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Sammanfattning 
 

 
Barn med ADHD har generellt svårt med tidsuppfattningen vilket kan leda           
till problem senare i livet. Som en hjälp för att träna tidsuppfattning finns             
bland annat det analoga verktyget “Pussla med tid” som ska underlätta           
vardagen för dessa barn. Det som saknas är dock ett digitalt hjälpmedel i             
vardagen som är roligt att använda, vilket var något som framkom under            
intervjuer med arbetsterapeuter. Denna studie tittar därför på uppdrag av          
kund på digitaliseringsmöjligheterna av “Pussla med tid” där fokus ligger på           
att undersöka möjligheterna för att skapa engagemang samt hur verktyget          
bör anpassas efter målgruppens behov.  
 
Denna studie är kvalitativ och utgår från User-centered design (UCD) där           
målgruppens behov legat till grund för designbesluten. För att ta reda på            
hur lärandesituationen anpassas gjordes intervjuer med arbetsterapeuter.       
Under utvecklandet av spelkonceptet användes metoder som       
brainstorming, skissböcker och moodboard som lade grunden för spelets         
utseende och funktion. Användartester utfördes sedan för att utvärdera         
huruvida spelet var engagerande eller inte. 
 
Resultatet av studien visade att barn med ADHD kräver en lugn lärandemiljö            
med få störande element, samt en tydlig överblick av vad som ska göras. En              
prototyp utifrån dessa parametrar togs fram och testades av målgruppen.          
Resultatet visade att spelet generellt var engagerande och användarvänligt         
men att det fanns vissa brister i exempelvis nivån av tillfredställelse hos            
målgruppen. Denna brist berodde framförallt på att spelet upplevdes ha för           
låg svårighetsgrad och en avsaknad av utmaning, vilket är ett viktigt           
kriterium för att skapa engagemang. Studien genererade underlag för hur          
ett digitalt hjälpmedel ska utformas för att engagera målgruppen då          
prototypen av spelet visade på både brister men framförallt styrkor i           
konceptet. 
 
 

 
 
  

Julia
Line



Abstract 
 
 
Children with ADHD often experience difficulties with time perception which          
can cause them problems later in life. In order to help them in their daily life,                
an analog tool called “Pussla med tid” has been developed with the purpose             
of teaching these children the concept of time by visualizing it. What does             
not yet exist is a digital tool designed for the end user which is perceived as                
fun. This study evaluates the possibility of digitalizing the “Pussla med tid”            
tool and how it could be done to engage and meet the needs of the end                
users. 
 
This is a qualitative study that uses a user-centerd design (UCD) approach            
where the needs of the target group has been taken into careful            
consideration in every design decision. In order to find out needs, interviews            
with special educators were held. When developing the concept of the           
game, methods such as brainstorming, sketch books and moodboards were          
used to determine the interface and functions of the game. User tests were             
conducted in order to evaluate the level of engagement and whether it met             
the needs of the end users or not. 
 
According to the results, children with ADHD require a calm learning           
environment with little distractions and with an overview showing the entire           
process. Using this information when designing, a prototype was developed          
and tested by the target group. The results showed that the game was             
generally engaging and user friendly, but that there were a lack of            
satisfaction. This low level of satisfaction was probably due to the difficulty            
level of the game which was perceived as low, and which did not offer the               
testers any challenges, which is important to create engagement. This study           
generated results that could help determine how a digital tool should be            
designed to engage the end user. The prototype that was developed           
showed both strengths and weaknesses, data which could be useful when           
designing similar tools with a shared purpose of being engaging. 
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1. Inledning 
 
 
Många barn med “attention deficit hyperactivity disorder” (ADHD) har svårt          
med tidsuppfattning (Meaux & Chelonis, 2003; Yang et al,. 2007) vilket           
senare kan leda till svårigheter med att planera sin tid, något som följer med              
dem genom hela livet (Suarez et al., 2013). Idag finns en del verktyg för hur               
dessa barn kan lära sig tidsuppfattning men inget som är interaktivt. Ett            
interaktivt verktyg kan öka barnens engagemang och på så vis underlätta           
och öka lärandet. (Couse et al., 2010). Denna studie kan tänkas intressera            
utvecklare och användare av interaktiva läromedel i skolan och hemmet.          
Studien tar upp ämnet från ett perspektiv som inte tidigare har undersökts            
och som strävar efter att främja barnens lärande och skapa en engagerande            
lärandesituation. Studien kan fungera som hjälpmedel för framtida        
utveckling av liknande läromedel genom att visa på styrkor och svagheter i            
spelet vi utvecklat en prototyp av. 
 

1.1 Bakgrund 

“Pussla med tid” är ett hjälpmedel utformat av arbetsterapeuten Pamela          
Gustafsson som bland annat syftar till att öka barns tidsuppfattning.          
Hjälpmedlet är utformat för barn med särskillda behov, däribland barn med           
ADHD eller autism. (Gustafsson, 2015). Verktyget “Pussla med tid” består av           
en bas som är utformad som en klocka samt ett antal “pusselbitar”            
bestående av 5-, 10-, 15- och 20-minutersblock. Med hjälp av dessa           
tidsblock kan barnen sedan pussla ihop tid för att se exempelvis hur många             
20-minutersblock det går på en timme. Med hjälp av dessa tidsblock går det             
även att koppla tidsbegrep till vardagliga aktiviteter och på så vis hjälpa            
barnet att bilda sig en tidsuppfattning. (Gustafsson, 2015). 
 
“Pussla med tid” kan fungera som ett komplement till en timstock, vilket är             
ett nedräkningsverktyg, då varje enskilt tidsblock har samma färgkodning         
som timstocken som går upp till 20 minuter (se bild Figur 1.1 Timstock).             
Timstocken fungerar på så vis att man väljer en tid, 5, 10, 15 eller 20 minuter.                
På timstocken finns ett antal lampor, när man valt en tid, exempelvis 20             
minuter, tänds 20 av dessa lampor. Efter varje minut som gå slocknar en             
lampa och när hela tiden har gått ger timstocken ifrån sig ett ljud. Med hjälp               
av detta verktyg kan barn som har svårigheter med tidsuppfattningen titta           
efter på timstocken när de känner sig osäkra och samtidigt utveckla en            
känsla för hur lång tid olika vardagliga moment tar. (Gustafsson, 2015b) 
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Figur 1.1 Timstock 

 

1.2 Syfte  

Syftet med denna fallstudie är att ta reda på hur ett digitalt spel bör              
utformas för att främja engagemanget hos barn med ADHD och          
tidsuppfattnings- 
svårigheter.  

 

1.3 Forskningsfrågor  

1. Hur arbetar arbetsterapeuter för att möta de behov som barn med           
ADHD har i en lärandesituation när man arbetar med tidsuppfattning?  
 

2. Hur ska ett digitalt hjälpmedel för barn med ADHD och 
tidsuppfattningssvårigheter utformas för att främja engagemang? 
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2. Teoretisk bakgrund 
 
 

2.1 ADHD och tidsuppfattning 

Barn med ADHD har en sämre tidsuppfattning än barn utan diagnosen           
(Meaux & Chelonis, 2003; Yang et al,. 2007), denna skillnad är så pass             
utmärkande att tidsuppfattningen kan användas som en del av         
diagnostiseringen (Gongsook et al., 2014). Svårigheterna med       
tidsuppfattning berör särskilt området tidsorientering, det vill säga placera         
sig själva i förhållande till en “gemensam tid” som pågår för alla. Detta gäller              
framförallt barn upp till 10 år, som har problem med tidskoncept som            
datum, åldrar, händelseförlopp och varaktighet. I artikeln diskuteras andra         
källor som tidigare påvisat att barn under 10 generellt har problem med            
detta men ofta utvecklar strategier med mentala listor. Denna metod kräver           
dock ett ganska långt arbetsminne vilket människor med ADHD saknar,          
varpå denna teknik inte funkar för dem. (Quartier et al., 2010). Man har även              
sett att engagemanget och koncentrationsnivån hos barn med ADHD är          
lägre än hos kontrollgruppen (Steiner et al., 2014). Det viktigaste för att skapa             
goda förutsättningar för dessa barn är att skapa en lugn miljö där barnet kan              
fokusera på lärandet (Konicarova, 2014). 
 
Arbetet med tidsuppfattning är uppdelat i tre områden: känsla för tid,           
objektiv tid och tidsplanering. Känsla för tid innebär att en uppfattning om            
hur långa olika tidsspann är i förhållande till varandra. Objektiv tid handlar            
om att sätta detta i ett förhållande till begrepp gällande till exempel            
klockan, medan tidsplanering handlar om att kunna planera aktiviteter i sin           
vardag. (Gustafsson, 2015). 
 
