ i många fall tillåter att spelarna 
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samarbetar för att komma framåt. Det får till följd starkare vänskapsband, starkare självkänsla, 

gruppsocialisering med mera. Det finns dock inte många studier gjorda på hur ”exergames” påverkar 

akademiska eller kognitiva utföranden. Men det finns studier som generellt visar att fysiska aktiviter 

påverkar både akademiska och kognitiva utföranden positivt (Lieberman, et al., 2011). 

Heyward (2010) har skrivit en artikel som handlar om att det finns andra teknologier som utvecklatas 

genom tiderna. Bland annat stegräknare, en liten enhet som räknar antalet steg en individ tar på en 

dag. Heyward refererar till studier som gjorts på stegräknare som visar att det ökar den dagliga 

fysiska aktiviteten (Heyward, 2010). 

Heyward(2010) tar också upp tekniker som accelerometrar och pulsmätare där accelerometern 

beräknar frekvensen av intensitet, varaktighet samt rörelsemönstret. Denna teknik används för att 

mäta energiförbrukningen (Heyward, 2010).  Plusmätare används främst för att mäta intensiteten i 

den fysiska aktiviteten som utförs. Vidare skriver Heyward om en kombination av dessa två tekniker 

som ger resultat av högre validitet än de resultat som kommer av de enskilda teknologierna 

(Heyward, 2010). 

Vidare används GPS och interaktiva spel för att öka den dagliga fysiska ansträngningen. Även ” 

”persuasive technology” som tillsammans med exempelvis GPS eller interaktiva spel lockar individen 

om att röra sig mer (Heyward, 2010).  

2.5 Persuasive Technology   

Fogg (2003)redo för fenomenet Persuasive technology. Enligt Fogg (2003) uppkom den tidigaste 

persuasive technology (PT i hädanefter) kring 70 – 80 –talet då vissa datasystem var designade för att 

främja ett mer hälsosamt liv, men också för att öka produktiviteten på individers arbetsplatser. Foggs 

definition av PT är en form av interaktiva datasystem som är designade för att medvetet förändra 

människors beteenden och attityder. Exempelvis fanns det ett system på 70-talet som kallades ”Body 

awareness Resource network” som designats för att lära unga vuxna om hälsoproblem vid 

exempelvis rökning, droger, träning för att bara nämna några exempel. Men det var först när internet 

kom som PT utvecklades mer (Fogg, 2003, p. 1). 

Efter utvecklingen och införandet av internet i hemmet har allt fler webbsidor designats för att 

motivera och övertala människor att ändra sina beteenden och attityder. Fogg(2003) menar att som 

följd av detta har webbsidor också blivit den vanligaste typen av PT. Dock är det viktigt att poängtera 

att denna typ av teknologi även finns utanför webben och datorn. Mobiler eller fartkameror 

exempelvis, som designats för att medvetet få föraren att sänka hastigheten. PT är bara i 
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inledningsfasen av sin utveckling och potentialen för denna typ av teknologi är enorm (Fogg, 2003, 

pp. 2-4). 

Fogg (2003) har utvecklat något som han kallar för  ”the functional  triad”. Detta är ett konceptuellt 

ramverk som illustererar olika roller som en PT kan spela. Det finns tre olika nyckelroller och dessa är 

bestämda utifrån användarperspektiv. De visar helt enkelt hur människan kan använda sig av en 

dator eller annan teknik:  

 Som verktyg: målet är då att göra aktiviteter lättare eller mer effektiviserade för individen. 

Datorer kan också utföra handlingar som är helt omöjliga för en människa. Som ett verktyg 

kan datorer och andra tekniker motivera och influera människor på specifika sätt. 

 Som media: inom denna roll finns det två olika kategorier, symbolisk och sensorisk. Datorer 

och annan teknik fungerar som en symboliska media när de använder sig av symboler för att 

ge information. De fungerar som sensorisk media när de ger sensorisk information, 

exempelvis en video som visar hur en eller annan sak görs.  

 Som sociala aktörer: när människor använder sig av en dator eller annan teknik händer det 

att de ger respons till denna som om det var en levande varelse, exempelvis kan tekniken 

tilltalasmed genus, ge den beröm när den utför något som användaren vill att den ska göra.  

Övertalningsstrategierna skiljer sig åt beroende på om teknologin ska fungera som ett verktyg, 

medium eller en social aktör (Fogg, 2003, pp. 23-27). 

Med ny teknologi kommer också nya potentialer för att kunna övertala människor vid en optimal tid 

och plats. Att kunna ingripa vid rätt tillfälle ökar chanserna för ett bättre och effektivare resultat.  

Möjligheterna att kunna koppla system till mobila produkter och vidare till en dator eller liknande 

skapar nya sätt där flera resultat lätt kan ses, men även hur andra användare av produkter gör och 

hur deras resultat är. Alla dessa påverkningar ökar chanserna att tekniken kan övertala individer att 

förändra sina beteenden och attityder (Fogg, 2003). 

Fogg (2003) menar att mobila teknologier kan och kommer att användas för att främja hälsa, 

säkerhet, samhällsinvolvering osv.  När en individ tar med sig sin mobila PT tar denne också med sig 

en källa för influens. Denna mobila teknologi kommer kunna föreslå, uppmuntra och belöna 

individen när som helst. Denna teknologi kommer också kunna se individens utföranden, leda denna 

genom olika processer eller ge simuleringar av en situation. En sådan teknologi kan också ge analys, 

referenser och spåra aktiveringsmaterial till användaren.  Efter en studie på mobila teknologier drog 

Fogg(2003) och medarbetare slutsatsen att det finns signifikanta möjligheter att utforma mobila 

hälsoapplikationer som är mer motiverande och övertalande (Fogg, 2003). 
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Problem som kan uppstå för mobila PT är bland annat begränsningen att kunna ge input och output. 

Det vill säga att inte kunna ge tillräckligt med information om resultat och feedback på resultatet. 

Detta därför att skärmarna i många fall måste vara små, likaså knappar och andra delar av 

teknologin.  Det är dock många mobila teknologier som undviker detta genom att den eller de som 

designar teknologin förenklar den. Att förenkla mobila appliceringar ger större möjlighet att övertyga 

är en princip som kan användas menar Fogg (2003). Mobila teknologier gör också att användarna blir 

beroende av den, att de använder den konstant. Dessa teknologier blir en utvidgad del av 

användaren. Teknologier som uppfyller behov och önskningar kommer kunna övertala mer (Fogg, 

2003). 

Om den mobila teknologin skulle vara kopplad till ett nätverk, har den möjlighet att övertyga ännu 

mer. Detta därför att dessa teknologier kan ge bättre och mer utförlig information, både kring hur 

användarens egna utföranden men också andra användares utföranden. Denna typ av teknologi kan 

ge sociala influenser och motivera användarna genom att de ser hur andra användare utför en 

aktivitet och hur deras resultat blir.  Med andra ord blir människor mer motiverade och jobbar bättre 

i grupp än själva. Att användare jämför sig med andra användare och ser andra användare utföra 

målbeteendet är andra former av övertalning (Fogg, 2003). 
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3. Metod 

Avsnittet beskriver målgruppen, deltagande designprocess och hur designanalyserna genomfördes.  

3.1  Arbetsprocess 

Då Lifeband är ett projekt i inledningstadiet och inga tidigare studier eller prototyper fanns som 

underlag för specifikt detta typ av arbete, startade hela processen med litteraturstudier (se avsnitt 2 

och figur 1 för vidare information). Att processen började i denna ände kom sig av att det behövdes 

starkare underlag för att se om en produkt som Lifeband behövdes. Efter att ha fått mer kunskap 

kring det potentiella området för Lifeband, gjordes metodstudier för att komma fram till den metod 

som bäst skulle lämpade sig med avseende på projektets inledande steg (se avsnitt 3.2 och 3.3 samt 

Figur 1).  

Utifrån information kring hur en design kan gå till med barn och vad som då ska tas med i denna 

process samt generellt kring hur en workshop bör gå till utformades den metod som användes för 

studien (se Figur 1 och appendix för en mer detajerad beskrivning av workshoparna samt vilket 

matrial som användes). Den metod som utformats var en workshop där deltagarna var tio barn i 

årskurs  4, åldern är 10 - 11 år. Valet av målgrupp för denna studie gjordes av faktumet att Lifeband 

riktar sig till barn i åldrarna 6 – 12 år i nuläget. Studien löpte större risk att misslyckas med barn i 

yngre ålder då dessa i många fall inte förstår det workshopen handlade om samt att ett element i 

workshopen involverade att barnen skulle skriva vilket då yngre barn kan ha svårigheter med. Därför 

valdes barn i årskurs 4, då dessa fortfarande är barn men stora nog att kunna skriva och förstå vad 

workshopen behandlar.  

Workshopen inledes med en presentation dels av workshopledaren men också workshopsdeltagarna 

fick introducera sig och berätta lite om sig själva. Sedan introduserades ämnet som skulle diskuteras 

under workshopen. Som handlade om vad för typ av sak skulle kunna få användaren att röra sig mer. 

Detta diskuterades och alla ideér som kom fram skrevs ner på ett papper. 

Den andra delen av workshopen handlade om att workshopsdeltagarna själva fick designa en 

produkt utifrån det som tidagare diskuterats. De fick fria händer att jobba med olika matrial, enskilt 

eller i par bland annat. Den sista delen av workshopen summerade det som diskuterats och designats 

under de överiga två delarna för att få en helhet till det som skett under workshopen (se Figur 1 och 

appendix för en mer detajerad beskrivning av workshoparna samt vilket matrial som användes).   

Utifrån de två workshoparna kom två olika koncept fram (se avsnitt 4 och Figur 1) och utifrån dessa 

två koncept samt de litteraturstudier som gjorde togs ett scenario fram (se avsnitt 4.2). En analys av 
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scenariot där de olika funktionera beskrevs i detalj samt ett antal designskisser gjordes också (se 

Avsnitt 5 och Figur 1).  Studiens resultat, analys och metod diskuterades (se avsnitt 6) och utifrån 

detta drogs sedan slutsatser (se Avsnitt 7 och Figur 1). 

Figur 1 visar arbetsprocessen 

Studien utfördes på en låg- och mellanstadieskola som ligger i Linköping.  Workshoparna tog cirka 1 

timme och 15 minuter då barnen inte fick missa för mycket av skolarbetet. 

Innan workshopen utfördes kontaktades rektorn på skolan samt de två lärare som ansvarar för 

klasserna barnen är i. Även en medgivandeblankett skickades hem till föräldrar för berörda barn för 

att på så vis ge sitt medgivande till att barnen skulle få delta i workshopen då dessa spelades in och 

fotograferades. 

Valet att spela in och fotografera kommer av att en videoinspelning kan orsaka för mycket 

uppmärksamhet hos barnen samt att det inte får följa med några som helst ansiktsigenkänningar av 

barnen enligt skolans restriktioner. 

Barnen kom från två olika klasser, fem barn från varje  klass. Det var därför två olika tillfällen för 

workshopen där de fem barnen klassvis deltog. Detta för att minska risken att barnen blir 

ofokuserade och för att lättare få fram alla individers åsikter samt funderingar. Med andra ord för att 

barnen skulle känna sig så avslappnade och bekväma som möjligt. En risk om det hade varit en 

blandningen av barn från de båda klasserna, var att det bland annat kunde uppstå situationer där 
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vissa av barnen inte uttryckte sina funderingar då de inte känner varandra. Eller att de inte 

fokuserade på uppgiften som givits dem utan lekte med varandra.  

Utifrån ovanstående information om barnens roll i designprocessen valdes två primära roller som 

anses vara de mest relevanta för denna studie. Dels rollen som informanter då ett element i 

workshopen handlade om att besvara och diskutera kring ett par frågor och koncept. Dels också 

rollen som designpartner då barnen också designade egna prototyper av det som tidigare 

diskuterats.  

För att styrka denna metod ytterligare gjordes en intervju med en pedagog som undervisar årskurs 1 

-3 på den skola där workshopen sedan ägde rum. Syftet med denna intervju var att få tips och råd 

kring hur ett arbete med barn ska gå till på bästa sätt för både forskaren och barnen. Bland annat 

diskuterades det hur forskaren på bästa möjliga sätt ska kommunicera med barnen för att få ut så 

mycket som möjligt av workshopen. Men också att workshopen ska vara ett tillfälle för barnen att på 

ett roligt och lärorikt sätt förvärva nya kunskaper genom att få vara kreativa och diskutera kring egna 

tankar givet den beskrivning som gavs om vad de skulle åstadkomma med workshopen.   

3.2 Deltagande design och analys 

Valet av workshop baseras bland annat på Rabinowitzs (2013) artikel om hur en workshop kan 

utformas och utföras på olika sätt. Han menar att en workshop vanligtvis består av ett kortare 

utbildningsprogram som är designat för att exempelvis lära, introducera eller visa deltagarna 

tekniker, idéer eller praktiska handlingar som bland annat kan användas i det vardagliga livet. Det 

finns generellt vissa egenskaper som en workshop, oberoende vad den handlar om, har gemensamt. 