 

2.2 Designa för barn 

Barn föredrar ofta symboler i stället för text och när det gäller spel läser de               
sällan texter som visas på skärmen överhuvudtaget. På grund av detta kan            
problem uppstå när en spelutvecklare vill ge inledande instruktioner för en           
ny spelare. För att lösa problemet kan man då introducera en del i spelet i               
taget genom att skala av intrycken så mycket som möjligt och låta barnet             
utforska vad som ska göras. (Adauto & Klein, 2010). Att barnet snabbt förstår             
syftet med spelet är viktigt eftersom barnet då direkt fokuserar på den            
pedagogiska delen av spelet och energi behöver inte läggas på att förstå            
hur spelet fungerar. Repetition kan vara en lösning till detta och har visat sig              
mycket effektivt på barn. (Donohue, 2015) 
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2.3 Engagemang 

2.3.1 Designa för engagemang 

Det går att se en koppling mellan engagemang och exempelvis hur           
fokuserad en användare är på ett system. I tidigare gjord forskning kan man             
se att estetik påverkar både fokus såväl som upplevd användarvänlighet          
vilket betyder att estetik indirekt påverkar nivån av engagemang. (O’Brien,          
2013). För att skapa och bibehålla engagemanget finns många olika faktorer           
som spelar in. Olika forskare och författare har undersökt och diskuterat           
olika aspekter, där följande har ansetts vara viktiga: 
 
1. Att åstadkomma något 

En studie som utvärderat flera faktorer menar att den absolut viktigaste           
faktorn är tillfredställelse av att ha åstadkommit något och klarat av en            
uppgift. Andra viktiga faktorer beskrivs som hur roligt spelet upplevs          
samt hur svårt det är. Detta indikerar att barnet inte nödvändigtvis måste            
ha roligt i lärandesituationen så länge de upplever att de uppnår och            
fullbordar något med vad de gör. (Campbell & Jane, 2010) 

 
2. Återkoppling 

En annan viktig faktor är den direkta återkoppling som blir möjlig genom            
ett interaktivt läromedel.. Återkopplingen i spelbaserat lärande bör        
anpassas till variationen av de olika miljöer där spelet används: i skolan            
tillsammans med lärare, utanför skolan tillsammans med förälder, eller         
utanför skolan på egen hand. (Meyer, 2013) 

 
3. Belöningssystem 

Att bibehålla engagemanget för spelet är en utmaning, där faktorer som           
belöningssystem och utmaningar spelar en stor roll. Dessa har påvisat          
en effekt att barnen spelar under längre omgångar, men denna effekt           
försvann också efter några omgångar. (Ronimus et al.,. 2013) 

 
 

2.3.2 User Engagement Scale  

För att mäta en användares engagemang finns ett mätverktyg som kallas           
User Engagement Scale (UES). Detta verktyg utgår från teorin om att           
användarnas engagemang påverkas av sex olika faktorer: estetik,        
uthållighet, upplevd delaktighet, fokus, nyhet och användarvänlighet (se        
bilaga 1 User engagement scale). Dessa faktorer kan sedan mätas i en            
undersökning efter användandet av ett system. (O’Brien & Toms, 2013).          
Denna skala har sedan utvecklats av Weibe et al. och anpassats mot att             
kunna testa engagemang kopplat till spelsituationer. Här är tre av faktorerna           
från originalversionen med, medan den fjärde och sista faktorn är en           
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kombination av de tre resterande faktorerna. Nedan beskrivs de fyra          
slutgiltiga faktorerna närmare. 
 
● Estetik (eng. aesthetic appeal)  

Denna faktor handlar om hur estetiskt tilltalande användaren upplever         
gränssnittet.  

 
● Fokus (eng. focused attention) 

Hur fokuserad användaren är på vad denne håller på med kan märkas            
genom hur uppslukad denne är av spelet.  

 
● Användarvänlighet (percieved usability) 

Hur användarvänligt spelet är märks på hur effektivt användaren kan          
använda systemet utan frustration och hur stor ansträngning som krävs          
för att utföra uppgifter. 

 
● Tillfredställelse (eng. satisfaction) 

Denna faktor är en kombination av nyhet (eng. novelty), uthållighet (eng.           
endurability) och delaktighet (eng. felt involvement). Nyhet handlar om         
att väcka intresset hos användaren, uthållighet handlar om        
helhetsintrycket av upplevelsen och huruvida användaren är villig att         
återvända till systemet, och upplevd delaktighet handlar om hur         
involverad användaren är i spelet. Tillsammans skapar dessa den         
gemensamma faktorn “tillfredställelse” som undersöker hur nöjd       
användaren är med systemet som helhet. 

 
(Wiebe et al., 2014)  
 

2.4 User-centered design 

User-centered design (UCD) handlar om att utforma något utifrån         
användarens behov. Detta är en bra metod då det i slutändan gagnar de             
som faktiskt ska använda produkten. För att kunna arbeta med UCD krävs            
dock en hel del förarbete då designern måste ha insikt i användarens behov,             
mål och preferenser. Användardata ska alltså ligga till grund för          
designbeslut som tas. (Saffer, 2010) 
 

 
  

5



3. Metod 
 
 

3.1 Ansats 

I denna studie har en kvalitativ ansats använts eftersom den strävat till att             
undersöka och skapa en djupare förståelse för individer och sociala          
problem. För att samla detaljerad information har en fallstudie gjorts i syfte            
att undersöka hur materialet “Pussla med tid” bör utformas på en digital            
plattform för att främja engagemang. Studiens förhållningssätt har utgått         
från UCD vilket ligger till grund för designbesluten som togs under           
processen. Studiens genomförande skedde i fyra huvudsakliga faser        
bestående av två inledande intervjuer, en konceptfas med idégenerering         
och vidareutveckling av den slutgiltiga idén, en implementeringsfas samt en          
utvärderingsfas med pilottester och användartester (se figur 3.1 Studiens         
upplägg). 

 
 

 
Figur 3.1 Studiens upplägg 

 

3.2 Inledande intervjuer 

Det är viktigt att skapa en tydlig bild av målgruppens behov innan            
designprocessen startar (se 2.4 User-centerd design), därför hölls intervjuer         
med två arbetsterapeuter med erfarenhet av att arbeta med barn som har            
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ADHD. Det personliga mötet är fördelaktigt då intervjupersonens reaktioner         
och kroppsspråk kan tolkas under intervjuns gång (Creswell, 2014).         
Intervjuerna tog reda på mer om svårigheterna kring ADHD och hur dessa            
hanteras. Urvalet baserades på att arbetsterapeuterna skulle ha erfarenhet         
av att jobba med hjälpmedlet “Pussla med tid” som applikationen baseras           
på. De intervjuade blev informerade om studiens syfte i början av intervjun.            
Frågorna var öppet utformade och fokuserade på att ge skribenterna en           
bred grund att stå på för att möjliggöra kloka designbeslut (se bilaga 2             
Intervjufrågor). Intervjuerna skedde i intervjupersonernas arbetslokal på       
Barn- och ungdomshabiliteringen i Linköping där de intervjuade hade         
möjlighet att visa upp sitt material och sina lokaler där de arbetar i praktiken.              
Anteckningar togs under intervjuns gång av den ena skribenten medan den           
andra ställde frågorna. Svaren från de båda intervjuerna sammanställdes         
sedan. Varje intervju tog ungefär 40 minuter.  
 

3.3 Konceptfas 

3.3.1 Idégenerering 

Utvecklingen av konceptet genomfördes problemdrivet vilket innebär att        
användarens behov undersöks i ett tidigt stadie för att identifiera          
designproblemet. Därefter börjar skissandet och idégenereringen. (Arvola,       
2014). Utgångspunkten för hela processen grundade sig i ett         
UCD-perspektiv (se 2.4 User-Centered Design) vilket speglades i alla beslut          
som togs. Det första steget i konceptutvecklingen var att definiera          
problemet för att identifiera vad som behövde lösas. Då materialet “Pussla           
med tid” innehöll få av de kriterier för engagemang som hittats i tidigare             
forskning (se 2.3.1 Designa för engagemang) behövde hjälpmedlet        
utvecklas. Därför utvecklades en spelidé med stöd i den tidigare          
efterforskning som gjorts.  
 
Att hålla många idéer i minnet och samtidigt utforska deras          
utvecklingspotential kan vara komplicerat och genom att föra över idéerna          
till pappret underlättar man denna process (Arvola, 2014). För att generera           
spelidéer användes därför skissböcker där för- och nackdelar utvärderades         
och markerades enligt Arvolas rekommendationer med plus- och        
minustecken. Skissbladen kommenterades med parametrar att ha i åtanke         
såsom designutmaningen, studiens syfte, målgruppens behov samt de        
praktiska aspekterna som gör spelet användarvänligt. Därefter valdes den         
spelidé som skribenterna ansåg vara mest hållbar och en kombination av de            
bästa alternativen togs fram genom arbete med individuella skissböcker.         
Med utgångspunkt i resultaten från de båda skissböckerna arbetades ett          
gemensamt förslag fram.  
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Parallellt med arbetet kring spelidéer genomfördes en brainstorming som         
utforskade spelets tema och koncept.. Syftet med brainstorming är att i           
grupp generera så många idéer som möjligt (Arvola, 2014). Brainstormingen          
skedde i flera mindre steg med utgångspunkt i olika aspekter och           
nyckelord. Dessa nyckelord var engagemang, tid, karaktär,       
uppdrag/spelkoncept och tema/känsla. Med hjälp av affinitetsdiagram       
kategoriseras och förbereds kvalitativ data för analysering (Raven et al.,          
1996). Denna studie har utgått från Arvolas reviderade version som delvis           
baseras på denna metod. Deltagarna flyttade runt lappar med ord på i            
tysthet för att bilda kategorier. Dessa teman namngavs och behandlades på           
samma sätt som konceptidéer i en skissbok, det vill säga de analyserades            
utifrån dess för- och nackdelar, samt alternativa lösningar och         
utvecklingspotential.  
 