Det är vanligt att en workshop är väldigt liten med få deltagare som gör att alla deltagande får viss 

personlig kontakt och en chans att göra sig hörd. Workshopen designas i de flesta fall för en grupp 

individer som exempelvis arbetar ihop, eller i samma fält menar Rabinowitz (2013). Vidare skriver 

Rabinowitz att workshopen många gånger genomförs av individer som har erarenhet av det 

workshopen handlar om på ett eller annat sätt. Andra egenskaper som är viktiga är att deltagarna i 

en workshop är aktiva, exempelvis om workshopen handlar om någon form av ny metod så kan 

deltagarna komma att få testa på denna metod i praktiken. Avslutningsvis påpekar Rabinowitz (2013) 

att det också generellt för en workshop finns en tidsbegränsning samt att deltagarna inte ska behöva 

förbereda sig innan.  

Varför en workshop har många fördelar vid introducering eller lärande exempelvis är dels därför att 

individer lär sig på olika sätt och en workshop innehåller många gånger olika element för att ge alla 

deltagare en chans att få förstå fortsätter Rabinowitz (2013). Men också dels för att en workshop ger 
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en intensiv tidsbegränsad inlärningsperiod då deltagarna exempelvis har arbeten att gå tillbaka till 

och att de där kan fortsätta öva på det workshopen involverade. Vidare relaterat till tidigare nämnt 

möjliggör en workshop att deltagarna kan få pröva sig fram, misslyckas och börja om med 

handledning till hands om det skulle behövas. Vilket minskar risken för misslyckande eller att hantera 

ett misslyckande fel i verkliga situationer senare.  

Enligt Goodwin kan en workshop ses som en typ av fokusgrupp, det vill säga en kvalitativ metod för 

att samla in data och information kring vad potentiella användare samt kunder tycker och tänker om 

produkten (Goodwin, 2009, pp. 54-55). Detta var också en del av den bakomliggande faktorn till att 

workshop valdes som designmetod.  

Vidare menar Goodwin (2009) att kvalitativa metoder generellt är bra och effektiva när det handlar 

om att förstå en potentiell användares beteende för att sedan kunna göra en bättre design. En av de 

vanligaste kvalitativa tillvägagångsätten är fokusgrupper. Denna typ av tillvägagångsätt är bra om 

designprojektet är i inledningskedet eller om det exempelvis är en helt ny produkt som ska designas 

och det behövs idéer för hur en första design skulle kunna se ut (Goodwin, 2009, p. 56). Dessa 

fokusgrupper består ofta mellan  fem – till ett dussintal deltagare och det pågår generellt i cirka 60 

minuter (Goodwin, 2009, pp. 194 - 195). 

Med avseende på analysen som gjordes utifrån de två workshoparna var det en väldigt öppen och 

iterativ analys som gjordes. Goodwin (2009) menar att analysprocessen involverar att förstå det som 

observerats och samlats in. Det vill säga att utifrån data som kan vara väldigt bred och utspridd 

sammanfatta det hela till något som går att hantera. Vidare menar Goodwin att denna process är 

mer iterativ än linjär, vilket betyder att forskaren eller designern exempelvis kan gå tillbaka till den 

ursprungliga datan och ta in nya synvinklar. Avslutningsvis att tekniken för analysprocessen kan 

variera från projket till projekt men insynen kommer av att spendera tid med och se data ur olika 

perspektiv (Goodwin, 2009).  

3.3 Barn och design av teknologi  

Sears och Jacko (2008) frågar sig hur det skiljer sig att designa mjuk- och hårdvaror för barn än för 

vuxna? De svarar med att många som designar har utifrån denna fråga undersökt hur teknik och dess 

design kan påverka barnen, men det är få som har kollat på hur tekniken och dess design kan 

påverkas av barnen. Metoder för att designa för och med barn är något som har utvecklats på senare 

år (Sears & Jacko, 2008). 

En designer antar att barn är kreativa, intelligenta och kapabla till väldigt mycket om de bara ges rätt 

verktyg och rätt stöd. Dessa antaganden om barn och design av teknologi är konstruktivt och bättre 
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lämpade för vuxna. Sears och Jacko (2008) menar att antaganden om hur designare ska designa för 

barn är lite svårare då det lätt glöms bort att deras kognitiva och fysiska förmågor är lite annorlunda 

än för vuxna. När vi utvecklas från barn till vuxna utvecklas också våra kognitiva och fysiska förmågor 

med oss. Bland annat är Jean Piagets teorier, som tidigare nämnt, om barns kognitiva utveckling 

viktiga att ta hänsyn till menar Sears och Jacko (2008). Att designa för barn skiljer sig åt mellan åldrar, 

väldigt små barn exempelvis kan ha svårt att uttrycka sig och då måste designaren utveckla andra 

metoder för att få fram barnens idéer.  

Vid övervägningen av att ta med konsekvenserna av barns kognitiva utveckling vid design av 

teknologier poängterar Sears och Jacko(2008) vikten av att olika åldersgrupper också skiljer sig åt 

kulturellt. Förståelsen för vad en viss åldersgrupp tycker är kul eller intressant involverar en 

förståelse av både barnens utvecklade egenskaper men också den kulturberoende sensibiliteten. Ett 

förslag är då att designaren försöker undvika idéer kring nymodigheter och vad som är ”coolt” då 

detta förändras väldigt frekvent, vilket gör att en design snart skulle bli omordern, och i stället 

fokusera på vad barn i en viss ålder kan tänkas använda utan att det blir föråldrat när nästa 

generation kommer till denna ålder (Sears & Jacko, 2008, p. 795). 

I och med barns utveckling av kognitiva och fysiska förmågor är bland annat deras uppnärksamhet 

och interaktion med olika teknologier annorlunda än motsvarande är för vuxna, exempelvis kan barn 

se en mobil som en leksak medan vuxna ser det som ett sätt att kommunicera. De mer vanliga 

uppgiftsorienterade analyserna av aktiviteter kan vara svårt att applicera på mer lekfulla och 

spontana interaktioner mellan barn och teknologi (Sears & Jacko, 2008, p. 796).  

När en designer ger sig in i ett barns värld och när ett barn kommer in i laboratoriumet förändras 

många regler som kan appliceras för vuxna. Sears och Jacko (2008) menar att då barnen uppfattar 

världen olika från vuxna, det blir då också naturligt att de tar med sig sociala och kognitiva element 

som en designer kan vara okänd inför. Det finns en stor variation av olika etnografiska och 

deltagande metoder som appliceras på människa centrerade teknologier idag för att på en djuparen 

nivå förstå praktikerna och preferenserna av dem som teknologin är avsedd för (Sears & Jacko, 2008, 

p. 797). 

Det finns flera olika metoder för att samla in information som underlag för designen av en teknologi. 

Att använda video med barn kan vara svårt. Detta därför att de precis som vuxna blir distraherade 

och stela i sitt utförande (Sears & Jacko, 2008, p. 797). Det kan också vara svårt att veta var kameran 

sla sättas då barn många gånger inte kan sitta stilla allt för länge. Dock är video bra på så vis att 

forskare eller designer kan ge all uppmärksamhet på deltagaren utan att behöva fundera på att ta 
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antekningar eller liknande.  Ett alternativ är att använda sig av kamera och ljudupptagning, dock 

måste det då vara i ett begränsat utrymme för att kunna få något ljud (Sears & Jacko, 2008, p. 797). 

Bruin (2002) har studerat barns involvering i design av ny teknologi. Utifrån en litteraturstudie och 

sin egen erfarenhet av forskning med barn kom Druin fram till att barn kan ha fyra olika roller i en 

designprocess. Dessa fyra är användare, testare, informanter och designpartner. Varje roll har 

baserats på hur vuxna ser på barnen, vilket steg i designprocessen som barnen använder teknologin 

samt vilka mål forskarna har med att ta med barn i undersökningen (Bruin, 2002).  

Barn som användare är den äldsta rollen utifrån litteraturen som Bruin(2002) studerar. Rollen som 

användare innebär att barnet agerar som användaren av teknologin medan en eller flera vuxna 

observerar för att förstå barnens aktiviteter med hjälp av olika metoder. Dels metoder där barnen 

observeras direkt dels också med videokamera samt att barnen  i vissa fall kan bli testade innan och 

efter det att teknologin har används. På detta sätt kan forskaren få en förståelse för vilken påverkan 

teknologin har på barnens inlärningserfarenhet. 

Bruin(2002) fortsätter med att föreslå främst två anledningar där en forskare kan be barn agera 

användare, dels för att det kan vara ett bra hjälpmedel för framtida utvecklingar av teknologier men 

dels också som tidigare nämnt få en bättre förståelse för framtida utbildningspraktiker. 

En nyare roll som barn har fått i utvecklingen av designprocesser är som testare. Denna roll är 

liknande den som användare, men målen samt relationen till vuxna och teknologin skiljer sig lite. 

Iklädd denna roll ska barn testa prototyper av teknologier under utveckling. Bruin(2002) menar att 

målet för denna roll är att forma nya teknologier innan de blir en kommersiell produkt eller innan 

forskningsprojekt blir offentliga. Även här kan barnen observeras när de testar teknologierna, men 

att forskaren frågar barnen om teknologin, exempelvis ”vilka egenskaper gillade du?” , för att få 

feedback på prototypen. 

Rollen som informanter gör att barnen agerar som en informationsresurs för designprocessen. Innan 

någon teknologi har utformats kan barn exempelvis observeras med redan existerande teknologier 

eller att de kan bli utfrågade om designskisser. Burin(2002) anser att barn i och med denna roll är en 

del av designprocessen i olika steg som baseras på när forskarna eller designaren anser att barnen 

kan informera. Därför har denna roll ett antal olika element beroende på vid hur många olika 

tillfällen som designprocessen behöver barnen som informanter (Bruin, 2002) 

Den fjärde och sista rollen ett barn kan iklä sig är rollen som designpartner. Denna roll liknar rollen 

som informant, skillnaden är att med denna roll får barnen vara med genom hela designprocessen. 

Med denna roll ses barnen som en intressent i utformningen och designen av ny teknologi. Bruin 
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(2002) menar att barn kanske inte utföra alla uppgifter som en vuxen kan göra, men de har likvärdiga 

möjlighetet att bidra till designen på vilket sätt som helst som är lämpade för designprocessen. Med 

andra ord barn har erfarenheter och kunskaper som andra deltagare av designteamet inte har (Bruin, 

2002). 

Burin (2002) sammanfattar artikeln med att ett barn uppenbarligen kan bidra till designen av ny 

teknologi på många olika sätt. Vad som är kritiskt är att vuxna förstår varför de väljer den ena eller 

andra metoden när de arbetar med barnen. Detta kan påverka designen av ny teknologi mycket.  
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4. Resultat  

Nedan följer först ett avsnitt där resultaten från de två workshops som utförts redovisas samt ett 

scenario baserat på teorier och workshop . Det andra avsnittet analyserar scenariot på en djupare 

nivå samt förklarar och motiverar funktioner som finns. 

4.1 Barnens koncept 

Resultatet består av två koncept där deltagarnas, det vill säga barnen, idéer kommer fram. Det är ett 

koncept från den första workshopen och ett från den andra workshopen. Det var främst i det första 

momentet av workshopen då gruppen diskuterade kring vad för slags teknik denna ”sak” skulle 

kunna vara, vilka funktioner den skulle ha och så vidare, som ideér utvecklades. Nedan redovisas de 

två idéer, som diskuterades mest och som under det andra momentet av workshopen när 

försöksdeltagarna själva skulle designa utifrån idéerna som diskuterats (se appendix för en mer 

detaljerad förklaring) 

 Musikskon: Försöksdeltagarna hade en idé för en produkt som skulle mäta eller samla in hur mycket 

de rör sig men också vara rolig. De kom på idén med att det skulle vara en sko som spelade musik när 

användaren gick, sprang eller joggade. Användaren är tvungen att röra på sig för att musiken ska 

spelas och det är olika låtar beroende på om användaren springer, går eller hoppar exempelvis. Hur 

länge musiken spelade skulle då också fungera som en källa för att se hur länge användaren har rört 

på sig. De tyckte också att det ska kunna finnas några små hjul under skon som möjliggör att skon kan 

bli ett par rullskridskor (se bild 2 och 2).  

        

Bild 1 Från första workshopen                Bild 2 Från den första workshopen 

 

 

 



26 
 

 

Pulsklockan: Försöksdeltagarna under den andra workshopen fastnade snabbt för idéen med en 

pulsklocka. Det ska vara ett armband eller en klocka som då lätt kan mäta hur mycket rörelse som 

sker genom att känna av pulsen. De vill också att det ska vara en lite större skärm med pekskärm  

samt att det ska finnas någon typ av hörlur som kan kopplas till armbandet via bluetooth för att 

kunna lyssna på musik utan att störa någon. På denna skärm ska det också finnas funktioner som gör 

att användarna kan ringa eller skicka sms till varandra. Det ska också finnas en kamera och en sensor 

som känner av om användaren är ute eller inne, kanske till och med bara fungerar om användaren är 

ute (se bild 3 och 4).  

     

Bild 3 Från den andra workshopen                           Bild 4 Från den andra workshopen 

5.  Djupare analys 

Analysen består av designförslag baserade på de idéer och funderingar som uppkom under de båda 

workshoparna. Skisser och funktioner beskrivs med exempel och i vissa fall scenarios för att ge en 

tydligare förklaring.  