3.3.2 Vidareutveckling 

När temat hade valts utvecklades en moodboard som stöd för kommande           
designbeslut. Moodboarden baserades på det bestämda temat men        
utformades även för att fungera som stöd när det kom till           
gränssnittsdesignen. När gränssnittet var framarbetat skapades wireframes       
parallellt med utvecklandet av en flowchart. Flowcharten baserades på         
tidigare insamlad information gällande arbete med målgruppen och        
fungerade som ett stöd under skapandet av wireframes. Med hjälp av allt            
detta underlag formgavs komponenter som karaktärer och andra element         
som blev en del av de mock-ups som arbetades fram. Dessa mock-ups            
användes vid implementationen av designen. 
 

3.4 Prototyp 

För att på ett bra sätt kunna testa konceptet på målgruppen togs en digital              
prototyp fram. Prototypen skapades i programmet Adobe Edge Animate.         
Detta program valdes då det möjliggör animation av objekt utan alltför           
komplicerad kodning, ett viktigt kriterium för vad som var realistiskt under           
den korta arbetsperioden. Prototypen var klickbaserad med enklare        
animationer och utvecklades för användning på iPad. På grund av tidsbrist           
utvecklades endast en viss del av spelet som kunde testa konceptet på ett             
bra sätt, nämligen den del som kallas “Kopplus”. Denna valdes eftersom det            
var den del som gick att utföra under en testsituation.  
 

3.5 Utvärdering 

3.5.1 Pilottester 

Pilottester gjordes på en testgrupp bestående av studenter på         
kandidatutbildningen Grafisk design och kommunikation för att ta reda på          
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om spelet var lätt att förstå. Testet utfördes på två personer och tog plats på               
Linköpings universitet. På grund av allt för lång laddningstid på iPad           
användes under testsituationen en dator istället för iPad. I ett första skede            
fick testpersonerna titta på spelets startskärm och berätta vad de trodde att            
det handlade om, vad de tyckte samt vilka målgruppen skulle kunna tänkas            
vara. Sedan fick de fritt ta sig fram genom spelet utan vidare instruktioner.             
Under spelandets gång ombads testpersonerna att tänka högt för att ta           
reda på om spelets syfte och funktion var tydligt.  
 

3.5.2 Användartester 

Genom användartester på en prototyp tydliggörs brister som designaren         
själv inte kan upptäcka, och ger därmed chans till förbättringar. Det är viktigt             
att vara tydlig med att det är prototypen och inte testpersonen som ska             
utvärderas, samt att inte försvara sin design. (Saffer, 2007). Prototypen          
testades av 3 barn med ADHD i åldrarna 9-11 år. Deltagarna valdes ut av              
uppdragsgivaren utifrån sin ålder och ADHD-diagnos samt utifrån önskemål         
om att de skulle ha tidigare erfarenhet av verktyget “Pussla med tid”. Då             
verktyget i skrivande stund endast används på Barn- och         
ungdomshabiliteringen i Linköping så var detta en mycket smal målgrupp,          
vilket i sin tur resulterade i det låga antalet deltagare. Deltagarna           
informerades om studiens syfte, projektets koppling till “Pussla med tid”,          
samt att det var själva prototypen testades och inte deras prestation.           
Deltagarnas vårdnadshavare skrev under ett samtyckesbrev som godkände        
att resultaten från testerna fick användas anonymt i studien. Deltagarna          
gavs största möjliga konfidentialitet och alla personuppgifter förvarades på         
ett sådant sätt att obehöriga inte kunde ta del av dem.  
 
Under testet fick testpersonerna själva ta sig fram genom spelets olika steg            
utan vidare instruktioner. Testerna genomfördes i mindre grupprum på         
Barn- och ungdomshabiliteringen i Linköping där de båda skribenterna,         
deltagaren samt en eller två av deltagarens vårdnadshavare satt samlade.          
Minst en av skribenterna satt vid varje testgenomgång positionerad så att           
denne kunde observera deltagarens interaktion med prototypen. Testerna        
skedde på olika dagar och tog ca 20 minuter. Efteråt fick deltagarna en             
varsin klubba som tack för hjälpen.  
 
Efter att deltagarna tagit sig igenom prototypen ställdes ett antal frågor där            
deltagarna fick gradera sina svar på en skala från 1-4 eller välja alternativet             
“Jag vet inte”. För att göra det mindre abstrakt översattes siffrorna 1-4 till             
monster som var olika nöjda där 1 representerades av ett argt monster och             
4 representerades av ett skrattande monster. För att ytterligare förtydliga          
budskapet fanns en kort beskrivning under varje monster som graderade          
svaren. Frågorna hämtades från en version av UES-verktyget anpassat för          
spelsituationer (se 2.3.2 User Engagement Scale) som vi i sin tur anpassade            
till det faktum att testet genomfördes med barn. De nya anpassningarna           
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innebar språkliga förenklingar av frågorna eller att flera frågor slogs ihop då            
de ansågs vara så lika varandra att skillnaden mellan dem var svåra att             
formulera för barn. Vissa frågor togs även bort helt då deras innebörd            
ansågs för komplicerad för att formulera. Se de anpassade frågorna och           
graderingarna i bilaga 3 Frågeformulär.  
 
De data som framkom av svaren översattes sedan till siffror igen för att             
visualisera resultaten. Dessa siffror sammanställdes till en gemensam siffra         
för varje enskild del av UES-verktyget. Siffran redovisades genom ett          
linjediagram där respondenterna är tilldelade en individuell färg. För att          
kunna redovisa ett procentuellt resultat som var oberoende av antal frågor           
delades skalan upp i 48 delar. De frågor där testpersonerna svarade “jag vet             
inte” räknades bort från resultatet och redovisades separat. 
 
Exempel: 
En av det av det anpassade UES-verktygets delar innehåller tre frågor vilket            
betyder att maxsiffran man kan få ut i denna del är 12 (3 frågor x 4 möjliga                 
svar). Låt säga att respondenten svarar 2, 4, 2 på frågorna vilket resulterar i              
siffran 8 (2+4+2). Resultatet av den UES-delen blir då 8/12 möjliga. Detta            
översätts till fyrtioåttondelar (då det matchade alla svaren) vilket i detta fall            
skulle det resultera i 32/48. 
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4. Resultat 
 
 

4.1 Intervjuresultat 

Nedan följer ett sammanställt resultat av de intervjuer som gjordes på två            
arbetsterapeuterna. Originalanteckningarna finns att se i bilaga 4 Intervjuer         
med arbetsterapeuter. 
 

4.1.1 Generella svårigheter hos barn med ADHD 

ADHD innebär problem med uppmärksamhet och koncentration. Till stor del          
beror detta på deras problem med att sålla information och hålla isär olika             
saker, varpå de är väldigt lättdistraherade. Därför är moment i spel som till             
exempel pop-ups extra störande för dessa barn, då de kan orsaka att            
barnen helt tappar fokus. För att undvika problem med         
koncentrationsstörning finns ett antal olika strategier beroende på situation         
och individ, där man bland annat arbetar med att skärma av barnet från             
omgivningen eller skriva listor på vad barnet ska göra. Barn med ADHD kan             
även ha problem med att komma igång med eller slutföra olika aktiviteter            
om de inte har en översikt över vad som ska göras. I dessa situationer kan               
listor återigen vara ett bra hjälpmedel. 
 

4.1.2 Anpassning av lärandesituationen 

Det viktigaste ett tänka på vid undervisning av barn med ADHD är att             
underlätta förmågan till koncentration. Det är viktigt att undvika långa          
instruktioner eller instruktioner i flera led. En snabb tillfredställande lösning          
är att föredra framför en större belöning på längre sikt. Konsekvenser av val             
eller handlingar som barnet gör är inte alltid självklara, varför det kan vara             
bra med samtal och diskussion om detta.  
 

4.1.3 Hur man jobbar med tidsuppfattning och varför 

Svårigheter med tidsuppfattning beror ofta på problemet med att skapa en           
överblick över till exempel en vecka, en dag eller en specifik aktivitet. En             
stor del av arbetet går därför ut på att dela upp olika aktiviteter i delmoment               
och visualisera detta på ett sätt så att individen får en ordentlig överblick,             
där sådant som scheman och listor är viktiga verktyg. Det visuella stödet            
används sedan mindre ju äldre barnet blir. I hur stor grad uppdelningen sker             
beror på individens behov, och kan röra sig från att dela upp en dag i “skola”                
och “hemma” till att dela upp en aktivitet som exempelvis att klä på sig där               
varje klädesplagg blir ett delmoment.  
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4.1.4 Spel som verktyg 

Det som saknas bland de spel som finns idag är framförallt ett roligt             
alternativ som tränar tidsuppfattning, där det bland annat saknas träning av           
att planera aktiviteter samt att koppla tidsbegrepp med analog tid. För barn            
med ADHD är det viktigt att spelet är roligt eftersom de annars har svårt att               
motivera sig till att spela. Målgruppen har alltså särskilt svårt med detta            
jämfört med barn utan diagnos. 
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4.2 Vägen till konceptet 

4.2.1 Skisser 

Spelet baseras på samma koncept som finns i det fysiska verktyget “Pussla            
med tid”, med att para ihop tidsbegrepp med olika aktiviteter. Innan beslutet            
om vilket spelets tema skulle bli togs, utvärderades fördelar och nackdelar           
med konceptet (se figur 4.1 Konceptskiss). I denna tidiga skiss finns plus-            
och minuslistor samt ett antal frågetecken. Idéer som nivåer där          
svårighetsgraden ökar i takt med att barnet blev bättre och bättre fanns            
också med. En variant av att öka svårighetsgraden skulle exempelvis kunnat           
vara att ge barnen mindre visuellt stöd på de högre nivåerna. Som man kan              
se i skissen uppmärksammades också tidigt problemet med att många          
vardagsaktiviteter tar olika lång tid för olika människor, varpå spelet behöver           
vara individualiserat för att passa varje barn.  
 