Grundidéen från intressenterna var ett armband som skulle mäta rörelse och på något sätt visa att 

användaren rört sig tillräckligt för en dag. Det diskuterades också kring någon typ av GPS där 

användaren kan se var denne är och kanske var andra är. Utifrån dessa idéer och de förslag som kom 

från de båda workshoparna har ett designförslag tagits fram.  

Under workshoparna diskuterades ett koncept där det skulle vara en pulsklocka som mätte hur 

mycket användaren har rört sig. Uifrån denna diskussion och tidigare studier gjorda på teknologi 

utvecklade för att få indvider att röra sig mer, ska pulsklockan vara en kombination av pulsmätare 

och accelarationsmätare (Heyward, 2010). Detta för att både kunna mäta när användaren rör sig 

intensivare än normalt under längre tid men även under kortare tid. Det ska också finnas en skärm 

med ett antal funktioner för att dels kunna ge information om hur långt användaren har kvar till mål, 
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men också för att göra det roligare och mer intressant att röra sig. Användaren ska själv kunna sätta 

ett mål som denne ska klara, det ska dock finnas ett grundläggande mål som gäller för alla 

användare. Det individuella målet är till för att ge självreflektion och för att motivera till mer rörelse.  

 

Bild 5 Visar hur skärmens startsida ser ut. Användaren kommer se sin egen insamlade poäng för dagen. Användaren 
kommer också se de två användarna denne senast ”duttade” med, samt applikationer för spel och musik. Samt hur 
armbandet ska se ut med lysdioder visas.  

Att kunna se resultat är något som motiverar användaren att fortsätta, därför ska denna information 

synas på skärmen (Fogg, 2003). Då användaren främst är tänkt att vara barn måste resultatet vara 

lätt att förstå, därför ska all den fysiska aktivitet som mäts konverteras till poäng. Som tidigare nämnt 

ska det finnas en grundpoäng som alla användare ska nå varje dag, men sedan kan användarna samla 

mer poäng och få flera fördelar i form av att exempelvis inte behöva röra sig lika mycket nästa dag 

om användaren samlat in mycket poäng.  

Scenario 1: Lisa, 11 år, har precis fått en Lifeband klocka av sina föräldrar. Lisa 

tar på sig klockan på morgonen, den har lysdioder som lyser i en stegrande 

färgskala som gör att Lisa lätt kan se hur långt hon har kvar innan hela 

armbandet lyser. Hon valde själv att färgskalan skulle vara i den gröna nyansen. 

När Lisa kommit till skolan, hon cyklar dit, har en lysdioder i mörkgrönt börjat 

lysa. 

Den mest grundläggande funktionen som gör att pulsklockan blir roligare att använda och samtidigt 

är innovativ är  ”dutt” – funktionen. Genom att användarna ”duttar” sina klockor, skärmen, mot 

varandra så kommer en rad olika funktioner att aktiveras. För det första finns det en funktion som 

listar andra användare på skärmen, detta görs genom att användare A ”duttar” sin klocka mot 

användare B  och på så viss listas de på varandras klockor. Användaren kommer genom denna 

funktion då att se poängen som den andra användaren har samlat ihop.  Enligt Fogg(2003) motiveras 
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en användare av att se hur andra användare presterar, vilket gör denna funktion till en viktigt del av  

Lifeband. Den kan komma att motivera användaren att röra sig mer för att samla in mer poäng. 

 

Bild 6 Genom att hålla på något av namnen av andra användare som syns på startsidan och samtidigt skaka på armen 
upp och ner så kommer en större och längre lista fram med fler användare. Skakar användaren på armen upp och ner när 
denna syns kommer en av de listade namnen at läggas in i en större ruta. Detta gör att användaren kan spela spel med 
den användare som står i den större rutan. 

Scenario 2: Lisa träffar sina kompisar, Albin och Sara, som också har 

Lifebandklockor. Först Albin och sedan Sara duttar sina klockors skärmar mot 

Lisas för att på så sätt koppla Lifebandklockorna med varandra. Nu kan Lisa se 

Albins och Saras rörelsepoäng för dagen. De har inte hunnit få så mycket ännu 

då både Albin och Sara får skjuts till skolan. 

Det finns ett enklare spel i pulsklockan. Användarna får extra poäng om de spelar detta spel, spelet 

går ut på att under tre minuter röra sig så mycket som möjligt. Resultatet regesteras och visas på 

skärmen. Genom ”dutt” – funktionen kan användarna också spela spelet ihop. Detta genom att 

användare A och B först duttar sina klockor mot varandra och sedan skakar på armen tills lysidodrar, 

som sitter på armbandet, blinkar till. Då är det bara att börja röra sig tills lysdiodrarna på armbandet 

blinkar igen. Genom detta får användarna ännu en gång mer motivation att röra sig samt att de rör 

sig med huvudsyftet att det är lek vilket gör det roligare samt att användarna kommer känna 

samhörighet med andra användare. Bandura menar att beteenden lärs in genom att observera andra 

individer utföra det (Green & Piel, 2002, pp. 224 - 225), genom detta kommer då en användare att se 

andra användare röra sig och då ta efter det beteendet för att samla poäng. Det finns idag många 

liknande spel för iphone och android som kräver att användaren rör sig för att kunna spela spelet, 

exempelvis zombie run (Start, u.d.).  

Scenario 3: Albin ser att Lisa har fler poäng än honom och bestämmer sig därför 

för att spela fotboll på rasten för att samla in mer poäng. Medan Albin spelar 

fotboll vill Sara visa Lisa spelet som kan spelas med Lifebandklockan. De två 
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flickorna duttar sina klockor mot varandra och skakar sedan på armen som 

klockan sitter på tills lysdiodrarna på armbandet blinkar till, Lisas i grönt och 

Saras i rosa. Sedan börjar Sara hoppa på stället där de står och Lisa springer 

runt runt, efter tre minuter blinkar klockan till igen och då kan de se vem som 

vunnit. Det var Lisa som vann den här gången. 

 

Bild 7 större delen av skärmen visar klockan som kommer starta när spelet startat och räkna tiden i tre minuter medan 
användarna då rör sig så mycket som möjligt. På skärmen syns användaren och dennes motståndares poäng, när 
armbandet blinkar vid avslutat spel kommer påängen också att uppdateras och visa vem som vann gennom att dennes 
ruta blinkar. 

Det var ett antal förslag under workshoparna om att musik ska finnas med som en funktion. Därför 

ska musik kunna integreras med klockan och via hörlurar med bluetooth då kunna lyssna på musiken, 

med andra ord att det inte behöver vara någon sladd mellan klocka och hörlurar som bara skulle vara 

i vägen. Den tredje möjligheten med ”dutt” – funktion är att användare då kan dela musiken mellan 

varandra. Genom att trycka på applikationen för musik och sedan röra armen åt höger eller vänster 

kan användaren byta låt. Genom att i stället röra armen neråt så stannar musiken.  