 

  
Figur 4.1 Konceptskiss 
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En av de tidiga idéerna var att göra en “bana” (se figur 4.2 Skiss över en                
bana) där det tydligt går att se hur man tar sig framåt i spelet. Detta var                
något vi tog med i konceptet men designade om för att det skulle passa              
rymdtemat som senare fastslogs.  
 

 
Figur 4.2 Skiss över en bana 
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En av våra tidiga skisser på hur spelet skulle se ut rent funktionsmässigt (se              
figur 4.3 Para ihop pusselbitar) visar ett enkelt upplägg vilket också lätt            
kunde bli tråkigt. Fördelarna med att vara tydlig gick dock före och en             
liknande layout valdes, dock anpassad efter vad som var genomförbart          
med skribenternas förkunskaper och programmet Adobe Edge Animate:s        
möjligheter, 
 

 

Figur 4.3 Para ihop pusselbitar 
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Visuella listor lades till då det passade bra med konceptet och hur            
arbetsterapeuterna arbetade med tidsuppfattning (4.1 Intervjuresultat). Idén       
med att använda sig av vardagssituationer på ett annat sätt utforskades där            
drag and drop blev en central del i konceptet (figur 4.4 Drag and drop), detta               
blev dock inte görbart i slutänden och istället utvecklades en simpel           
klickbaserad prototyp.  
 

 

Figur 4.4 Drag and drop 
 

4.2.2 Tema 

Spelets som utvecklades hade ett rymdtema och kallades därför för          
“Tidsrymden”, vilket var en ordvits som syftade på såväl universum som det            
abstrakta begreppet tidsrymd. I rymden finns många outforskade planeter         
och möjliga varelser vilket kan inbjuda till fritt tänkande. Spelets färgschema           
och grafiska element baserades på detta rymdtema vilket går att se i            
Moodboarden nedan (figur 4.5 Moodboard).  
 

16



 
Figur 4.5 Moodboard 

 
 
Figurer och landskap var utformade på ett fantasifullt sätt och färgschemat           
innehöll starka färger (se figur 4.6 Färgschema). Varje planet hade en egen            
färg och planetens färg följde med under spelets gång som bakgrundsfärg           
så att användaren kunde ha koll på vilken planet denne befann sig på. I ett               
försök att hålla spelet könsneutralt för att nå alla i den tilltänkta målgruppen             
gjordes valet att utforma figurer som liknar monster. Dessa hade inget           
självskrivet kön och heller inga typiska pojk- eller flickfärger (se figur 4.7            
Monster). 
 

 
Figur 4.6 Färgschema 
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Figur 4.7 Monster 

 
 

4.3 Konceptet 

Spelet handlade om att ta hand om karaktärer med samma behov och            
problem som målgruppen själv har, där spelaren fick träna på att lösa dessa             
karaktärers problem på samma vis som de tränar på att lösa sina egna             
problem. Den slutgiltiga spelidén utgick ifrån nyckelordet okomplicerat där         
mycket få eller inga instruktioner behövdes. En enkel och avskalad layout           
togs fram där visualiseringar spelade en central roll. Spelet var utvecklat för            
att kunna användas tillsammans med en förälder i hemmet, där föräldern           
skulle kunna ge återkoppling och stöd där det behövdes. Samtidigt var det            
viktigt att spelet kunde spelas på egen hand när förälder inte fanns            
tillgänglig, varpå det också var viktigt med tydlig återkoppling och          
instruktioner direkt från spelet.  
 
Spelet delades upp i olika stadier med olika svårighetsgrader, där det totalt            
fanns tre olika delar i spelet. Den första delen kallades Mätidus och            
handlade om att ta tid på olika vardagsaktiviteter och fylla i det i spelet, och               
var därmed den del där spelet anpassades efter den enskilda individen. Den            
andra delen kallades Kopplus och handlade om att para ihop          
vardagsaktiviteter med tidsblock och försöka komma ihåg och skapa en          
förståelse för hur lång tid olika aktiviteter tar. Den tredje och sista delen             
kallades för Planerus och handlade om att lära sig hur många aktiviteter            
som man hinner med under en viss tid. På grund av tidsbrist kunde endast              
planeten Kopplus utvecklas till en digital prototyp. Belöningar fanns längs          
vägen i form av tidsbitar som, när man samlat tillräckligt många, tog en             
vidare till nästa nivå.  
 

4.3.1 Uppdrag 

Kopplus handlade om att koppla ihop de aktiviteter man tagit tid på i den              
första delen, Mätidus, med de tidsblock de hör till. Här var syftet att barnet              
skulle utveckla sin känsla för tid och försöka komma ihåg ungefär hur lång             
tid 5 minuter kändes som, genom att koppla det till vardagliga aktiviteter.            
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Som stöd i varje vardagsaktivitet i spelet fanns en lista som skulle visa             
barnet alla de delaktiviteter som ingick i ett moment. I tandborstning ingår            
till exempel även att öppna badrumsskåpet, ta fram tandkrämen, skruva av           
korken etc.  
 
På Kopplus fanns ett antal vardagsplatser att utgå från som låstes upp            
under spelets gång. För att låsa upp en ny vardagsplats krävdes det att man              
klarade av att para ihop visst många aktiviteter med rätt tidsblock. Detta            
steg kom naturligt efter att barnet lärt sig i vilken ordning delmomenten i             
aktiviteterna kom, vilket i vanliga fall görs med hjälp av en Timstock (4.1             
Intervjuresultat). För varje rätt svar i spelet fick man en reaktion från            
monstret och klockan i det övre högra hörnet fylldes på med pusselbitar            
som tillsammans tillslut bildade en timme. När denna timme hade fyllts kom            
nästa vardagsplats att låsas upp och användaren fick nya aktiviteter att para            
ihop. (se visuell beskrivning i figur 4.8 Flow chart). De två vardagsplatser som             
utvecklades var hemmet och skolan, vilka valdes då de var relaterbara för            
alla testpersoner i studien. 
 
 

 
Figur 4.8 Flow chart 
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4.3.2 Prototypen 

Den framtagna prototypen innefattade en vy över de tre olika planeterna,           
och sedan en vidareutveckling av planeten “Kopplus”. Planetvyn var den          
första skärm som spelaren presenteras för (se figur 4.9 Planeter). I en färdig             
produkt hade deltagaren börjat med planeten Mätidus för att själv mäta hur            
lång tid olika aktiviteter i ens vardag tar, som exempelvis att borsta tänderna             
eller att duscha. Data från den första planeten var sedan tänkt att användas             
på kommande planeter för att skapa en individualiserad spelupplevelse. Då          
detta steg inte fanns med i prototypen, angavs istället en realistisk tid för de              
olika aktiviteterna där det enda valbara alternativet i planetvyn var planeten           
Kopplus.  
 

 
Figur 4.9 Planeter 
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Efter att ha valt planeten Kopplus presenterades spelaren för en närmare           
bild på planeten där de två byggnaderna “hemmet” och “skolan” syntes (se            
figur 4.10 Kopplus). Skolan var till en början inte valbar, utan låstes upp när              
aktiviteterna i hemmet var avklarade.  
 

 
Figur 4.10 Kopplus 

 
 

Vid val av “hemmet” presenteras man för en lista med monster som utförde             
olika aktiviteter (se 4.11 Aktiviteter i hemmet). I en färdig produkt skulle det             
vara möjligt att välja vilket som helst av monstren, men för denna digitala             
prototyp är endast det första monstret valbart.  
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Figur 4.11 Aktiviteter i hemmet 

 
 
Vid vald aktivitet ska användaren försöka komma ihåg hur lång tid just den             
aktiviteten tar genom att välja en av pusselbitarna som representerar olika           
tidsspann (se figur 4.12 Vald aktivitet). Som stöd finns i nederkanten av            
bilden en lista över de olika delmoment som ingick i aktiviteten, vilket i en              
färdig produkt även hade funnits men redan på den första planeten. Om            
spelaren svarar fel ändras animationen av monstret till en som ser missnöjd            
ut under några sekunder, innan den återgår till den ursprungliga          
animationen och det är möjligt att göra en ny gissning. Vid rätt svar visas              
istället en animation av ett glatt hoppande monster, där den rätta           
pusselbiten animeras upp till det hörna hörnet där den placeras ovanpå en            
transparent cirkel. En pil kommer också upp som tar spelaren vidare till            
nästa aktivitet som går till på samma sätt. När hela cirkeln uppe i hörnet              
fyllts upp visas en animering där skolan låses upp, och det blir nu möjligt att               
på samma sätt ta sig igenom de aktiviteter som finns där.  
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Figur 4.12 Vald aktivitet 

 
 

4.4 Pilottest  

Utifrån resultaten av pilottesterna (se bilaga 5 Pilottester) gjordes ett antal           
ändringar i prototypen. För att tydliggöra att skolan låses upp på planeten            
Kopplus gjordes ytterligare en animering. Denna animering hade till syfte att           
flytta fokus till klockan i högra översta hörnet på skärmen och på så vis visa               
användaren att klockan fyllts upp och blivit full. Under pilottesterna          
framkom att klockan ofta inte hade något särskilt fokus vilket var           
motiveringen till ändringen. Något annat som saknades under pilottesterna         
var feedback vid klickande på någon av de planeter som inte var utvecklade             
än. Detta lades till efter testerna. Även feedback när spelet slutförts lades            
till som visade att testtiden var över. 