Scenario 4:  Lisa ser också att Albin nu har samlat in mer poäng genom fotbollen 

och har fler poäng än henne. Hon bestämmer sig för att hoppa på studsmattan 

när hon kommer hem för att samla in mer poäng, och eftersom att hon fick ett par 

hörlurar till klockan så kan hon hoppa studsmatta samtidigt som hon lyssnar på 

sin favoritartist, Justin Bieber. Eftersom att hon också är ute får hon 5 extra 

poäng. 

Under workshopen kom också förslag på att det ska finnas sensorer som känner av om användaren 

är ute eller inne. Om användaren är ute och rör sig skulle detta kunna ge extrapoäng. Övervikt enligt 

Nilsson och Persson(2011) beror bland annat på för mycket tv –tittande, är användaren då ute 
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betyder detta dels att de inte tittar på tv  och dels är det lättare att göra en fysisk aktivitet ute än 

inne. 

Utifrån workshoparna och tidigare diskussion med intressenter kommer armbandet som nämnt ovan 

att ha lysdiodrar som i en färgskala från mörkt till ljust ska visa hur långt användaren har kvar innan 

målet är nått, det vill säga när användaren har rört sig tillräckligt kommer hela skalan från mörkt till 

ljust lysa. Samt som ovan nämnt, kommer dessa lysdiodrar också låta användaren få veta när spelet 

börjar och slutar exempelvis.  

Scenario 5: Det börjar regna När Lisa är ute och hoppar på sin studsmatta. Hon 

går in till tvn. Lisas pappa kommer in efter en stund och säger till henne att hon 

inte ska sitta vid tvn, men Lisa visar honom klockan vars lysdiodrar nu lyser fullt 

och pappa får då ge med sig.  När Lisa ska gå och lägga sig ser hon också att 

hon lyckats få mer poäng än Albin. Hon är nöjd med sig själv och tar av sig 

klockan som då stängs av när ingen puls kan kännas längre.  

Under workshoparna kom det också förslag på att skärmen skulle ha pekskärm, det vill säga en skärm 

som känner av beröring. Via denna skärm kan användarna sedan trycka sig fram till listan med andra 

användare genom tillhörande applikationer men i övrigt ska rörelser vara det som exmepelvis startar 

spel eller att andra användare kan listas i klockan.  
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6. Diskussion 

Detta avsnitt är en fri diskussion kring studien, bland annat diskuteras frågor som varför en produkt 

som Lifeband behövs, vad som är positivt och negativt med den samt vad som var positivt och 

negativt med metoden som användes.  

6.1 Resultatdiskussion 

Frågan efter avslutad studie är fortfarande om denna typ av produkt egentligen behövs. Att barn rör 

sig tillräckligt tycks vara den allmänna åsikten enligt mig, men som det tidigare har tagits upp ökar 

övervikten bland barn både på nationell nivå och global nivå (Nilsson & Persson, 2011). Samtidigt 

som detta sker visar studier att gymnastik och träningslära ges allt mindre prioritet i skolan eftersom 

att barns akademiska utföranden försämras. Vidare finns det en korrelation mellan barns akademiska 

utförande och fysiska aktiviteter. Många studier visar att  all utveckling som sker under uppväxten 

påverkas positivt av fysisk aktivitet medan för mycket tv-tittande och stilasittande ger negativt utslag.  

Lifeband skulle få barn att röra sig mer och det skulle göra det roligare att röra sig. Vi lever i en värld 

som till stor del drivs av teknologi vilket gör Lifeband till en rimlig lösning för problemet med 

övervikt. Detta då denna kombinerar rörelse med teknologi. Då användaren faktiskt måste röra sig 

för att ha användning av klockan skulle den också kunna påverka barns utveckling och akademiska 

utföranden positivt. Sedan anser jag att dessa funktioner kommer öka intresset både för Lifeband 

samt att göra det roligare att röra sig.  

Studier visar att om en användare ser resultaten som andra användare producerar motiveras denna 

användare till att producera bättre resultat. Att den enskilda användaren eller flera användare sedan 

tillsammans kan interagera med varandra genom ett spel ökar också motivationen till att röra sig och 

samla poäng samtidigt som det är roligt. 

Vad som kan vara negativt med Lifeband är att den kan uppfattas som en fotboja eller en 

bestraffning då barn inte ska sitta för mycket vid tv och dator, även om detta är vad barn främst vill 

göra. Dock var barnen under workshoparna positivt inställda till denna och uttryckte en önskan om 

att någon gång i framtiden ha en klocka som Lifeband. Funktionerna är också en lösning på 

problemet att Lifeband skulle kunna upplevas som en fotboja eller en bestraffning. Detta genom att 

användarna då interagerar både med själva klockan genom exempelvis musikfunktionen och 

lysdioder som dels gör det roligare att röra sig i och med att användaren kan lyssna på musiken 

denne gillar, dels också att lysidoder på ett roligt och innovativt sätt visar hur långt användaren har 

kvar till sitt mål. En annan lösning är att användaren genom att spela spel med andra användare 

känner delaktighet och gemenskap samtidigt som båda parter rör på sig.  
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Under workshoparna kom förslag på en större display med pekskärm. Detta förslag valdes att delvis 

ignoreras, därför att jag som designer anser att ett barn leker mycket och en stor skärm är mer i 

vägen än tillför någon nytta. Dock måste skärmen vara tillräckligt stor för att användaren ska kunna 

se andra användares resultat samt sina egna resultat men ändå, som tidigare nämnt, inte vara ett 

hinder för att kunna leka och röra sig som barn normalt gör. Det vill säga inte utgöra en fara om 

barnen, användarna, exempelvis klättrar i träd då det med en större display finns risk för att fastna 

eller på annat vis skada sig. Eller om användarna exempelvis spelar fotboll ska en mindre display 

förhindra att de av misstag kan skada sig själva eller andra.  

En mindre skärm ska också motverka att Lifeband används som en mobil eller liknande, det fanns 

vissa funktioner som att kunna skicka sms eller ringa som inte togs med då detta inte är en produkt 

vars huvudsyfte är att utveckla och förenkla kommunikationen mellan användare, utan att få 

användarna att röra sig mer.  

Utvecklingen av Lifeband från en första prototyp till en andra version kommer medföra flera 

förändringar. Jag har förhoppningar om att alla funktioner ska bli rörelsestyrda och att användaren 

inte ska behöva klicka sig fram till vissa applikationer som det nuvarande förslaget invovlerar. Att 

flera olika spel ska bli möjliga är också något som med stor sannorlikhet kommer utvecklas. 