 
Något som togs upp under pilottesterna var listorna längst ner på sidan som             
inte upplevdes som listor utan snarare ikoner vid första anblick.          
Testpersonerna ansåg båda att det saknades pilar eller någon form av           
riktning så att man förstod att det var en tidsföljd. Här övervägdes ändringar             
men på grund av att riktningspilar gav ett rörigt intryck gjordes valet att             
släppa den idén. Ordningen på planeterna på första sidan diskuterades även           
men eftersom sidan baseras på perspektivlära ansågs det lämpligt att          
behålla layouten trots att vissa missförstånd skett.  
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4.5 Användartest 

Linjediagrammen nedan visar de sammanställda resultaten från       
användartesten inom de olika delarna tagna från UES. De olika färgerna           
representerar respondenternas svar där respondent ett är markerad med         
rött, respondent två med lila, och respondent tre med orange.          
Respondenterna har också markerats med siffror där resultaten skiljer sig åt.           
Resultaten presenteras och analyseras separat nedan. 

 

4.5.1 Estetik 

Testpersonerna var mer eller mindre eniga när det gällde estetiken. Alla           
svarade att spelet var “ganska fint”, och två av tre svarade att monstren var              
“ganska fula”. Testperson röd var osäker på vad hen tyckte om monstren            
och svarade därför “jag vet inte” på den frågan. När det kom till hur mycket               
testpersonerna ville hjälpa monstren svarade två av tre “inte så mycket”           
medan den tredje svarade “jättemycket”. (se Figur 4.13 Estetik). 

 

 
Figur 4.13 Estetik 

 
 

4.5.2 Fokus 

Gällande fokus svarade respondenterna enhetligt att de hade fullt fokus på           
spelet och inte stördes något av omgivningen (se Figur 4.14 Fokus). Under            
ett av testen ringde telefonen hos testpersonens målsman men detta var           
inget som synligt påverkade testpersonen. 

 

 
Figur 4.14 Fokus 

 
 

4.5.3 Användarvänlighet 

Alla testpersoner var eniga om att spelet var lätt att använda och att det inte               
var någon gång som de inte förstod vad de skulle göra, eller vilka knappar              
de skulle trycka på. De blev heller aldrig irriterade på spelet eller kände att              
de ville avsluta spelandet. (se Figur 4.15 Användarvänlighet) 
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Figur 4.15 Användarvänlighet 

 

4.5.4 Tillfredställelse 

Det var ingen som svarade att de ville ha spelet hemma (en respondent             
svarade “jag vet inte”) men den generella utvärderingen var ändå att spelet            
var “ganska kul”. Det var heller ingen som visste riktigt om deras vänner             
skulle vilja spela spelet (även här svarade en respondent “jag vet inte”).            
Tillfredställelse var den del som gav mest spretiga svar (se Figur 4.16            
Tillfredställelse) men den generella uppfattningen hon skribenterna var att         
spelet inte upplevdes som utmanande och att de därför inte blev nyfikna på             
att fortsätta spela. Under samtal med deltagarna efter testsituationen         
uttryckte de åsikter om att spelet upplevdes som enkelt och barnsligt. De            
observationer som gjordes under testet stämde bra överens med dessa          
uttryckta åsikter, då deltagarna aldrig verkade stöta på direkta problem.  
 

 
 

Figur 4.16 Tillfredställelse 
 

 

  

25



5. Diskussion 
 
 

5.1 Metod 

För att säkra validiteten av studien har skribenterna använt sig av ett antal             
strategier som redovisas i korta drag i det kommande stycket. Att jämföra            
resultat och information från olika källor gör att studien kan anses som mer             
valid (Creswell, 2014), och denna studie jämför därför arbetsterapeuterna         
svar med insamlad information från tidigare forskning. Något som         
rekommenderas är att, efter insamlingen av data genom intervjuer,         
återkoppla till de som blivit intervjuade genom en sammanfattning av det           
grundläggande temat av intervjun. Den intervjuade kan då bekräfta att          
skribenten tolkat informationen rätt och att inga missförstånd skett.         
(Creswell, 2014). Detta är något som inte gjordes i denna studie utan            
informationen från intervjuerna användes direkt i rapporten, men eftersom         
samma frågor ställdes i två intervjuer och dessa två intervjuer genererade           
liknande svar skulle det kunna tyda på att inga missförstånd skedde. Enligt            
Creswell är det även viktigt att omgivningen för intervjun beskrivs noggrannt           
vilket kan underlätta för läsaren då denne lättare kan sätta sig in i             
intervjusituationen (Creswell, 2014), något som gjorts i denna studie.  
 
Eftersom ett resultat sällan är entydigt är det viktigt att resultat som går             
emot vad studien säger även presenteras (Creswell, 2014). Detta har gjorts           
och visat att vissa delar av spelet var mindre engagerande än andra. Detta             
har redovisats under resultat. För att skapa förståelse hos skribenten är det            
fördelaktigt att denne spenderar mycket tid på fältet (Creswell, 2014), något           
som proiriterades bort på grund av tidsbrist men som vägdes upp med            
intervjuer på arbetsterapeuter. Eftersom att förundersökningen var noggrant        
utförd kan man dock säga att skribenterna fick en någorlunda korrekt           
uppfattning om situationen. För att ytterligare säkerställa validiteten bör en          
opponering ske där oklarheter kan komma upp till ytan. Att använda någon            
utomstående som inte har koll på ämnet kan också ha sina fördelar då de              
kan ge mer objektiva åsikter (Creswell, 2014). I denna studie har opponering            
skett där opponenterna studerade på samma program. 

 
För att säkra studiens reliabilitet bör en fullständig och tillgänglig          
redogörelse över studiens alla faser finnas (Bryman, 2008). Denna studie          
uppfyller dessa kriterier till stor del där varje fas finns tydligt beskriven, och             
underlag från intervjuer finns inkluderade som bilagor. Detta hade dock          
kunnat förstärkas om till exempel intervjuanteckningar varit inspelade och         
sedan tydligt transkriberade så att läsaren fått full insikt i exakt allt som             
sagts. Nu är intervjuunderlaget istället en sammanställning som skribenten         
gjort utifrån sina anteckningar, varpå vissa detaljer kan ha gått förlorade           
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eller förvridits. Skribenterna vill säkerställa att denna undersökning har skett          
i god tro, där skribenterna inte medvetet har låtit personliga värderingar           
påverka utförandet eller slutsatserna. Eftersom det i denna studie ingår två           
skribenter var det också viktigt att dessa kommunicerade på ett liknande           
sätt (Creswell, 2014). Skribenterna hade därför återkommande möten under         
arbetets gång för att prata ihop sig och jämföra intryck. 

 
Kvalitativa studier är inte på samma sätt generaliserbara som kvantitativa          
studier är, då detta ofta inte heller är syftet med dem (Creswell, 2014). Med              
det sagt finns det dock några saker att säga inom ämnet. Under insamling             
av sekundärdata generaliserades den data som samlats in för att möjliggöra           
användning av denna som underlag i designarbetet. Detta gjordes dock          
med viss försiktighet för att undvika felaktiga slutsatser. Att skribenterna          
endast gjorde två intervjuer med två arbetsterapeuter som dessutom var          
kollegor kan ha bidragit till att studien endast använder sig av ett sorts             
tankesätt. Detta kan leda till ett förhastat generaliserande om att dessa           
personers åsikter stämmer överens med majoritetens åsikter inom det         
relevanta området. Att dessutom ena intervjupersonen också är beställare i          
detta projekt kan ha påverkat dennes svar med risk för att personen            
vinklade svaren med projektets resultat i åtanke.  
 
Den största utmaningen i detta projekt har varit att på ett omfattande vis             
kunna testa och utvärdera engagemang, där de få testpersonerna och den           
korta testsituationen innebar svårigheter med att dra generella slutsatser. I          
en optimal studie hade en färdig produkt testats av deltagarna under en            
längre period, men eftersom det i detta projekt endast var möjligt att            
utveckla en enklare prototyp var det också endast denna som kunde           
utvärderas. I och med detta uppfattades det inte heller som att fler            
testpersoner hade inneburit mer givande data.  
 
Detta projekt använde sig av en version av verktyget User Engagemant           
Scale anpassat för spelsituationer, vilket i sin tur anpassades av studiens           
skribenter för att vara användbart hos barn. Den första anpassningen till           
spelsituation som genomfördes av Wiebe et al., anses ha en god validitet då             
en väl redovisad validitetsanalys genomfördes på det anpassade verktyget.         
Frågorna hade dock ett komplicerat språk vars innebörder ofta var svåra att            
översätta till formuleringar anpassade för barn utan att flera frågor skulle få            
samma innebörd. Detta resulterade i att skribenternas egen anpassning         
bland annat innebar borttagande av vissa frågor vilket i sin tur innebar ett             
informationsfattigare underlag. Bland annat kom området “fokus” att endast         
representeras av en fråga i denna studie, vilket kan ha inneburit fattiga svar             
på detta område.  
 