Anledningen till att förslaget endast har ett spel är att det inte behövs fler för att skapa och testa en 

prototyp. Men om testningen av prototypen är positiv, vilket det med stor sannorlikhet skulle vara en 

slutsats dragen delvis på att deltagarna av workshopen var väldigt positiva till Lifeband, kan fler spel 

och kanske även andra funktioner som ännu inte är tänkta på utvecklas.  

Jag tycker också att vikten av träning borde studeras mer, hur viktig den är för människans framtid. 

Det finns många studier som visar på att vi människor blir allt mer överviktiga. Det måste komma fler 

studier som visar att träning är viktigt och livsnödvändigt, att individer borde ta det på större allvar 

och inte bara se det som en fritidssyssla. Jag tycker att träning och ett hälsosamt liv är lika viktigt som 

det är att jobba. Det finns endast positiva effekter som kommer av träning och det behöver inte vara 

tidskrävande. Vi är så stessade idag att vi glömmer bort vad som är väsentligt i våra liv. Exempelvis i 

stället för att laga mat, köper vi hem färdiglagad mat för att det går snabbt. Men det finns enkla 

maträtter som går snabbt att laga till. Eller exempelvis i stället för att sitta vid tvn i en halvtimme kan 

en promenad planeras in. Eller en sådan enkel sak som att parkera bilen lite längre ifrån ingången än 

vanligtvis, eller ännu bättre börja cykla till arbetet. Dessa små förändringar skulle kunna förändra 

livet för många vuxna. 

Jag kan tycka att argument som att övervikt var ett mindre problem förr därför att fler sysslor, som 

att diska eller tvätta för hand, krävde större fysisk aktivitet är tvivelaktiga. Jag har svårt att tro att 



33 
 

diskmaskinen eller tvättmaskinen har påverkat att övervikt och fetma ökat som det gjort. Självklart 

har teknologi stor påverkan till att allt fler lider av övervikt och att allt fler barn lider av övervikt. Men 

vi lever inte längre på 1800- talet, teknologin är en del av våra liv idag och det går inte att utesluta 

det ur våra liv heller. Därför ska teknologi på ett hälsosamt sätt invovleras i våra liv. Denna klocka är 

ett förslag på detta. Det är en teknologi med innovativa och intragerande funktioner som samtidigt 

kommer att utvecklas för att barn ska få en hälsosammare livsstil. Som tidigare refererat till menar 

Piaget att intelligens är att kunna anpassa sig till världen.  Det är exakt vad barn gör, de anpassar sig 

till hur världen idag ser ut och därför har vuxna ett stort ansvar när det kommer till att vis hur 

teknologi ska och bör användas. 

Fortsättningsvis tycker jag att idrott och undervisning om nyttig kost borde prioriteras mer i skolan. 

Det finns studier som visar att vi svenskar blir sämre i matematik och därför ges mer tid på 

matematik än på idrott då det anses viktigare. Jag håller med till viss del, men det finns studier som 

visar att fysisk aktivitet förbättrar den akademsiska prestationen, varför då vinte göra en studie och 

se om matematikresultatet blir bättre om barnen utför fysiska aktiviter enlig rekommedationer?  

Jag tror att Lifeband skulle påverka barns utveckling positivt. De skulle röra sig mer vilket till en 

början ger mer energi som då gör de orkar koncentera sig längre. De umgås mer med andra barn och 

motiverar då varandra att röra sig mer samtidigt som de utvecklar en social kompetens. 

Förhoppningar om att Lifeband ska engagera hela familjen är stora och det gör att föräldrar också 

utför en daglig fysisk aktivitet. Det är viktigt att poängtera att barn observerar hur föräldrar och 

vuxna utför ett visst beteeende och sedan härmar de detta beteende (Green & Piel, 2002). Därför ska 

föräldrar föregå med gott exempel, och inte endast se till att barnen rör sig utan röra sig själva också.  

Men det är svårt att få daglig fysisk aktivitet att passa in i ens liv. Det borde dock vara en rutin, precis 

som det är en rutin att laga mat. Förhoppningsvis kan Lifeband komma att påverka rutinerna positivt 

genom att få alla i familjen att röra sig mer, umgås mer socialt och inte sitta framför tvn tillsammas 

hela tiden.  
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6.2 Metoddiskussion 

Metoden för denna studie valdes som tidigare nämnt på grund av att det inte finns någon produkt 

eller prototyp som kunde användas för att göra en användbarhetstestning. Därför var en studie för 

att undersöka ett potentiellt intresse det första steget i denna designprocess. Utifrån Goodwins 

teorier om fokusgrupper och Bruins (2002) teorier om barns involvering i designprocesser gjordes då 

en workshop.  

Vad som var bra med denna workshop var att det gav utrymme för en öppen diskussion där barnens 

idéer och funderingar diskuterades. Det gjorde att en idé av en deltagare kunde byggas vidare av 

andra deltagare vilket skapade fler förslag på olika funktioner. Det finns också studier, bland annat 

gjorda av Burin, som visar att när ett designprojekt involverar barn ges det mer data om de får jobba 

i mindre grupper än enskilt. Det gav också deltagarna en chans att vara kreativa och skapa sina egna 

designer utifrån det som tidigare diskuterats. Vilket skapade ytterligare diskussioner, nya idéer och 

vidarutveckling på befintliga idéer. Deltagarna jobbade både enskilt och tillsammans vilket också 

gjorde att de kunde fylla på varandras design.  

Hade det i stället varit enskilda intervjuer fanns det risker att det inte hade blivit ett samtal, utan att 

jag som intervjuare fått ställa en mängd frågor som barnen svarat på. Att barnens frågor då kunde ha 

baserats till stor del på det de trodde att jag ville höra. Samt att de förslag som getts inte fått lika bra 

respons om det varit individuella intervjuer, som de fick nu när flera av deltagarna under 

workshoparna kunde vara med och bidra med utvecklingen av idéer.  

Det var en markant skillnad som märktes mellan de båda workshoparna. Det upplevedes som att 

riktningen den första workshopen tog var mer öppen. Deltagarna i denna workshop tänkte mer 

utspritt och kom med många olika idéer utan att riktigt fundera över om det var möjligt att 

producera eller hur det skulle fungera i verkligheten. Medan deltagarna i den andra workshopen 

tänkte mer logiskt och flera gånger frågade hur en idé skulle fungera i verkligheten eller om det ens 

var möjligt att producera något liknande.  

Ett antagande om denna olikhet är att instruktionerna kan ha skiljt sig lite. Men barnen i den första 

workshopen upplevdes som mer spralliga och fantasifulla som personer, medan den andra gruppen 

var mer realistiska och logiska som personer. Sedan kan det mycket väl varit så att något eller några 

av barnen i de olika grupperna var den de andra barnen lyssnade på och därav blev diskussionerna 

olika. Men detta är bara spekulationer och inget som har tagits hänsyn till under designprocessen.  

Det är viktigt att poängtera att den insamlade data inte är tillräklig och att fortsatta studier behövs. 

Dock anser jag att den data som faktiskt samlades in under dessa två tillfällen var nog för att kunna 
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slutföra denna studie och ge designförslag samt förslag på funktioner som Lifeband ska ha. Hade det 

funnits någon typ av prototyp kunde denna bidragit till att faktiskt undersöka om Lifeband är en bra 

idé för att få barn att röra på sig mer eller om det är en produkt som barn snabbt skulle tröttna på.  

Förhoppningsvis kommer en prototyp kunna tillverkas inom en snar framtid, vilket gör att det 

kommer kunna göras mer analytiska samt användbarhetstestande studier än de som har kunnat 

göras i och med detta arbete. Med en prototyp blir det lättare att undersöka användbarheten och 

hur intressant en produkt av denna typ är. Om det finns möjlighet skulle två olika prototyper som 

skiljer sig lite åt utvecklas och det skulle kunna medföra att de bästa och mest ultimata funktionerna 

samt designen tas fram och det genom  ännu en säker och tillförlitlig studie. Detta delvis då studien 

skulle kunna visa vilka funktioner och vilken design som passar bäst in med hur barns vardagsliv ser 

ut samt vad som upprätthåller intresset för produkten längst.  

Det svåra med att involvera barn i designprocessen av en produkt upplevde jag var att sedan tolka 

deras idéer och få dem att passa in i designförslaget. Det var också svårt att i vissa fall få dem att 

koppla sina idéer till Lifeband som sedan skulle designas. De ville gärna ta till teknologi som var 

”cool” snarare än användbar. Detta var dock positivt också då det gav ett annat perspektiv på 

produkten som kanske inte hade kommit fram annars. 

Jag anser att det finns många fördelar med att involvera barnen i en designprocess. Detta därför att 

vi vuxna inte kan se det ur ett barns perspektiv, vi vet inte vad de behöver. Även om det kanske var 

svårt att tolka barnens idéer, så kom det ur dessa tolkningar fram funktioner och designförslag som 

inte var tänkta på innan. Jag anser att det under ett designprojekt där produkten sedan ska användas 

av barn, bör barn på ett eller annat sätt involveras för att göra hela designen bättre.  

Något som hade varit önskvärt för mig som designare och som också planerades att göra, var att gå 

tillbaka till skolan där workshoparna hölls och visa vad jag kommit fram till utifrån barnens ideér. 

Men på grund av tidsbrist och att barnen i fråga hade prov när möjligheten att komma tillbaka fanns, 

gjordes inte detta. Det hade varit önskvärt då jag hade fått feedback på designen och då kunnat dra 

flera slutsatser än de som dragits nu.  
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7. Slutsatser 

Denna designstudie beskrev utveckling av Lifeband– ett designkoncept för att motivera barn och 

unga att röra sig mer. Lifeband är ett armband som baserat på olika rörelser ger visuell samt audiativ 

återkoppling till användaren i form av ljus och musik. Slutsatser som kan dras efter avslutad studie är 

att det framkommit ett tydligt intresse för Lifeband hos barn. Men det måste göras fler 

undersökningar, både större och bredare, för att kunna dra några bättre slutsatser kring om Lifeband 

ska produceras eller ej. Då teknik är en naturlig del i barns vardag idag, gör att de föreslagna extra 

funktionerna skulle kunna öka intresset för produkten mer, trots att detta då skulle kunna påverka 

kostnaden. Avslutningsvis visar denna studie att barn bör få ta större del i design och 

produktprocesser av teknologier som är ämnade för dem, de tillför ett synsätt som vuxna inte längre 

har. Dock finns det många faktorer att ta hänsyn till när barn involveras.  
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Appendix  

Workshop 

Max 1 timme och 30 min 

Matrial: 

 Färgade papper 

 Färgpennor 

 Piprensare 

 Lim 

 Flörtkulor 

 Dator 

 Sax 

Intro/Presentation (ca 10 min) 

 Jag talar om vem jag är, namn, ålder, att jag pluggar på universitetet och då inte till lärare 

utan att jag är en designstudent, frågar dem om de vet vad en design/en person som 

designar är för något, ge några tips 

 Barnen får presentera sig, namn, hobby/intressen/vad de gillar att göra på fritiden 

 Föra in samtalet på teknik och mitt projekt med ett par slides(powerpoint)/bilder eller 

liknande, tar det utifrån ett berättarperspektiv, tänk om det finns tekniker idag som kan göra 

si eller så, men tänk om det fanns en teknik som kunde(ge en massa exempel med bilder och 

berättelser)  

 Jag behöver er hjälp, jag har fått slut på idéer och behöver flera, kan ni hjälpa mig? 

Skriva ner alla idéer (ca 15-20 min) 

 Sätter oss runt ett stort papper med någon cool sak i mitten eller liknande, alla har vi varsin 

färgpenna och så skriver vi idéer och funderingar, jag kan komma med vissa för att få igång 

dem. Viktigt att det är en dialog och att vi pratar om olika idéer 

 Här är det viktigt att jag försöker få dem att tänka ”outside the box” 

Fikapaus (ca 10-15 min) 

 Jag har med mig frukt av olika slag och kanske lite saft eller något 

 Fråga mer om dem och vad de tycker är kul, berätta mer om mig och vad jag gillar kanske för 

att få mer kontakt. Vill vara mer som en kompis och mindre som en vuxen under hela 

processen. 

Designdel (ca 15 – 30 min beroende på tid) 

 Frågan eller uppgiften blir ” Jag vill att ni nu när vi har pratat om så många olika tekniker som 

ska göra det roligare att röra på sig, gör er egen design av detta” 

  ”Vad för typ av teknik skulle ni tycka vara coolt att ha som visar att ni har rört på er?”  
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 ”Ni får använda er av allt på bordet, ni behöver inte använda piprensare om ni inte vill, 

papper och penna går lika bra”  

 ”Gör precis vad ni vill och ta hjälp av varandra, ni får jobba i grupp eller enskilt om ni vill” 

 Jag går runt och hjälper dem, tar kort och frågar hur de tänker eller vad de ska göra 

 Alla får ha en liten presentation av vad de har designat  

 ”Jag kommer nu ta med alla era idéer och forma ett par olika förslag, sen kommer jag tillbaka 

om ett par veckor och visar vad jag med era idéer har skapat/designat. Jag vill då att ni 

berättar vad ni tycker om dem, är det bra förslag eller dåliga förslag? ”  
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