Vidare så förekom även andra diagnoser, som till exempel autism, hos           
deltagarna i studien. Detta kan ha haft inverkan på studiens resultat utifrån            
faktorer som inte tagits i beaktning. Att diagnosen autism bland annat           

27



innebär en förmåga att ta saker väldigt ordagrant kan vara orsaken till att             
barnen svarade att monstren var “ganska fula”, vilket inte nödvändigtvis          
behöver betyda att de inte tyckte om monstren, utan kanske bara att de helt              
enkelt inte var “söta” eller “fina” osv. Här kan även frågan “tror du att dina               
vänner skulle vilja spela spelet” vara svår för dessa barn att svara på då de               
tolkar frågan ordagrant och då helt enkelt inte vet svaret på frågan. 
 

5.2 Resultat 

5.2.1 Konceptidén 

Konceptet som utvecklades byggde på materialet “Pussla med tid” samt          
underlaget från de två intervjuerna med arbetsterapeuter. Intervjuerna tog         
upp problemet med avsaknaden av ett roligt och engagerande sätt att träna            
tidsuppfattning på. Vanliga problem som barn med ADHD har i samband           
med tidsuppfattning är att veta i vilken ordning saker och ting ska ske, samt              
att skaffa sig en känsla för hur långa olika tidsspann är. (4.1 Intervjuresultat).             
Då detta är problem de upplever i sin vardag är det viktigt att spelet går att                
koppla till verkligheten så att barnen kan ha nytta av spelet där. Resultatet             
blev därför ett koncept som bygger på att ta hand om karaktärer med             
samma behov och problem som målgruppen själva har, där de får träna på             
att lösa dessa karaktärers problem på samma vis som de tränar på att lösa              
sina egna problem. (4.3 Konceptet) 
 

5.2.2 Målgruppens behov 

Enligt Konicarova är en av de viktigaste faktorerna vid framtagandet av           
hjälpmedel för barn med ADHD att skapa en lugn miljö där barnet kan             
fokusera på lärandet. På vis tas hänsyn till barnets         
koncentrationssvårigheter (se 2.1 ADHD och tidsuppfattning). Under       
intervjuer med arbetsterapeuter framkom att man använder ett antal         
strategier för att kringgå dessa problem, däribland avskärmning för att          
stänga ute störande intryck (4.1 Intervjuresultat). Spelidén behövde därför         
vara simpel med en enkel och avskalad layout (4.3 Konceptet). Eftersom           
målgruppen har ett sämre arbetsminne och därför har svårt att komma ihåg            
långa instruktioner (4.1 Intervjuresultat) var spelet som utvecklades enkelt på          
så vis att endast några få korta instruktioner behövdes (4.3 Konceptet). En            
annan vanlig strategi som arbetsterapeuterna diskuterade var listor vilket         
också nämnts av Quartier (se 2.1 ADHD och tidsuppfattning). Som Quartier           
nämner kräver mentala listor mycket kapacitet av arbetsminnet vilket         
målgruppen inte har, enligt arbetsterapeuterna jobbar man därför mycket         
med fysiska listor vilket gör att barnen inte behöver hålla allt i minnet (4.1              
Intervjuresultat). Dessa listor finns med på flera stället i spelet i form av en              
överblick av hur många nivåer som finns (se figur 4.9 Planeter och figur 4.10              
Kopplus), men också i form av faktiska listor över vilka delmoment som            
ingår i olika vardagsaktiviteter (se figur4.12 Vald aktivitet).  
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5.2.3 Ett spel som engagerar 

Fördelen med att göra ett enkelt spel är att barnen kan fokusera på det som               
är syftet med spelet istället för hur man spelar det (2.2.1 Designa för barn).              
Därmed valdes ett enkelt koncept som var riktat till målgruppen (4.3           
Konceptet) och utmaningen blev då att göra spelet roligt trots sin enkelhet.            
Eftersom arbetet med tid är uppdelat i olika stadier (se 2.1 ADHD och             
tidsuppfattning) är även spelet uppdelat i olika stadier med olika          
svårighetsgrader (4.3 Konceptet). Dessa stadier fungerar som nivåer och ska          
hjälpa till att engagera användaren (2.3.1 Designa för engagemang). 
 
För att engagera barnen behöver de känna att de åstadkommer något och            
att det finns någon form av belöning när de tar sig framåt i spelet (se 2.3.1                
Designa för engagemang). Känslan av att åstadkomma något (se 2.3.1          
Designa för engagemang) kommer av känslan att man lär sig saker av            
spelet och att man behärskar tid bättre och bättre ju mer man spelar.             
Belöningar fanns med längs vägen i form av tidsblock som tillsammans tar            
en vidare till nästa nivå (4.3.1 Uppdrag). Under intervjuerna men          
arbetsterapeuterna framkom det att målgruppen motiveras av snabba        
belöningar snarare än långsiktiga mål (4.1 Intervjuresultat), vilket resulterade         
i de tidsblock som man fick som belöning efter varje rätt svar (4.3.1             
Uppdrag). För att skapa nivåer med olika svårighetsgrader användes mindre          
visuellt stöd på de högre nivåerna (4.3 Konceptet), vilket enligt          
arbetsterapeuterna var en strategi som de själva använde när de arbetade           
med dessa barn (4.1 Intervjuresultat). Eftersom UES använder sig av bland           
annat estetik för att avgöra nivån av engagemang (2.3.2 User Engagement           
Scale) och för att tackla utmaningen i att göra ett simpelt koncept till något              
roligt, valdes en rymdmiljö för att liva upp vardagssituationer som annars           
kan upplevas som tråkiga. Roliga karaktärer och pigga färger användes          
också för att skapa engagemang. (4.2.2 Tema) 
 
 
5.2.4 Användartester 
En av de viktigaste faktorerna vid framtagandet av hjälpmedel för barn med            
ADHD är att skapa en lugn miljö där barnet kan fokusera på lärandet och på               
så vis ta hänsyn till barnets koncentrationssvårigheter (se 2.1 ADHD och           
tidsuppfattning). För att undvika denna problematik bör man därför skapa          
ett enkelt koncept som användaren snabbt förstår (se 4.1 Koncept).          
Resultaten från användartesterna visade att testpersonerna inte hade några         
problem med att förstå vad som skulle göras (se 4.4.3 Användarvänlighet)           
och inte heller tappade fokus (se 4.4.2 Fokus) vilket bör innebära att det             
framtagna konceptet var framgångsrikt i dessa anseenden.  
 
Något som påverkar både upplevd användarvänlighet och fokus är         
estetiken (se 2.3.1 Designa för engagemang) vilken i spelet fick          
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förhållandevis höga siffror (se 4.4.1 Estetik). Trots att denna del inte fick            
maxbetyg kan det ändå ha påverkat resultatet i fokus och          
användarvänlighet som båda fick maxbetyg. Detta kan eventuellt tolkas         
som att estetiken ligger på en bra nivå som generellt uppskattas av            
målgruppen. För att främja engagemang är det viktigt att spelaren upplever           
att denne åstadkommer något och att det finns en utmaning i spelet som             
ligger på rätt nivå för den som ska spela spelet (se 2.3.1 Designa för              
engagemang). Som går att se i resultatet från användartesterna fick          
“Tillfredställelse” inte så höga siffror, samt att deltagarna själva uttryckte att           
spelet kändes enkelt (se 4.4.4 Tillfredställelse). Detta tros ligga bakom det           
låga värdet, samt att testpersonerna inte heller var särskilt intresserade av           
att ha spelet hemma.  
 

5.3 Förslag till fortsatta studier 

Denna studie gjordes på barn mellan åldrarna 9-11 där resultatet visade att            
testpersonerna inte upplevde någon utmaning i spelet. Det skulle därför          
vara intressant att undersöka hur yngre barn (7-9) upplever spelet och om            
de är en mer passande målgrupp. En annan potentiell målgrupp som skulle            
kunna ha nytta av ett digitalt verktyg som detta är barn med autism, vilket              
skulle kunna vara intressant att vidare undersöka. Enligt arbetsterapeuterna         
som intervjuades är åtgärderna för dessa barn som har svårt med           
tidsuppfattning ungefär de samma, vilket gör att de skulle kunna använda           
samma verktyg med endast några få anpassningar. 
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6. Slutsatser  
 
 
Hur arbetar man för att möta de behov som barn med ADHD har i en               
lärandesituation när man arbetar med tidsuppfattning?  
 
Barn med ADHD drar nytta av anpassade lärandesituationer där         
arbetsmiljön är lugn och där störande intryck minskas i så stor utsträckning            
som möjligt. För att lättare kunna slutföra uppgifter behöver de en överblick            
i form av exempelvis en lista för att veta hur mycket som är kvar att göra.                
(4.4.1 Generella svårigheter hos barn med ADHD). När man arbetar med           
tidsuppfattning är arbetet uppdelat i tre steg: känsla för tid, objektiv tid och             
tidsplanering (4.1.3 Hur man jobbar med tidsuppfattning och varför). I arbetet           
med dessa tre steg används bland annat verktyget “Pussla med tid” där            
barnet får en visuell bild av hur tid ser ut (1.1 Bakgrund). 
 

 
Hur ska ett digitalt hjälpmedel för barn med ADHD och          
tidsuppfattningssvårigheter utformas för att främja engagemang? 
 
För att skapa en lugn arbetsmiljö och minska störande intryck bör antalet            
störande moment i spelet minskas och en enkel och avskalad layout           
användas, då det visat sig gynna både fokus och upplevd          
användarvänlighet (se 4.5.2 Fokus och 4.5.3 Användarvänlighet). För att         
skapa engagemang är det viktigt att barnen utmanas och att spelet inte är             
för enkelt då det visat sig vara en viktig beståndsdel i ett engagerande spel              
(se 4.5.4 Tillfredställelse). 
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Bilaga 1 

User Engagement Scale 

Estetik 

Denna faktor undersöks med frågorna: 
○ AE1.  This shopping website is attractive. 
○ AE2.  This shopping website was aesthetically appealing. 
○ AE3.  I liked the graphics and images used on this shopping website. 
○ AE4.  This shopping website appealed to my visual senses. 
○ AE5.  The screen layout of this website was visually pleasing.  
 

Fokus 

Denna faktor undersöks med dessa frågor:  
○ FA1. I lost myself in this shopping experience. 
○ FA2. I was so involved in my shopping task that I lost track of time. 
○ FA3. I blocked out things around me when I was shopping on this 
website. 
○ FA4. When I was shopping, I lost track of the world around me.  
○ FA5. The time I spent shopping just slipped away. 
○ FA6. I was absorbed in my shopping task. 
○ FA7. During this shopping experience I let myself go.  
 

Användarvänlighet 

Denna faktor undersöks med hjälp av dessa frågor: 
○ PUs1. I felt frustrated while visiting this shopping website.  
○ PUs2. I found this shopping website confusing to use.  
○ PUs3. I felt annoyed while visiting this shopping website.  
○ PUs4. I felt discouraged while shopping on this website.  
○ PUs5. Using this shopping website was mentally taxing.  
○ PUs6. This shopping experience was demanding. 
○ PUs7. I felt in control of my shopping experience. 
○ PUs8. I could not do some of the things I needed to do on this shopping 
website.  
 

Tillfredsställelse 

Denna faktor undersöks med dessa frågor: 
○ NO1.  I continued to shop on this website out of curiosity.  
○ NO2.  The content of the shopping website incited my curiosity.  
○ NO3.  I felt interested in my shopping task.  
○ EN1.  Shopping on this website was worthwhile.  
○ EN4.  My shopping experience was rewarding. 



○ EN5.  I would recommend shopping on this website to my friends and 
family.  
○ FI3. This shopping experience was fun.  
 
(O’Brien, 2010) 

 



Bilaga 2 

Intervjufrågor 

ADHD 

Definiera ADHD. 
Vilken erfarenhet har du med att jobba med barn som har ADHD? 
Vilka svårigheter generelt har barn med ADHD? 
Hur anpassar man lärandesituationen utifrån dessa svårigheter? 
 

Tidsuppfattning 

Hur jobbar man idag med barn och tidsuppfattning? 
Vad är idén bakom hur man jobbar? 
 

Spel som verktyg 

Vet du om några spel som finns och används i pedagogiska sammanhang idag 
(såväl analoga som digitala)? Vilka? 
Vilka styrkor och svagheter finns hos dessa? 



Bilaga 3 

Frågeformulär  

 

 



 

 



 

 

 
 



Bilaga 4 

Intervjuer med arbetsterapeuter 

Arbetsterapeut 1 

Bakgrund till Pussla med tid 

Hjälpmedlet är baserat på KaTid gjort av Gunnel Janeslätt som är utformat för             
att identifiera vad barnet har problem med, om det är kopplat till känsla för tid,               
den objektiva tidsuppfattningen (klockan, vad kommer först sist) eller         
tidsplaneringen. Efter att man tagit reda på detta kan man hitta ett sätt att träna               
det. 
  
Tidsuppfattning 

Tidsuppfattning tränar man kanske främst på mindre barn (5-6). När man           
använder “Pussla med tid” pusslar man ihop de olika tidsblocken i klockan. Man             
jämför tid och ser exempelvis att det går tre pusselbitar av 5-minutersdelen på             
en 15-minutersdel. Detta är kopplat till tidsuppfattning. Man kan också säga till            
exempel “nu är det fem minuter kvar, lika lång tid som det tar för dig att borsta                 
tänderna” vilket gör att barnet finner det lite mer begripligt. 
  
Tidsplanering 

Man tar tid på hur lång tid olika vardagliga moment tar och skriver in de olika                
momenten på en lista. Då kan man enkelt se vad som tar 5, 10, 15 minuter etc.                 
På så vis går det bra att använda det tillsammans med timstocken. Nästa steg i               
detta är sedan att planera hur mycket man hinner göra under exempelvis en             
timme. Detta kan alltså senare appliceras i verkliga livet. När man använder            
hjälpmedlet finns även tillbehörande bilder med text som kan sättas på de olika             
tidsblocken med texter som exempelvis ”borsta tänderna”. Detta gör pusslet          
extra tydligt vilket är viktigt för dessa barn. 
  
Målgruppen 

För barn med ADHD och autism är det viktigt att spelet är roligt eftersom de               
annars har svårt att motivera sig till att spela. Målgruppen har alltså särskilt svårt              
med detta jämfört med ”normala” barn i samma ålder. De har också svårt att              
sålla information vilket gör att de lätt blir distraherade (pop-up reklam är inte             
bra för dessa barn). För att undvika detta finns ett antal olika strategier men              
som alla beror på situation och individ. Man kan exempelvis avskärma, använda            
hörselskydd, ge direkta instruktioner/kommandon, bara ha en sak på bänken,          
skriva en lista på vad barnet ska göra etc. Barn med ADHD kan också ha svårt                
att komma igång med saker och i vissa fall också svårt att slutföra dem då               
barnet inte har koll på vad som behöver göras (lista kan hjälpa). Barn med              
autism förstår inte metaforer och tolkar språket bokstavligt. 
  



ADHD och autism kan tyckas olika men åtgärderna för dessa två diagnoser är             
väldigt liknande vilket gör det passande för en målgrupp när man utvecklar            
detta digitala hjälpmedel. 
 

 

Arbetsterapeut 2 

Kan du berätta lite om dig själv och din erfarenhet av att arbeta med barn               

som har ADHD? 

Arbetsterapeut 2 har arbetat på habiliteringen i Linköping i fyra år, och har             
senaste året börjat arbeta mer behandlande. Hon har nyligen certifierat sig i            
verktyget KaTid som används för att mäta tidsuppfattning. Tidigare har hon           
arbetat inom barnpsykiatrin samt på psykiatrin för förvärvade hjärnskador. Just          
nu arbetar hon med barn från 10 år och uppåt, främst med            
utvecklingsförsening, utvecklingsstörning och autism. Hon arbetar till viss del         
med barn med ADHD då det är vanligt att många som har autism även har               
ADHD. 
  
  
Vilka svårigheter har generellt barn med ADHD? 

ADHD innebär problem med uppmärksamhet och koncentration. Man kan ha          
mer eller mindre hyperaktivitet, då vissa är väldigt hyperaktiva medan andra           
istället är helt utan hyperaktivitet och därför istället har svårt att komma igång. 
  
  
Hur anpassar man lärandesituationen utifrån dessa svårigheter?  

Arbetsterapeut 2 jobbar enbart i hemmiljön, dvs inte i skolan i den direkta             
lärandesituationen. Hennes arbete handlar om att hjälpa barnen med de          
problem som finns kring att få saker gjorda i tid och att planera aktiviteter. Hon               
arbetar då med ADL-aktiviteter (alla vardagliga aktiviteter). Man tränar inte          
direkt, utan arbetet går till så att man får beskriva sin vardag och var problem               
uppstår. Dessa kartläggs sedan där Arbetsterapeut 2 tar fram en plan för hur             
man ska arbeta med dessa problem. 
  
Steg 1 är att se om det finns några rutiner, och försöka att få fungerande               
sådana. Syftet med detta är att kunna få vissa saker att ske mer automatiserat,              
eftersom det är svårt för barn med ADHD och autism att hålla koll på olika saker                
varpå sådant som scheman och listor blir viktiga verktyg. Detta är det man             
brukar börja med, alltså att visualisera rutiner och strukturera upp dagen. Då            
kommer ofta timstock in i bilden som ett vanligt hjälpmedel för att hålla koll på               
hur tiden går och för att skaffa en känsla i kroppen, vilket många har svårt med.                
Ofta kan man t ex läsa av klockan, men inte just känna hur långa olika tidspann                
är. Sedan får personerna testa det som man kommit överens om hemma, där             



mycket av ansvaret ligger på föräldrarna och Arbetsterapeut 2 mer fungerar           
som en coach. 
 
  
Hur jobbar man idag med barn och tidsuppfattning? 

De problem som finns i tidsuppfattningen är ofta problem att skapa en            
överblick. För att t ex skapa överblick över en hel dag kan det behövas hjälp               
med att dela upp den i mindre moment. Ofta handlar det om att dela upp en                
isolerad aktivitet i delmoment. Detta kan vidga sig från att dela upp en specifik              
aktivitet som att t ex duscha, upp till att dela upp en dag i skola och frihet, eller t                   
ex en vecka. 
  
Ett moment som t ex kan vara svårt för vissa barn är påklädning. De vet att de                 
ska ha kläder på sig, men kanske inte i vilken ordning, eller att de tappar fokus                
för att något annat distraherar dem. I sådana fall kan man göra en checklista för               
i vilken ordning alla kläder ska tas på. Denna lista kan vara i både text och bild,                 
där det är vanligt att de arbetar mycket med bilder. Att göra en sådan lista               
handlar om att arbeta energisparande, att inte behöva lägga alldeles för           
mycket energi på det så att man sedan är helt slut när man ska ge sig av till                  
skolan. Hur specifik beskrivning som behövs beror på vilka svårigheter individen           
har, och bygger på en individuell utprovning. 
  
  
Vad är idén bakom hur man jobbar?  

Att veta i vilken ordning saker ska göras är grundläggande i tidsuppfattning, att             
veta vad som kommer först, vad som kommer sen och vad som kommer sist.              
Sen används timstocken för att koppla till tid, där man genom att koppla till              
aktiviteter som man vet hur lång tid de tar att genomföra kan skapa en              
förståelse för tid. Till exempel kan man säga ”5 minuter, det är ju lika långt som                
du brukar borsta tänderna”. Detta är något som föräldrarna tränar på utifrån de             
råd som ges här, så att de gör på rätt sätt och t ex inte jobbar med för mycket                   
på en gång. 
  
  
Vet du om några spel som finns och används i pedagogiska sammanhang            

idag (såväl analoga som digitala)? Vilka?  

Nej, det som vi använder oss av konkret här är Pussla med Tid. Det är främst i                 
skolan man jobbar med tidsuppfattning på det viset, det är inget föräldrarna            
arbetar med hemma. Där arbetar man istället med att koppla aktiviteter till            
timstock eller planera dagen eller veckan, eller i vilken ordning olika           
delmoment i en aktivitet sker. 
  
När ungdomarna är lite äldre försöker vi att ha med dem i arbetet, även om               
föräldrarna är med i en inkörsperiod. Att ungdomarna är med är för att man ska               
välja ut det som de är motiverade att jobba med. 



  
  
 Arbetar man mot 7-8-åringar på samma sätt? 
  
Ja, man bryter ner aktiviteter i delmoment och arbetar tillsammans med           
föräldrarna. Materialet som används är ungefär som recept med bilder, men att            
det är kopplat till andra aktiviteter än matlagning. Man kan koppla materialet till             
instrumentet KaTid där man tittar på alla delarna av tid: känsla för tid, att förstå               
tid och att planera sin tid. Det är väldigt få som lyckas nå det sista steget utan                 
det här stödet. KaTid är det bedömningsinstrument som finns idag. 



Bilaga 5 

Pilottester 

Testperson 1 

Inledande tankar 
Testpersonen tror att det är något som är utformat för en yngre målgrupp än              
han själv. Den tolkningen görs utifrån färgerna och den lekfulla utformningen,           
samt namnen på rubrikerna. Han reflekterar lite över rubrikerna och säger att            
det känns som latin men på ett mer roligt och lekfullt sätt vilket han tror skulle                
passa yngre barn. 
  
Spelet startar 
Testpersonen börjar med att klicka på planerus som inte är utformad än. Vi             
förklarar att den länken tyvärr inte fungerar än och han provar då kopplus. När              
han klickat på planeten reflekterar han över det han ser och säger att det ser ut                
som månen med ett hus som kanske representerar hemmet och något som            
liknar en skola. Han förstår att skolan inte går att trycka på än så han provar                
huset. Han förstår också att han bara kan välja det första monstret. 
  
När han kommer till första aktiviteten undrar han om tidsblocken, menar hur            
lång tid det tar för honom personligen eller i allmänhet. Han väljer            
20-minutersbiten, vilket är fel tidsblock, till att börja med och när monstret ser             
surt ut efteråt undrar han om monstret åt mackan. Han undrar sedan om det var               
för att det tog så lång tid (20 min) att äta. 
  
När han kommer till nästa uppgift får han ännu en tanke. Han tycker att rött               
känns som det dåliga alternativet och vill helst inte välja det. Han får även syn               
på listan längst ner och säger att han inte märkte om det fanns på              
frukost-uppgiften. 
  
När han klarat alla uppgifter ser han att skolan låses upp och förstår att han gått                
vidare i spelet. Han klarar fortsättningen av spelet utan svårigheter. 
  
Diskussion 
Testpersonen säger att han förstod cirkeln men inte exakt vad det var som             
skulle fyllas upp. Han tänker att det måste vara morgonaktiviteterna som man            
gör innan skolan. 
  
I listan längst ner på sidan säger han att han saknar pilar eller något som visar                
att det finns en riktning och att de har en följd. Nu anser han att det skulle                 
kunna vara symboler bara. Han säger att eftersom de är längst ner på sidan              
tänker man inte på dem från början men att han tänker att han inte skulle vilja                
ha dem längst upp heller eftersom han då tror att de skulle ta för mycket fokus. 



  
Han förklarar att han i början av spelet trodde att rött innebar fel och att spelet                
gick ut på att göra saker så snabbt som möjligt snarare än att koppla ihop tid                
med aktiviteter. 

 
Testperson 2 
  
Inledande tankar 
- “Jag tror att spelet handlar om rymden men eftersom den heter Tidsrymden             
undrar jag om man då menar något mer vardagligt än själva universum. Jag tror              
att mätidus handlar om att mäta tid, kopplus handlar om att koppla saker             
samman, och planerus handlar om att planera sin tid. Jag gillar inte riktigt ordet              
mätidus så därför vill jag börja med Kopplus istället. Jag känner att jag verkligen              
vill börja klicka och jag gillar stjärnorna och ljusskenet som kommer från            
planeterna.” 
  
Spelet startar 
När hon börjar klicka hittar hon snabbt fram till sidan där man ska para ihop               
monster med tidsblock. När hon ser monstret säger hon att hon skulle vilja             
kunna interagera med monstret, till exempel att när hon klickar på monstret så             
tar han en ny tugga. När hon ska välja ett tidsblock väljer hon fel och tycker det                 
är konstigt att man kan välja fel och undrar om det inte är individuellt hur länge                
man äter. Hon förstår inte varför monstret såg så skeptiskt ut, och inte heller att               
hon kunde välja ett annat svar senare. Hon väljer istället att gå tillbaka i appen               
för att utforska vad mer hon kan göra. Tillslut försöker hon igen. Denna gången              
väljer hon rätt tidsblock. 
  
När hon kommer fram till hur lång tid det tar att läsa undrar hon genast vad det                 
är man ska läsa; är det en tidning, en hel bok, ett uppslag? 
  
Hon reflekterar ännu en gång över varför det bara finns ett rätt svar och tycker               
inte det känns riktigt logiskt. Här går vi in och förklarar att det finns en del som                 
ska vara innan den hon testar där man mäter tiden det tar att utföra dessa               
aktiviteter och att svaren då kommer att vara anpassade efter vad användaren            
har fyllt i. 
  
När hon klarat den första delen i hemmet kommer hon till Kopplus där skolan              
låses upp och hon förstår på en gång att hon tagit sig vidare. Hon klarar snabbt                
av de sista aktiviteterna. 
  
Diskussion 
Hon tyckte att spelet var fint. När vi frågade om ciklarna i övre hörnet och om                
hon märkt och förstått syftet med dem säger hon nej. Hon märkte den             
ensamma cirkeln men när det blev fler än en cirkel slutade hon bry sig om dem.                
Hon undrar varför det plötsligt är tre cirklar, är det hela dagen som ska fyllas               
upp? Hon tänker att det nog är dagen som man planerar. 



  
När det kom till listan säger hon att hon såg den men tänkte inte tillräckligt               
mycket på den för att förstå att de var en lista över de olika delarna som ingick i                  
en aktivitet. Hon såg listan och tänkte att hon kunde klicka på den. I efterhand               
säger hon att hon skulle velat haft någon typ av indikator på vad det var så att                 
man inte tror att man kan klicka på dem. 
  
Vi frågade varför hon valde att gå tillbaka i början av testet efter att hon svarat                
fel på första aktiviteten. Hon svarar att hon tänkte att hon inte kunde göra mer               
efter att hon svarat och hon kände att hon inte hade klarat testet. Hon saknade               
något som indikerade att hon kunde komma vidare i spelet och föreslår någon             
typ av tidslinje med de olika monstren som visar att spelet fortsätter. Man vill              
helt enkelt se vad man kan uppnå. 



Upphovsrätt 

  
 
Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –            
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga          
extra-ordinära omständigheter uppstår. Tillgång till dokumentet innebär tillstånd        
för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att                 
använda det oförändrat för ickekommersiell forskning och för undervisning.         
Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta           
tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens        
medgivande. För att garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns         
det lösningar av teknisk och administrativ art. Upphovsmannens ideella rätt          
innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den omfattning som god sed             
kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt skydd mot att             
dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang           
som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende         
eller egenart. För ytterligare information om Linköping University Electronic         
Press se förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/ 
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replacement - for a considerable time from the date of publication barring            
exceptional circumstances. The online availability of the document implies a          
permanent permission for anyone to read, to download, to print out single            
copies for your own use and to use it unchanged for any non-commercial             
research and educational purpose. Subsequent transfers of copyright cannot         
revoke this permission. All other uses of the document are conditional on the             
consent of the copyright owner. The publisher has taken technical and           
administrative measures to assure authenticity, security and accessibility.        
According to intellectual property law the author has the right to be mentioned             
when his/her work is accessed as described above and to be protected against             
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